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 UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:   01  /BC-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lạng Sơn, ngày  02  tháng 01 năm 2020 

  

BÁO CÁO 
 

Kết quả rà soát TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công 
nghệ trên Cổng dịch vụ Công quốc gia 

 

  Thực hiện Công văn số 5131/VP-KSTT ngày 13/12/2019 của Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc khẩn trương rà soát thông tin về TTHC trên Cổng dịch vụ công 

quốc gia và Công văn số 1364/UBND-KSTT ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc triển khai một số nội dung vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia, Sở Khoa học và 

Công nghệ (KHCN) báo cáo kết quả như sau: 

1. Kết quả rà soát 

Sở KHCN đã tổ chức tiến hành rà soát 68/68 TTHC, trong đó: Lĩnh vực Hoạt động 

KHCN: 37 TTHC; Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân: 07 TTHC; Lĩnh vực Sở Hữu trí 

tuệ: 06 TTHC và Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 18 TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở KHCN trên Cổng dịch vụ công quốc gia, sau khi tiến hành rà soát Sở 

KHCN đã tiến hành chỉnh sửa các nội dung trình tự thực hiện TTHC trên Cổng dịch vụ 

công quốc gia “csdl.dịchvucong.gov.vn” theo đúng các nội dung TTHC  được quy định 

tại các văn bản quy phạm pháp luật quy định về các TTHC và các TTHC đã do Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quyết định công bố theo quy định.  

2. Đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Kiến nghị Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét sửa đổi, bổ sung một số trường  

trong các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN đã được cập nhật trên trang 

Cổng dịch vụ công quốc gia cho phù hợp với quy định văn bản quy phạm pháp luật quy 

định và các Quyết định do Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành quyết định công bố 

để thuận tiện cho cơ quan quản lý nhà nước và các cá nhấn, tổ chức thực hiện tuân thủ 

TTHC do phần mềm không cho phép sở KHCN chỉnh sửa,  cụ thể như sau:  

- Bổ sung: “Mẫu đơn ĐK2- Đăng ký đặt và tặng giải thưởng về khoa học công nghệ” 

tại trường “thành phần hồ sơ” và cụm từ “Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn” tại trường “Cơ 

quan có thẩm quyền” của thủ tục Đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ 

chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. 
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- Bổ sung: Cụm từ “Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ” 

tại trường “Cơ quan thực hiện” và cụm từ “Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn” tại trường “Cơ 

quan có thẩm quyền” của Thủ tục Xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu viên chính, kỹ sư chính (hạng II). 

- Bổ sung: Cụm từ “Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và 

công nghệ hoặc thủ trưởng hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền về xét tuyển 

đặc cách” tại trường “Cơ quan thực hiện và Cơ quan có thẩm quyền” của Thủ tục xét 

tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh trợ lý nghiên cứu, kỹ thuật viên (hạng 

IV), nghiên cứu viên, kỹ sư (hạng III).  

- Bổ sung: Cụm từ “Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ” 

tại trường “Cơ quan thực hiện” và cụm từ  “Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt 

động khoa học và công nghệ thông báo kết quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách từ 

chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng IV lên hạng III; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh thông báo kết quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách từ chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III lên hạng II sau khi có ý kiến thống 

nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ”  của thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào hạng chức 

danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không qua thi thăng hạng, không 

phụ thuộc vào năm công tác. 

- Bổ sung: Cụm từ “Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ” 

tại trường “Cơ quan thực hiện”; cụm từ “ Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ quyết 

định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời gian 

công tác của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ” tại trường “Cơ quan có thẩm 

quyền” của Thủ tục xem xét kéo dài năm công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ 

chức danh khoa học, chức danh công nghệ  tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập. 

- Bổ sung: Cụm từ “Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn” và đề nghị bỏ dấu tích ở ô 

“Người Việt Nam định cư ở nước ngoài” tại trường “ Đối tượng thực hiện” của Thủ tục Bổ 

nhiệm giám định viên tư pháp vì không có quy định tại Điều 4 Thông tư 35/2014/TT-

BKHCN ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN Quy định về giám định tư pháp trong 

hoạt động KHCN. 

- Bổ sung  cụm từ “Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn” của Thủ tục Miễn nhiệm giám 

định viên tư pháp. 

- Bổ sung  cụm từ “Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ”  tại 

trường “Kết quả thực hiện” của Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 
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và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến 

lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người. 

- Cập nhật tên và nội dung TTHC: Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ được công bố tại Quyết định 987/QĐ-UBND ngày 29/5/2019 do Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn lên trang dịch vụ Công quốc gia theo quy định. 

- Gỡ bỏ trên Cổng dịch vụ công quốc gia “Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ” được công bố tại Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 

18/5/2018; Lý do: TTHC này đã được ban hành thay thế tại Quyết định số 987/QĐ-UBND  

ngày 29/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.  

- Bổ sung  tích vào ô “cấp tỉnh” thay ô cấp huyện tại trường “Cấp thực hiện” của Thủ 

tục Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp 

chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. 

 (Có Danh mục kết quả rà soát chi tiết kèm theo) 

Sở KHCN kính gửi UBND tỉnh Lạng Sơn theo dõi chỉ đạo./. 

 
    
  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh ; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 
- Lưu: VT,  TTra (tthai).  

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

(Đã ký) 
 

 Bế Thị Thu Hiền 
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DANH MỤC 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT BỔ SUNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ KHCN TRÊNCỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số  01 /BC-SKHCN ngày  02 /01/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHCN: 17 TTHC  

 Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/12/2019   

Trình tự thực hiện 

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giải thưởng, Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn xem xét, quyết định. Trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ đăng ký giải thưởng, UBND tỉnh Lạng Sơn trả lời bằng văn bản về việc đồng ý 
hoặc không đồng ý cho tổ chức, cá nhân tổ chức xét tặng giải thưởng, trường hợp 
không đồng ý nêu rõ lý do. 

