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BÁO CÁO
Tình hình cung cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử 
Bộ Khoa học và Công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ 

(từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019) ’

Thực hiện chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm Công nghệ thông 
tin xin báo cáo Lãnh đạo Bộ về tình hình cung cấp thông tin cho cổng thông tin 
điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019 
như sau:

I. Tình hình thực hiện quy định cung cấp thông tin cho cổng thông 
tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ

1. Số lượng thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học 
và Công nghệ

Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, số lượng thông tin cung 
cấp cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (bao gồm: tin tức, 
bài viết, văn bản về KH&CN, thông báo,... sau đây gọi là tin, bài, văn bản) như 
sau:

Tổng số 2390 tin, bài, văn bản do các đơn vị, cá nhân ừong/ ngoài Bộ 
cung cấp và Ban biên tập cổng thông tin điện tử của Bộ tự tìm kiếm, khai thác 
thông tin từ các trang, cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành được xử lý để 
đăng tải, trong đó:

- 1854 tin, bài, văn bản do các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Bộ cung 
cấp (trong đó 52 tin, bài, văn bản không được duyệt đăng tải vì các lý do thông 
tin phản ánh các sự kiện đã cũ, trùng lặp với các thông tin đã đăng tải hoặc 
không phù hợp, thông tin không chính xác... Tuy nhiên trong thống kê, Ban biên 
tập Cổng thông tin điện tử của Bộ vẫn tính vào số lượng tin, bài, văn bản đơn vị 
cung cấp cho Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ).

- 545 tin, bài, văn bản do Ban biên tập cổng thông tin điện tử của Bộ tự 
tìm kiếm, khai thác từ các trang, cổng thông tin điện tử của các Bộ, ngành, đơn 
vị và chọn đăng tải đồng thời trong các chuyên mục, chuyên trang như: Tin tức



Hợp tác quốc tế, Phổ biến pháp luật, Ngày KH&CN Việt Nam 18-5, Thi đua 
Khen thưởng ...

Tuân thủ theo các Luật Công nghệ thông tin năm 2006, Luật Tiếp cận 
thông tin năm 2016 và Luật Báo chí năm 2016, Trung tâm Công nghệ thông tin 
đã rất cố gắng để nội dung thông tin đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ 
Khoa học và Công nghệ ngày càng phong phú hơn. và việc cập nhật thông tin đạt 
trung bình gần 10 tin, bài, văn bản/ ngày làm việc; thông tin cũng luôn được 
đảm bảo cập nhật kịp thời cả ngoài giờ hành chính. Các tin, bài, văn bản về các 
kết quả hoạt động KH&CN và công tác quản lý KH&CN, kết quả công việc theo 
chức năng, nhiệm vụ được giao của từng đơn vị tăng lên so với năm trước.

* .  về số lượng đăng tải irons các muc:
(1) Tin nổi bật: 293
(2) Tin ữang chủ: 313
(3) Tin tổng hợp: 394
(4) Điểm báo về KH&CN: 291
(5) Thông báo: 472
(6) Văn bản chỉ đạo điều hành: 49
(7) Lấy ý kiến về văn bản KH&CN: 40
(8) Hợp tác quốc tế: 165
(9) Công khai ngân sách: 52
(10) Công khai minh bạch: 17
(11) Cơ cấu tổ chức: 23
(12) Các mục khác (Thủ tục hành chính, ứng dụng CNTT- CCHC; Phổ 

biến pháp luật, Thi đua - Khen thưởng, Ngày KH&CN Việt Nam 18- 
5, Đầu tư - Đấu thầu và Mua sắm công, tiếng Anh, Banner, Hỏi - 
đáp, An toàn thông tin, không đăng tả i...): 229

(13) Không đăng tải: 52

* về chủ đề tin/bài:
- Thông tin về chương trình, đề tài, nhiệm vụ, dự án (tuyển chọn, phê 

duyệt, kết quả...): 290
- Thông tin tuyên truyền, phổ biến về các quy định, pháp luật: 153

- Giới thiệu mô hình doanh nghiệp, sản phẩm KH&CN, nhà khoa học: 116

- Hoạt động nghiên cứu khoa học, kết quả, thành tựu KH&CN: 135

- Thông tin thi đua khen thưởng: 107
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- Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo: 159

