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Kính gửi :  

 
Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn 
 
 

 
 

 Thực hiện Công văn số 5363/VP-KSTT ngày 31/12/2020 của Văn phòng 
UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đề nghị lựa chọn, đề xuất thủ tục hành chính để xây 
dựng Kế hoạch rà soát, đánh giá của tỉnh trong năm 2020. 

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức rà soát lựa chọn, đề xuất 34 TTHC 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó: 

1. Đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời hạn giải quyết TTHC thực hiện từ 03 
ngày trở lên là: 24 TTHC, gồm: 13 TTHC lĩnh vực hoạt động KHCN; 11 TTHC 
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

2. Đề xuất rà soát, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-
VPCP ngày 31/10/2017 của  Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát 
thủ tục hành chính đối với 10 TTHC, gồm: 09 TTHC lĩnh vực hoạt động KHCN; 01 
TTHC Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

(Có danh mục đề xuất TTHC chi tiết kèm theo) 

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tổng 
hợp theo quy định./. 

 

    

  Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở; Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, TTra(tthai). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Bế Thị Thu Hiền 
 
 
 



DANH MỤC TTHC ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN RÀ SOÁT TTHC LINH VỰC KHCN NĂM 2020 
(Ban hành kèm theo Công văn số 14 /SKHCN-TTra, ngày 08 /01/2020  của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên/nhóm thủ tục hành chính 
Lĩnh 
vực 

Lý do lựa chọn 

A ĐỀ XUẤT RÀ SOÁT THEO ĐỀ ÁN CẢI CÁCH TTHC: 24 TTHC 

I Nhóm TTHC quy định có liên quan về lĩnh vực hoạt động KHCN: 13 TTHC   

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

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

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

4 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) 

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

6 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 

7 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 

8 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến 

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

10 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 

Hoạt 
động 
KHCN 

Cắt giảm thời 
hạn giải quyết 
TTHC 
 

11 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ 

12 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 

Hoạt 
động 
KHCN 

Cắt giảm thời 
hạn giải quyết 
TTHC 
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STT Tên/nhóm thủ tục hành chính 
Lĩnh 
vực 

Lý do lựa chọn 

13 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 

Hoạt 
động 
KHCN 

Cắt giảm thời 
hạn giải quyết 
TTHC 

II Nhóm TTHC quy định có liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 11 TTHC   

1 TTHC Công bố sử dụng dấu định lượng 

2 
TTHC Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập 
khẩu 

3 TTHC Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

4 TTHC Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận 

5 TTHC Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định 

6 TTHC Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

7 
TTHC 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 

8 
TTHC 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 

9 
TTHC 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 

10 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. 

Tiêu 
chuẩn 
đo 
lường 
chất 
lượng 

Cắt giảm thời 
hạn giải quyết 
TTHC 

11 Thủ tục hành chính Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ 
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B ĐỀ XUẤT RÀ SOÁT THEO TT 02/2017/TT-VPCP: 10 TTHC 

I Nhóm TTHC quy định có liên quan lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ : 09 TTHC  

1 Xác định nhiệm vụ KHCN đặt hàng cấp tỉnh 

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

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

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

5 
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 

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

7 
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 

8 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ 

9 
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 

Hoạt 
động 

KHCN 

TTHC chưa được 
quy định tổng 
thời hạn giải 
quyết TTHC kể 
từ khi tiếp nhận 
hồ sơ hợp lệ 

II Nhóm TTHC quy định có liên quan lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng: 01 TTHC  

1 TTHC Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia 

Tiêu 
chuẩn Đo 

lường 
Chất 
lượng 

TTHC chưa được 
quy định tổng 
thời hạn giải 
quyết TTHC kể 
từ khi tiếp nhận 
hồ sơ hợp lệ 
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