 

Cách thức thực hiện 
Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc theo Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 
02/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn V/v phê duyệt Danh mục 
TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Thành phần hồ sơ  

Mẫu đơn “mẫu  ĐK2-Đăng ký đặt và tặng 
giải thưởng về khoa học công nghệ” 
đúng theo Nghị định 60/2019/NĐ-CP ngày 
05/7/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 
30 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ về Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 
và các giải thưởng khác về KHCN, do: Phần 
mềm không cho phép điều chỉnh 

Cơ quan thực hiện  Sở khoa học và Công nghệ  

Cơ quan có thẩm quyền  Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ  

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đặt và tặng giải 
thưởng về khoa học 
và công nghệ của tổ 
chức, cá nhân cư trú 
hoặc hoạt động hợp 
pháp tại Việt Nam 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

Căn cứ pháp lý 
Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5  năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn V/v phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn 
giải quyết của Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn. 

 

 Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017   

Cách thức thực hiện 

- Không ghi tổng thời hạn giải quyết TTHC  
+ Thẩm định quá trình xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II: trong thời hạn 14 ngày làm việc sau khi 
có kết quả của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II. 
+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi có kết quả thẩm định, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm 
vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công 
nghệ hạng II và gửi kết quả (kèm hồ sơ của các cá nhân đề nghị xét tuyển dụng và bổ 
nhiệm đặc cách) về Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có ý kiến. 
+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Ủy ban nhân 
dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, có ý kiến trả lời.  
+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến thống nhất của Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xét 
tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh 
công nghệ hạng II. 
(Thời hạn giải quyết thực hiện cắt giảm tại Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 
02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 2 

Thủ tục xét tuyển 
dụng đặc cách và bổ 
nhiệm vào chức 
danh nghiên cứu 
viên chính, kỹ sư 
chính (hạng II) 

Cơ quan thực hiện  Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KHCN  



 

 

6 

STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan có thẩm quyền UBND tỉnh Lạng Sơn  

Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KHCN  

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/ 5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Cách thức thực hiện 

- Không ghi tổng thời hạn giải quyết TTHC 
  
+- Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét chọn của Hội đồng xét 
tuyển dụng đặc cách, Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và công 
nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên 
chức) xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên chức. 
+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định công nhận kết quả xét 
tuyển dụng đặc cách viên chức, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động 
khoa học và công nghệ (hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét tuyển 
dụng đặc cách viên chức) ra quyết định tuyển dụng đặc cách viên chức và bổ nhiệm 
vào hạng chức danh. (Theo Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 và Quyết 
định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 

Cơ quan thực hiện  

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt 
động khoa học và công nghệ hoặc thủ trưởng 
hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
về xét tuyển đặc cách (Theo Quyết định số 
782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017), do: Phần 
mềm không cho phép điều chỉnh 

Cơ quan có thẩm quyền  

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt 
động khoa học và công nghệ hoặc thủ trưởng 
hoặc thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền 
về xét tuyển đặc cách (Theo Quyết định số 
782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017), do: Phần 
mềm không cho phép điều chỉnh 

Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ  

3 

Thủ tục xét tuyển 
dụng đặc cách và bổ 
nhiệm vào chức 
danh trợ lý nghiên 
cứu, kỹ thuật viên 
(hạng IV), nghiên 
cứu viên, kỹ sư 
(hạng III) 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KHCN  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/ 5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

Trình tự thực hiện 

“ Bước 4: Thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm đặc cách chức danh nghiên cứu khoa 
học, chức danh công nghệ: 
+ Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động khoa học và công nghệ thành 
lập Hội đồng xét đặc cách bổ nhiệm từ chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh 
công nghệ hạng IV lên hạng III; 
+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng xét đặc cách bổ nhiệm từ chức 
danh nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng III lên hạng II”. 
 

 

Cách thức thực hiện 

- Không ghi tổng thời hạn giải TTHC 
+ Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả xét bổ nhiệm đặc cách của 
Hội đồng, cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm đặc cách thông báo kết quả xét và quyết 
định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh công 
nghệ không qua thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác  
((Theo Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 và Quyết định số 797/QĐ-
UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn), 

 

Cơ quan thực hiện  
Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động 
KHCN 

4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thủ tục xét đặc cách 
bổ nhiệm vào hạng 
chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức 
danh công nghệ cao 
hơn không qua thi 
thăng hạng, không 
phụ thuộc vào năm 
công tác 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cơ quan có thẩm quyền  

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt 
động KHCN thông báo kết quả xét và quyết 
định bổ nhiệm đặc cách từ chức danh nghiên 
cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng IV 
lên hạng III; Chủ tịch UBND tỉnh thông báo 
kết quả xét và quyết định bổ nhiệm đặc cách từ 
chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh 
công nghệ hạng III lên hạng II sau khi có ý kiến 
thống nhất của Bộ KHCN (Theo Quyết định số 
782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017), do: Phần 
mềm không cho phép điều chỉnh 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan phối hợp Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động KHCN  

Cách thức thực hiện 

 - Cá nhân đáp ứng các điều kiện theo quy định có đơn đề nghị kéo dài thời gian công 
tác, gửi thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ nơi đang công tác trước thời điểm 
nghỉ hưu ít nhất 09 tháng;  
- Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ xem xét, đánh giá các điều kiện của 
người có nguyện vọng được kéo dài thời gian công tác; 
- Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền quyết định, Thủ trưởng tổ chức khoa học 
và công nghệ gửi văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời 
gian công tác của cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. 
(Theo Quyết định số 782/QĐ-UBND ngày 28/4/2017), 
 