- Thông tin đào tạo, tuyển dụng: 146

- Thông tin về họp tác quốc tế: 178

- Thông tin báo cáo tài chính; thống kê, báo cáo; đầu tư đấu thầu và mua 
sắm công: 152

- Lễ kỷ niệm, tổng kết, hội nghị, hội thảo: 150

- Cách mạng công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo, an toàn thông tin, ứng dụng 
CNTT, đổi mới, chuyển giao công nghệ: 51

- Giải pháp phát triển KH&CN: 81

- Hoạt động đoàn thể: 62

- ứng dụng CNTT, Cải cách hành chính: 50

- Cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm, miễn nhiệm: 46

- Lấy ý kiến góp ý tổ chức cá nhân: 52

- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành: 62

- Các chủ đề khác: Hỏi - đáp; hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, giám sát, xử 
lý vi phạm, trả lời kiến nghị, tiếp công dân, văn bản chỉ đạo, điều hành...

2. Đánh giá kết quả thực hiện Quy chế cung cấp thông tin cho cổng 
thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ của các đơn vị trực thuộc Bộ

Năm 2019 là năm đầu tiên việc thống kê, đánh giá kết qủa tình hình cung 
cấp thông tin cho cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ của các 
đơn vị trực thuộc Bộ được thực hiện theo Quyết định số 4033/QĐ-BKHCN ngày 
28/12/2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức quản lý, cung cấp thông tin cho 
Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ (sau đây gọi tắt là Quy chế 
4033). Sau một năm đi vào thực hiện, kết quả thực hiện Quy chế 4033 của các 
đơn vị trong Bộ như sau:

2.1. Đơn vị cung cấp đủ số lượng tin, bài, văn bản cho cổng thông tin 
điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định (đơn vị thuộc diện bắt buộc 
cung cấp đủ số lượng trung bình 02 tin, bài, vản bản/ tháng)

Từ 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, có 30/37 đơn vị đảm bảo cung 
cấp đủ số lượng tin, bài, văn bản cho cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và 
Công nghệ theo quy định - trung bình 02 tin, bài, văn bản/ tháng, cụ thể là:
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TT Đơn vị cung cấp đủ số lượng tin, bài, 
văn bản theo quy định

Tổng số tin, 
bài, văn bản

Trung bình 
tin, bài, văn 
bản/tháng

1 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền 
thông KH&CN 402 33,50

2 Cục Thông tin KH&CN quốc gia 137 11,42
3 Cục Sở hữu trí tuệ 127 10,58
4 Vụ Kế hoạch - Tài chính 120 10,00
5 Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 91 7,58
6 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 83 6,92
7 Vụ KH&CN các ngành Kinh t ế -k ỹ  thuật 66 5,50
8 Vụ Tổ chức cán bộ 62 5,17
9 Vụ Họp tác quốc tế 53 4,42
10 Văn phòng Bộ 44 3,67

11 Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN 41 3,42

12 Vụ Pháp chế 39 3,25
13 Vụ Khoa học Xã hội, Nhân văn và Tự nhiên 39 3,25
14 Viện ứng dụng công nghệ 39 3,25
15 Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 37 3,08

16 Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc 
gia 36 3,00

17 Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia 35 2,92

18 Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định công 
nghệ 35 2,92

19 Ban quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 31 2,58

20 Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo 29 2,42

21 Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp 
Nhà nước 28 2,33

22 Vụ Công nghệ cao 28 2,33
23 Vụ Thi đua - Khen thưởng 28 2,33
24 Cục Năng lượng nguyên tử 27 2,25

25
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triến hội nhập 
KH&CN quốc tế 26 2,17
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TT Đơn vị cung cấp đủ số lượng tin, bài, 
văn bản theo quy định

Tổng số tin, 
bài, văn bản

Trung bình 
tin, bài, văn 
bản/tháng

26 Văn phòng Đăng ký hoạt động KH&CN 25 2,08
27 Cục Công tác phía Nam 25 2,08
28 Vụ Phát triển KH&CN địa phương 24 2,00
29 Cục ứng dụng và Phát triển công nghệ 24 2,00
30 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 24 2,00

