
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:        /BC-SKHCN 

 

Lào Cai, ngày       tháng      năm 2020 

BÁO CÁO 

CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP HUYỆN VÀ SỞ BAN NGÀNH 

TỈNH LÀO CAI (DDCI LÀO CAI 2019) 

Phân tích chuyên sâu: Sở Khoa học và Công nghệ 

 

1. Giới thiệu chung 

Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai (sau đây gọi tắt là Sở KH&CN) là cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh (sau đây gọi tắt là UBND tỉnh) có 

chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, 

bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công 

nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị 

phóng xạ; an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về 

các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật. 

2. Phân tích chi tiết DDCI của Sở KH&CN 

2.1. Xếp hạnh chung 

- Điểm số của các sở/ban/ngành 

Từ kết quả DDCI Lào Cai năm 2019, Sở KH&CN đạt 80.56/100 điểm; đứng 

thứ 5/15 sở, ban, ngành trong toàn tỉnh, đạt mức xếp loại: tốt; 5/7 chỉ số thành phần 

đạt mức xếp loại tốt, 2/7 chỉ số thành phần đạt mức xếp loại khá.  

2.2. Chỉ số thành phần cốt lõi 

- Hiệu quả thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch:  

đạt 7,95/10 điểm, đứng thứ 12/15. 

- Chất lượng dịch vụ công: đạt 8,11/10 điểm, đứng thứ 7/15. 

- Minh bạch thông tin và đối xử công bằng: đạt 8,13/10 điểm, đứng 4/15. 

- Tính năng động và trách nhiệm giải trình của cánh bộ lãnh đạo: đạt 8,12/ 10 

điểm, đứng thứ 3/15. 

- Chi phí không chính thức: đạt 7,97/10 điểm, đứng thứ 4/15. 

2.3. Chỉ số thành phần mở rộng 

- Ứng dụng công nghệ thông tin, chính phủ điện tử trong quản lý, điều hành: 

đạt 8,22/10 điểm, đứng thứ 3/15. 

- Chú trọng tới phát triển bền vững và bao trùm trong quản lý, điều hành:đạt 

8,3/10 điểm, đứng thứ 2/15. 



 

 

Trên đây là báo cáo kết quả một số nội dung chủ yếu về phân tích chuyên sâu 

của Sở Khoa học và Công nghệ về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ngành địa 

phương năm 2019, đề nghị Sở KH&ĐT tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Sở KH&ĐT; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Lưu: VT, QLCN&TTCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Đắc Thủy 
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