-  
 

Cơ quan có thẩm quyền  

Thủ trưởng tổ chức khoa học và công nghệ 
quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp 
có thẩm quyền quyết định việc kéo dài thời 
gian công tác của cá nhân hoạt động khoa học 
và công nghệ (Theo Quyết định số 782/QĐ-
UBND ngày 28/4/2017), do: Phần mềm 
không cho phép điều chỉnh 

Cơ quan thực hiện  
Đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt động 
KHCN 

5 

Thủ tục xem xét kéo 
dài năm công tác 
khi đủ tuổi nghỉ hưu 
cho cá nhân giữ 
chức danh khoa 
học, chức danh 
công nghệ  tại tổ 
chức khoa học và 
công nghệ công lập 

Cơ quan phối hợp Bổ sung: Sở Nội vụ  

 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 28/4/2016  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn … 
- Trong thời hạn 16 ngày làm việc,… theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND). 

 

Thời hạn giải quyết 16 ngày làm việc  

Đối tượng thực hiện   

Đề nghị bỏ dấu tích ô “Người Việt Nam định 
cư ở nước ngoài”, vì không có quy định tại 
Điều 4 Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 
11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ KHCN Quy 
định về giám định tư pháp trong hoạt động 
KHCN, do: Phần mềm không cho phép điều 
chỉnh 
  

Cơ quan có thẩm quyền 

Người có thẩm quyền: Chủ tịch UBND  cấp tỉnh Lạng Sơn 
Mô tả cơ quan thực hiện: Sở KHCN là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Lạng 
Sơn về quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động KHCN ở địa phương 
Mô tả cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương 

Ghi rõ: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn theo 
(QĐ số 683/QĐ-UBND ngày 28/4/2016), do: 
Phần mềm không cho phép điều chỉnh 
 

 Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

6 
Thủ tục Bổ nhiệm 
giám định viên tư 
pháp 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 
- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn … 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc,… theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND). 

 

Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND).  

Cơ quan có thẩm quyền 

Người có thẩm quyền: Chủ tịch UBND  cấp tỉnh Lạng Sơn 
Mô tả cơ quan thực hiện: Sở KHCN là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh Lạng 
Sơn về quản lý nhà nước lĩnh vực hoạt động KHCN ở địa phương 
Mô tả cơ quan có thẩm quyền: UBND tỉnh là cơ quan hành chính nhà nước ở địa 
phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương 

Ghi rõ: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn theo 
(QĐ số 683/QĐ-UBND ngày 28/4/2016), do: 
Phần mềm không cho phép điều chỉnh 
 

 Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

7 
Thủ tục Miễn nhiệm 
giám định viên tư 
pháp 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

 Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 (dichvucong.gov.vn)  

Trình tự thực hiện 
Việc cấp Giấy xác nhận được thực hiện trong thời hạn 31 ngày làm việc… theo 
(Quyết định số 797/QĐ-UBND). 

 

Cách thức thực hiện 31 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND.  

8 
Thủ tục đánh giá, 
xác nhận kết quả 
thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công 
nghệ không sử dụng 

Cơ quan có thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ   
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Trình tự thực hiện 
Bước 3: Sở KHCN cấp Giấy xác nhận được thực hiện trong thời hạn 31 ngày làm 
việc, …, theo Quyết định số 797/QĐ-UBND 

 

Cách thức thực hiện 31 ngày làm việc theo Quyết định số 797/QĐ-UBND.  

Cơ quan có thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ   

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

 - Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Tên kết quả thực hiện  

Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện 
nhiệm vụ Theo QĐ số 683/QĐ-UBND ngày 
28/4/2016), do: Phần mềm không cho phép 
điều chỉnh 

9 

Thủ tục thẩm định 
kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ không 
sử dụng ngân sách 
nhà nước mà có 
tiềm ẩn yếu tố ảnh 
hưởng đến lợi ích 
quốc gia, quốc 
phòng, an ninh, môi 
trường, tính mạng, 
sức khỏe con người. 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Trình tự thực hiện 
Việc cấp Giấy xác nhận được thực hiện trong thời hạn 31 ngày làm việc… theo 
(Quyết định số 797/QĐ-UBND) 

 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 31 ngày theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND)  

10 
Thủ tục Đánh giá 
đồng thời thẩm định 
kết quả thực hiện 
nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ không 

Cơ quan có thẩm quyền Sở Khoa học và Công nghệ  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

 Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 (dichvucong.gov.vn)  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   
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Thủ tục Cấp Giấy 
xác nhận đăng ký 
lĩnh vực hoạt động 
xét tặng giải thưởng 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá của 
tổ chức, cá nhân    

 Quyết định số 1138/QĐ-UBND ngày 24/6/2016  

Trình tự thực hiện Thời gian tiếp nhận  hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND)  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 
12 

Cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 
động lần đầu cho tổ 
chức khoa học và 
công nghệ 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Trình tự thực hiện  Thời gian tiếp nhận  hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  

Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND)  

13 Cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký hoạt 
động của tổ chức 
khoa học và công 

Cách thức thực hiện 
Thay đổi Lệ phí thành Phí;  



 

 

13 

STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Trình tự thực hiện Thời gian tiếp nhận  hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND)  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   
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Thay đổi, bổ sung 
nội dung Giấy 
chứng nhận đăng ký 
hoạt động của tổ 
chức khoa học và 
công nghệ 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Trình tự thực hiện Thời gian tiếp nhận  hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND)  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 
15 

Cấp Giấy chứng 
nhận hoạt động lần 
đầu cho văn phòng 
đại diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa 
học và công nghệ 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Trình tự thực hiện Thời gian tiếp nhận  hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  16 Cấp lại Giấy chứng 
nhận hoạt động cho 
văn phòng đại diện, 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND)  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Phí: 1.000.000 đồng (Đối với trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn 
phòng đại diện, chi nhánh bị mất) 
Phí: 1.000.000 Đồng (Đối với trường hợp Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của 
văn phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát) 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

Trình tự thực hiện Thời gian tiếp nhận  hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.  