Trong số 30 đơn vị nêu trên, nổi bật việc quán triệt thực hiện tốt Quy chế 
4033 là 6 đơn vị (cung cấp số lượng tin/bài cho cổng thông tin điện tử Bộ Khoa 
học và Công nghệ gấp hơn 3 lần theo quy định trở lên), cụ thể là: Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN; Cục Thông tin KH&CN quốc 
gia; Cục Sở hữu trí tuệ; Vụ Ke hoạch - Tài chính; Viện Năng lượng nguyên tử 
Việt Nam; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2.2. Đơn vị không cung cấp đủ số lượng tin/bài cho cổng thông tin điện 
tử Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định (trung bình dưới 02 tin, bài/ tháng)

Theo số liệu thống kê từ 01/01/2019 đến hết ngày 31/12/2019, có 07/37 
đơn vị thuộc diện bắt buộc cung cấp đủ số lượng trung bình 02 tin, bài, văn 
bản/tháng cho cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ, nhưng không 
cung cấp đủ số lượng tin/bài/văn bản theo quy định, cụ thể là các đơn vị:

TT
Đơn vị không cung cấp đủ số lượng tin, bài 

vãn bản theo quy định

Tổng số 
tin, bài, 
văn bản

Trung bình

tin, bài, văn 
bản/tháng

1 Vãn phòng Công nhận Chất lượng 16 1,33 /

2 Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng 13 ừ .  ;

3 Thanh tra Bộ 10 0,83

4 Viện KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc 10 0,83

5 Viện Đánh giá khoa học và định giá công nghệ 9 0,75

6
Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công 
nghệ 5 0,42

7 Qũy đổi mới công nghệ quốc gia 1 0,08

Ị *  ,o ịf
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II. Một số kiến nghị, đề xuất

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động truyền thông về KH&CN thông 
qua Cổng thông tin điện tử Bộ Khoa học và Công nghệ một cách chính xác, kịp 
thời phục vụ công tác quản lý điều hành của Lãnh đạo Bộ, cũng như hỗ trợ các 
tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động của Bộ và ngành KH&CN, 
Trung tâm Công nghệ thông tin kiến nghị, đề xuất vói Lãnh đạo Bộ một số vấn 
đề như sau:

1. Biểu dương 06 đơn vị gương mẫu và đi đầu trong việc thực hiện Quy 
chế 4033 tại họp Giao ban tháng của Bộ, đó là: (1) Trung tâm Nghiên cứu và 
Phát triển truyền thông KH&CN; (2) Cục Thông tin KH&CN quốc gia; (3) Cục 
Sở hữu trí tuệ; (4) Vụ Kế hoạch - Tài chính; (5) Viện Năng lượng nguyên tử 
Việt Nam; (6) Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

2. Nhắc nhở 07 đơn vị chưa cung cấp đủ số lượng tin, bài, văn bản cho 
Cổng thông tin điện tử Bộ KH&CN theo quy định, đó là: (1) Văn phòng Công 
nhận Chất lượng; (2) Viện Nghiên cứu và Phát triển Vùng; (3) Thanh tra Bộ; (4) 
Viện KH&CN Việt Nam -  Hàn Quốc; (5) Viện Đầnh giá khoa học và định giá 
công nghệ; (6) Viện Nghiên cứu sáng chế và khai thác công nghệ; (7) Qũy đổi 
mới công nghệ quốc gia.

3. Lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị chủ trì cung cấp dịch vụ hành chính 
công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ tích cực phối hợp với Trung tâm 
Công nghệ thông tin để cung cấp các thông tin hên cổng thông tin điện tử Bộ 
Khoa học và Công nghệ như: văn bản về KH&CN, công khai tiến độ giải quyết 
hồ sơ; công khai số lượng hồ sơ đã nhận/đã xử lý; công khai kết quả xử lý hồ sơ 
trực tuyến; đầu tư đấu thầu và mua sắm công;...

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (thay b/c);
- Thứ trưởng Bùi Thế Duy;
- Các đơn vỉ TCCB, TĐKT (để p/h);
- Lưu: TTCNTT.
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