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND)  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn; Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao 
trong hồ sơ phải được chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   
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Thay đổi, bổ sung 
nội dung Giấy 
chứng nhận hoạt 
động cho văn phòng 
đại diện, chi nhánh 
của tổ chức khoa 
học và công nghệ 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn   

 Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 (dichvucong.gov.vn)  

18 

Thủ tục Giao quyền 
sở hữu, quyền sử 
dụng kết quả nghiên 
cứu khoa học và 
phát triển công nghệ 
sử dụng ngân sách 
nhà nước 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan thực hiện  UBND tỉnh Lạng Sơn  

19 

Thủ tục xác định 
nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước 

Cơ quan có thẩm quyển UBND tỉnh Lạng Sơn  

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  

20 

Thủ tục đăng ký 
tham gia tuyển 
chọn, giao trực tiếp 
nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ cấp 
quốc gia sử dụng 
ngân sách nhà nước 

Cơ quan có thẩm quyển UBND tỉnh Lạng Sơn  

 Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 (dichvucong.gov.vn)  

Thời hạn giải quyết 

Mô tả : Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ đặt hàng, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo công khai kết quả xác 
định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đối với những đề xuất đặt hàng không được 
phê duyệt trên cổng thông tin điện tử của mình để các tổ chức và cá nhân biết. 

 

Thành phần hồ sơ 

Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho đề tài 
hoặc đề án) 
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án 
SXTN) 
Phiếu đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (dùng cho dự án 
KH&CN) 

 

Đối tượng thực hiện Tổ chức và cá nhân có đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh.  

Cơ quan có thẩm quyển UBND tỉnh Lạng Sơn  

21 
Xác định nhiệm vụ 
KHCN đặt hàng cấp 
tỉnh 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 
Sở Khoa học và Công nghệ: số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Căn cứ pháp lý 

- Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/06/2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; 
- Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

Thời hạn giải quyết 

Mô tả : Kết thúc thời hạn nhận hồ sơ đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời 
hạn 07 ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành mở, kiểm tra và xác 
nhận tính hợp lệ của hồ sơ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc mở, 
kiểm tra và xác nhận tính hợp lệ của hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ thông báo 
cho tổ chức nộp hồ sơ đối với hồ sơ không hợp lệ. 
15 ngày làm việc ; 
Mô tả : Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận lại thuyết minh đã hoàn thiện theo 
kết luận của Tổ thẩm định hoặc ngày nhận được ý kiến của chuyên gia tư vấn độc 
lập, trên cơ sở kết luận của Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp, Tổ thẩm định, 
ý kiến của chuyên gia tư vấn độc lập (nếu có) và báo cáo kết quả của đơn vị chức 
năng, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 

 

Đối tượng thực hiện 
Tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách 
nhà nước dưới các hình thức đề tài, dự án khoa học và công nghệ. 

 

Cơ quan có thẩm quyển UBND tỉnh Lạng Sơn  

22 

Tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức, cá 
nhân chủ trì thực 
hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 
cấp tỉnh 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 
Sở Khoa học và Công nghệ: số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

  Căn cứ pháp lý 

-  Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/06/2013; 
- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và công nghệ; 
- Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/04/2015 của liên bộ 
Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân 
bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử 
dụng ngân sách nhà nước; 
- Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng 
Sơn ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng 
ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 
- Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy 
định nội dung và định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 

  Yêu cầu, điều kiện 

- Các tổ chức có hoạt động phù hợp với lĩnh vực của nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ, có con dấu và tài khoản có quyền tham gia đăng ký tuyển chọn, giao trực tiếp 
chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
- Tổ chức thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký 
tuyển chọn, giao trực tiếp làm chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh:  
+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, chưa hoàn trả đầy đủ kinh 
phí thu hồi theo hợp đồng thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh trước đây. 
+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, chưa nộp hồ 
sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác do 
mình chủ trì sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiện nhiệm vụ theo hợp 
đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có). 
+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, chưa hoàn 
thành việc đăng ký, nộp, lưu giữ các kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ cấp tỉnh khác có sử dụng ngân sách nhà nước. 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

  Yêu cầu, điều kiện 

+ Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh khác sẽ không được đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian 
01 năm kể từ khi có quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.  
- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh phải đáp ứng 
đồng thời các yêu cầu:   
+ Có trình độ đại học trở lên. 
+ Có chuyên môn hoặc vị trí công tác phù hợp và đang hoạt động trong lĩnh vực khoa 
học và công nghệ phù hợp với nội dung nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh 
trong 03 năm gần nhất, tính đến thời điểm nộp hồ sơ. 
+ Có đủ khả năng trực tiếp tổ chức thực hiện và bảo đảm đủ thời gian để chủ trì thực 
hiện công việc của nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh. 
- Cá nhân thuộc một trong các trường hợp sau đây không đủ điều kiện tham gia đăng ký tuyển 
chọn, giao trực tiếp làm chủ nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh: 
+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, đang làm chủ 
nhiệm nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác. 
+ Tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp, chưa nộp hồ 
sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh khác do 
mình làm chủ nhiệm sau 30 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian thực hiên nhiệm vụ 
theo hợp đồng, bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có). 
+ Có nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh do mình làm chủ nhiệm bị đánh giá nghiệm thu 
ở mức “không đạt” sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp trong thời gian là 02 năm 
kể từ khi có kết luận của Hội đồng đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh. 
+ Có sai phạm dẫn đến bị đình chỉ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 
tỉnh khác do mình làm chủ nhiệm sẽ không được tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp 
trong thời gian 02 năm kể từ khi có quyết định đình chỉ của cơ quan có thẩm quyền.  
 

 

Đổi tượng thực hiện: Tổ chức, cá nhân   

Cơ quan có thẩm quyển UBND tỉnh Lạng Sơn  

23 Đánh giá, nghiệm 
thu kết quả thực 
hiện nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 
cấp tỉnh 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 
Sở Khoa học và Công nghệ: số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố 
Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

 



 

 

19 

STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Kết quả thực hiện Quyết định công nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ  

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND).  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

 

24 

Thủ tục Đăng ký kết 
quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và 
công nghệ cấp tỉnh, 
cấp cơ sở sử dụng 
ngân sách nhà nước 
và nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ 
do quỹ của Nhà 
nước trong lĩnh vực 
khoa học và công 
nghệ tài trợ thuộc 
phạm vi quản lý của 
tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương. 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND).  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

 25 

Thủ tục Đăng ký kết 
quả thực hiện nhiệm 
vụ khoa học và 
công nghệ không sử 
dụng ngân sách nhà 
nước 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

26 Thủ tục Đăng ký 
thông tin kết quả 

Cách thức thực hiện  Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc theo (Quyết định số 797/QĐ-UBND).  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Căn cứ pháp lý Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  

 Quyết định số 987/QĐ-UBND  ngày 29/5/2019  

27 

Cấp Giấy chứng 
nhận doanh nghiệp 
khoa học và công 
nghệ. 

Tên TTHC và nội dung 
trình tự thực hiện 
TTHC 

 

Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ này chưa được cập nhật trên 
trang dịch vụ Công quốc gia đề nghị cập nhật 
đúng tên và nội dung TTHC theo Quyết định 
987/QĐ-UBND  ngày 29/5/2019 do Chủ tịch 
UBND tỉnh công bố 

28 

Cấp thay đổi nội 
dung, cấp lại Giấy 
chứng nhận doanh 
nghiệp khoa học và 
công nghệ. 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

29 

Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhận doanh 
nghiệp khoa học và 
công nghệ  

  

”Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ”  đã được thay 
thế và hết hiệu lực kể từ khi Quyết định 
987/QĐ-UBND  ngày 29/5/2019 có hiệu lực 
thi hành. Đề nghị loại bỏ trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia   

 Quyết định số 1741QĐ-UBND ngày 07/9/2018  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

30 

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký 
nội dung chuyển 
giao công nghệ (trừ 
những trường hợp 
thuộc thẩm quyền 
của Bộ Khoa học và 
Công) 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

31 

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng ký 
sửa đổi, bổ sung nội 
dung chuyển giao 
công nghệ (trừ 
những trường hợp 
thuộc thẩm quyền 
của Bộ Khoa học và 
Công nghệ) 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 

Mô tả: 
- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung (nếu có): 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ; 
- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá: 15 ngày làm việc; 
-  Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên cứu: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đánh giá 
hồ sơ của hội đồng. 
 

 

Cơ quan thực hiện  Sở Khoa học và Công nghệ  

32 

Thủ tục công nhận 
kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát 
triển công nghệ do 
tổ chức, cá nhân tự 
đầu tư nghiên cứu 

Cơ quan có thẩm quyền UBND tỉnh Lạng Sơn  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

  Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 

- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung (nếu có) 
- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá 
- Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên cứu. 
 

 

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan có thẩm quyền  UBND tỉnh Lạng Sơn  33 

Thủ tục hỗ trợ kinh 
phí, mua kết quả 
nghiên cứu khoa 
học và phát triển 
công nghệ do tổ 
chức, cá nhân tự đầu 
tư nghiên cứu 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 

- Gửi thông báo cho tổ chức, cá nhân về kết quả xem xét hồ sơ và yêu cầu sửa đổi, bổ 
sung (nếu có) 
- Thực hiện việc đánh giá hồ sơ thông qua hội đồng đánh giá 
- Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá 
nhân tự đầu tư nghiên cứu. 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/ 

 34 
Thủ tục mua sáng 
chế, sáng kiến 

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan có thẩm quyền  UBND tỉnh Lạng Sơn  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 

- Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ: Trong thời hạn 
07 ngày làm việc kể từ khi có kết quả làm việc của hội đồng tư vấn xác định nhiệm 
vụ. 
- Công bố công khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cổng thông tin điện tử của 
địa phương quản lý: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt danh mục 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ được hỗ trợ. 

 

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan có thẩm quyền  UBND tỉnh Lạng Sơn  

35 

Thủ tục hỗ trợ phát 
triển tổ chức trung 
gian của thị trường 
khoa học và công 
nghệ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 
 
Số 638, đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn 

 

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan có thẩm quyền  UBND tỉnh Lạng Sơn  

36 

Thủ tục hỗ trợ 
doanh nghiệp có dự 
án thuộc ngành, 
nghề ưu đãi đầu tư, 
địa bàn ưu đãi đầu 
tư nhận chuyển giao 
công nghệ từ tổ 
chức khoa học và 
công nghệ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 638, đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn  

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  37 Thủ tục hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân thực 

Cơ quan có thẩm quyền  UBND tỉnh Lạng Sơn  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 638, đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 638, đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn  

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan có thẩm quyền  UBND tỉnh Lạng Sơn  

38 

Thủ tục hỗ trợ tổ 
chức khoa học và 
công nghệ có hoạt 
động liên kết với tổ 
chức ứng dụng, 
chuyển giao công 
nghệ địa phương để 
hoàn thiện kết quả 
nghiên cứu khoa 
học và phát triển 
công nghệ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 638, đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn  

 Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 13/11/2018  

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 638, đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn  

Cơ quan thực hiện Sở Khoa học và Công nghệ  

Cơ quan có thẩm quyền  UBND tỉnh Lạng Sơn  
39 

Thủ tục xác nhận 
hàng hóa sử dụng 
trực tiếp cho phát 
triển hoạt động ươm 
tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp 
khoa học và công 
nghệ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ Số 638, đường Bà triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn  

II LĨNH VỰC AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN : 07 TTHC  

 Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 18/5/2018  

Trình tự thực hiện Sửa thời gian thực hiện TTHC thành 07 ngày làm việc  40 Thủ tục phê duyệt 
Kế hoạch ứng phó 
sự cố bức xạ hạt 

Cách thức thực hiện Thời gian thực hiện TTHC thành 07 ngày  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc 
-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

 

41 

Thủ tục cấp Giấy 
phép tiến hành công 
việc bức xạ (sử 
dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán 
trong y tế) 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 20 ngày làm việc 
-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

 

42 

Thủ tục gia hạn 
Giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ 
(sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán 
trong y tế) 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

43 
Thủ tục sửa đổi, bổ 
sung Giấy phép tiến 
hành công việc bức 

Cách thức thực hiện 
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc 
-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc 
-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

 

44 

Thủ tục cấp lại Giấy 
phép tiến hành công 
việc bức xạ (đối với 
thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y 
tế) 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện 
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 07 ngày làm việc 
-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 

 

45 

Thủ tục cấp mới và 
cấp lại chứng chỉ 
nhân viên bức xạ 
(người phụ trách an 
toàn cơ sở X-quang 
chẩn đoán trong y 
tế) 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

 Quyết định số 492/QĐ-UBND  04/4/2016  

46 
Thủ tục Khai báo 
thiết bị X-quang 
chẩn đoán trong y tế 

Cách thức thực hiện 
- Thời gian giải quyết hồ sơ: 03 ngày làm việc 
-  Thời gian tiếp nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần. 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

III LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ: 06 TTHC  

 Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 18/5/2018  

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết : 21 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ  

47 

Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận tổ chức 
đủ điều kiện hoạt 
động giám định sở 
hữu công nghiệp 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết : 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ  

48 

Thủ tục cấp lại Giấy 
chứng nhận tổ chức 
đủ điều kiện hoạt 
động giám định sở 
hữu công nghiệp 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

 Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 13/11/2018  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

49 

Thủ tục tuyển chọn, 

giao trực tiếp tổ chức 

chủ trì dự án thuộc 

Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ 

giai đoạn 2016-2020 

(đối với dự án địa 

phương quản lý); 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

50 

Thủ tục đề nghị thay 

đổi, điều chỉnh trong 

quá trình thực hiện 

dự án thuộc Chương 

trình phát triển tài 

sản trí tuệ giai đoạn 

2016-2020 (đối với 

dự án địa phương 

quản lý); 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

Cơ quan có thẩm quyền 
Bổ sung : UBND tỉnh Lạng Sơn 
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Thủ tục đề nghị 

chấm dứt hợp đồng 

trong quá trình thực 

hiện dự án thuộc 

Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ 

giai đoạn 2016-2020 

(đối với dự án địa 

phương quản lý); 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 



 

 

29 

STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Cơ quan có thẩm quyền Bổ sung : UBND tỉnh Lạng Sơn  
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Thủ tục đánh giá, 
nghiệm thu và công 
nhận kết quả thực 
hiện dự án thuộc 
Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ 
giai đoạn 2016-2020 
(đối với dự án địa 
phương quản lý); 

Nơi tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

IV LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

 
 

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 
 

53 
Công bố sử dụng 
dấu định lượng 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Cơ sở sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu định lượng ….. 
nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chuyển 
hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn …. : 
Bước 3: Trả kết quả 
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn được trả 
trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch vụ 
bưu chính công ích hoặc trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 

  
Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 
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Điều chỉnh nội 
dung Bản công bố 
sử dụng dấu định 
lượng 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Cơ sở sử dụng dấu định lượng khi có bất kỳ sự thay đổi nào về nội dung của bản công bố 
… nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch vụ bưu 
chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
(Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Sau khi tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chuyển hồ 
sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn ….:  
Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn được trả 
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Cách thức thực hiện 
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc theo Quyết định số 797/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2019 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Căn cứ pháp lý 
Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn  

 

Trình tự thực hiện 

Bước 1:Tiếp nhận hồ sơ 
- Cơ sở nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra …t nộp hồ sơ trực tuyến tại 
địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/  hoặc qua dịch vụ bưu chính 
công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 20 đường Quang Trung, Phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
- Sau khi tiếp nhận hồ sơ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng 
Sơn chuyển hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng 
Sơn …. 
Bước 5: Trả kết quả  
Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường được  trả qua dịch vụ bưu 
chính công ích hoặc trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lạng Sơn. 

 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc  
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Đăng ký kiểm tra 
nhà nước về đo 
lường đối với 
phương tiện đo, 
lượng của hàng 
đóng gói sẵn nhập 
khẩu 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
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Thủ tục Cấp Giấy 
xác nhận đăng ký 
lĩnh vực hoạt động 
xét tặng giải thưởng 
chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá của 
tổ chức, cá nhân 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

- Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính đến Trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn – Địa chỉ: Phố Dã Tượng, phường Chi Lăng, thành phố 
Lạng Sơn tỉnh Lạng Sơn (Trường hợp nộp trực tiếp mang hồ sơ gốc để đối chiếu; 
Trường hợp nộp qua đường bưu điện các giấy tờ bản sao trong hồ sơ phải được 
chứng thực). 
- Nộp trực tuyến trên Trang Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của UBND 
tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://dichvucong.langson.gov.vn/   

 

 Quyết định số 918/QĐ-UBND ngày 18/5/2018  

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm…, nộp hồ sơ đăng ký công 
bố hợp chuẩn trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch 
vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 
Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh 
Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chuyển 
hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (…: 
Bước 3: Trả kết quả 
Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả kết quả trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 

Cách thức thực hiện 
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc theo Quyết định số 797/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2019 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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Thủ tục đăng ký 
công bố hợp 
chuẩn dựa trên 
kết quả chứng 
nhận hợp chuẩn 
của tổ chức chứng 
nhận 

Căn cứ pháp lý 
Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
- Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, …, nộp hồ sơ đăng ký 
công bố hợp chuẩn trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chuyển 
hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn …: 
Bước 3: Trả kết quả 
Trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả kết quả trực tiếp tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 

Cách thức thực hiện 
Thời hạn giải quyết: 04 ngày làm việc (đã được cắt giảm thời gian giải 
quyết TTHC) 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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Thủ tục đăng ký 
công bố hợp 
chuẩn dựa trên 
kết quả tự đánh 
giá của tổ chức, 
cá nhân sản xuất, 
kinh doanh 

Căn cứ pháp lý 
Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn 
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Thủ tục đăng ký 
công bố hợp quy 
đối với các sản 
phẩm, hàng hóa 
sản xuất trong 
nước, dịch vụ, 
quá trình, môi 
trường được quản 
lý bởi các quy 
chuẩn kỹ thuật 
quốc gia do Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 

Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
- Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, …nộp hồ sơ trực tuyến tại 
địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc 
nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chuyển 
hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn ….: 
Bước 3: Trả kết quả 
Trả kết quả trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Cách thức thực hiện 
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc theo Quyết định số 797/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2019 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Căn cứ pháp lý 
Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn  

 

Trình tự thực hiện  

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
- Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, … nộp hồ sơ trực 
tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch vụ bưu 
chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng 
Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chuyển 
hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn …: 
Bước 3: Trả kết quả 
Trả kết quả trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 

Cách thức thực hiện 
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc theo Quyết định số 797/QĐ-UBND 
ngày 02/5/2019 

 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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Thủ tục  Đăng ký 
công bố hợp quy 
đối với các sản 
phẩm, hàng hóa 
nhập khẩu, dịch 
vụ, quá trình, môi 
trường được quản 
lý bởi các quy 
chuẩn kỹ thuật 
quốc gia do Bộ 
Khoa học và 
Công nghệ ban 
hành 

Căn cứ pháp lý 
Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Lạng Sơn  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 
Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất 

 

 

 lượng hàng hóa nhập khẩu nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 
http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp 
trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ 
về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn …: 
- Tiến hành kiểm tra hồ sơ: 
Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 
quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày … 
Bước 3: Trả kết quả 
Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc và 03 ngày làm việc (2 TH)  

61 

Kiểm tra chất 
lượng hàng hóa 
 nhập khẩu thuộc 
trách nhiệm quản 
lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Bổ sung: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

 Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 29/5/2019  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu tham gia hoạt động thử nghiệm, … 
gửi hồ sơ đăng ký chỉ định trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành 
phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
chuyển hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn …. 
Bước 4: Trả kết quả 
Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Cách thức thực hiện 

Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký: Chi 
cục thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ: Chi cục đánh giá năng 
lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế: Chi cục tham mưu cho 
Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định chỉ định. 
Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, UBND tỉnh phải thông báo lý do 
bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

 

Cơ quan thực hiện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn  

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định 

UBND tỉnh Lạng Sơn  
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Thủ tục chỉ định 
tổ chức đánh giá 
sự phù hợp hoạt 
động thử nghiệm, 
giám định, kiểm 
định, chứng nhận 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đánh giá sự phù hợp khi có nhu cầu thay đổi, bổ sung phạm vi, … 
nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
chuyển hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn …. 
Bước 4: Trả kết quả 
Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Cách thức thực hiện 

Thời hạn giải quyết: 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký: Chi cục 
thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
- Trong thời hạn 20 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ: Chi cục đánh giá năng 
lực thực tế tại tổ chức đánh giá sự phù hợp và ký biên bản đánh giá thực tế. 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả 
hành động khắc phục theo biên bản đánh giá thực tế: Chi cục tham mưu cho 
Sở KH&CN trình UBND tỉnh phê duyệt quyết định chỉ định. 
Trong trường hợp từ chối việc chỉ định, UBND tỉnh phải thông báo lý do 
bằng văn bản cho tổ chức đánh giá sự phù hợp. 

 

Cơ quan thực hiện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn  

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định 

UBND tỉnh Lạng Sơn  
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Thủ tục thay đổi, 
bổ sung phạm vi, 
lĩnh vực đánh giá 
sự phù hợp được 
chỉ định 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Bổ sung: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức đánh giá sự phù hợp có Quyết định chỉ định còn hiệu lực do Ủy 
ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cấp nhưng bị mất, … 
nộp hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
chuyển hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (…. 
Bước 3: Trả kết quả. 
Trả kết quả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc  

Cơ quan thực hiện Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn  

Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định 

UBND tỉnh Lạng Sơn  
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Thủ tục cấp lại 
Quyết định chỉ 
định tổ chức đánh 
giá sự phù hợp 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 
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Kiểm tra nhà 
nước về chất 
lượng sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 
nhập khẩu 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhận nhập khẩu nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra trực tuyến tại địa 
chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Số 20 đường Quang 
Trung, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công chuyển hồ sơ 
về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng … : 
(1) Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả tự đánh giá sự phù hợp 
của tổ chức, cá nhân 
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc, …; 
 (2) Đối với hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu, tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
quy định biện pháp công bố hợp quy theo kết quả chứng nhận, giám định 
của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định đã đăng ký hoặc được thừa nhận 
theo quy định của pháp luật 
- Trong thời hạn 01 ngày làm việc…; 
Trường hợp, hàng hóa đã được tổ chức chứng nhận đánh giá tại nước xuất 
khẩu, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông quan, … 
Bước 3: Trả kết quả 
Trả kết quả trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 

  
Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Bổ sung: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm …gửi hồ sơ trực 
tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công 
ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa 
chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).  
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn chuyển 
hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn …: 
Bước 3: Trả kết quả 
Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trả trực tiếp tại trụ sở Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Lạng Sơn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc  

66 

Cấp mới Giấy 
phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm 
là các chất ôxy 
hóa, các hợp chất 
ô xít hữu cơ 
(thuộc loại 5) và 
các chất ăn mòn 
(thuộc loại 8) 
bằng phương tiện 
giao thông cơ giới 
đường bộ, đường 
sắt và đường thủy 
nội địa 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu thay đổi, bổ sung …gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: 
http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp 
trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Trường hợp nộp 
hồ sơ trực tiếp, các tài liệu quy định chưa được chứng thực từ bản chính, tổ chức, 
cá nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
chuyển hồ sơ về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng …:  
Bước 3: Trả kết quả 
Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trả trực tiếp tại trụ sở Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Lạng Sơn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 
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Cấp bổ sung Giấy 
phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm 
là các chất ôxy 
hóa, các hợp chất 
ô xít hữu cơ 
(thuộc loại 5) và 
các chất ăn mòn 
(thuộc loại 8) 
bằng phương tiện 
giao thông cơ giới 
đường bộ, đường 
sắt và đường thủy 
nội địa 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc  
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Bổ sung: 
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 

 

Cấp thực hiện  
Cấp tỉnh, do phầm mềm không cho phép 
điều chỉnh 

Trình tự thực hiện 

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 
….gửi hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, các 
tài liệu quy định chưa được chứng thực từ bản chính, tổ chức, cá nhân phải 
xuất trình bản chính để đối chiếu. 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
chuyển hồ sơ …:  
Bước 3: Trả kết quả 
Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trả trực tiếp tại trụ sở Trung tâm phục vụ 
hành chính công tỉnh Lạng Sơn hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích. 

 

Cách thức thực hiện Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc  
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Cấp lại Giấy phép 
vận chuyển hàng 
nguy hiểm là các 
chất ôxy hóa, các 
hợp chất ô xít hữu 
cơ (thuộc loại 5) 
và các chất ăn 
mòn (thuộc loại 
8) bằng phương 
tiện giao thông cơ 
giới đường bộ, 
đường sắt và 
đường thủy nội 
địa 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, 
bổ sung/kiến nghị 
sửa đổi bổ sung 

Nội dung đã thực hiện sửa đổi, bổ sung Nội dung kiến nghị sửa đổi, bổ sung 

Trình tự thực hiện 

 Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 
Người nhập khẩu khi có nhu cầu miễn giảm kiểm tra lập 01 bộ hồ sơ đề 
nghị miễn kiểm tra, gửi về: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc qua 
dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh Lạng Sơn (Địa chỉ: Phố Dã Tượng, Phường Chi Lăng, 
thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn). 
Bước 2: Xử lý hồ sơ 
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
chuyển hồ sơ về: 
Bước 3: Trả kết quả 
Trả kết quả trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ hoặc 
qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc trả trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công tỉnh Lạng Sơn. 

 

Cách thức thực hiện 

Thời hạn giải quyết : 05 ngày làm việc  
Mô tả : 
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, nếu hồ sơ 
không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản 
yêu cầu người nhập khẩu sửa đổi, bổ sung hồ sơ; 
- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan 
kiểm tra có văn bản xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng với các 
thông tin sau: tên hàng hóa, nhãn hiệu, kiểu loại; đặc tính kỹ thuật; xuất xứ, nhà 
sản xuất; số lượng, khối lượng nhập khẩu theo đăng ký; đơn vị tính. 
Trong trường hợp từ chối việc xác nhận miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng, 
cơ quan kiểm tra phải thông báo lý do bằng văn bản cho người nhập khẩu. 
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Thủ tục Miễn 
giảm kiểm tra 
chất lượng hàng 
hóa nhóm 2 nhập 
khẩu 

Địa chỉ tiếp nhận hồ 
sơ 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn. (Địa chỉ: Phố Dã 
Tượng, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) 
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