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BÁO CÁO 

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí 

 tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý I năm 2020  

 

Sở Khoa học và Công nghệ Công văn số 666/STP-PBGDPL&TDTHPL  
ngày 27/02/2020 của Sở Tư pháp tỉnh về việc đề nghị báo cáo kết quả thực hiện 

một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ 

số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) quý I năm 2020, Sở Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí 

tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý I năm 2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI 

PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ 

SỐ B1 

 1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm 

chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý I
 
năm 2020 

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác một số nhiệm vụ, giải pháp để 

giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý I năm 2020 lĩnh 

vực hoạt động KH&CN, Sở KH&CN đã bám sát thực hiện Kế hoạch số 01/KH-

UBND ngày 03/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai công tác tư pháp năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 22/01/2020 của UBND 

tỉnh về triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở; chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2020; Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 06/02/2020 của 

UBND tỉnh về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

năm 2020 và Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh về 

hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), cải cách TTHC, triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020, 

Sở KH&CN đã ban hành các Kế hoạch sau:  

- Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 10/01/2020 tổ chức triển khai thực 

hiện công tác tư pháp năm 2020;  

- Kế hoạch số 17/KH-SKHCN ngày 17/01/2020 triển khai thực hiện công 

tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020; 

- Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 triển khai công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2020; 

- Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 28/02/2020 tổ chức tuyên truyền văn 

bản QPPL đợt I  năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

- Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 08/01/2020 về hoạt động kiểm soát 

thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính năm 2020; 
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2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

2.1.          v               v        u             u t (QPPL) 

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN đã chủ trì tham mưu xây dựng hoàn thiện 

hồ sơ dự thảo 01 văn bản QPPL: Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một 

số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn UBND 

tỉnh tại Tờ trình số 05/TTr-SKHCN ngày 14/02/2020, đã được UBND tỉnh thông 

qua tại kỳ họp ngày 26/02/2020. 

2.2. Công tác r  so t     v        u  định QPPL: Thực hiện tổ chức 

kiểm tra văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Tài 

chính gửi Sở Tài chính theo quy định. 

3. Về tổ chức thi hành pháp luật 

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN đã tổ chức triển khai thực hiện công tác 

truyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) bảo đảm thiết thực, tiết 

kiệm, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, không phô trương, hình thức mà công tác 

PBGDPL vẫn đảm bảo mang lại hiệu quả cao để đáp ứng thi hành pháp luật, cũng 

như nâng cao kiến thức pháp luật cho toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị và các tổ chức, cá nhân, người nông dân trên địa bàn tỉnh chịu sự 

điều chỉnh văn bản QPPL về lĩnh vực KHCN kịp thời, tiếp cận, nắm bắt chủ trương 

đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước mới ban hành, đặc biệt là 

các văn bản QPPL về lĩnh vực KHCN,… bằng nhiều hình thức, như: Hội nghị, hội 

thảo, lớp tập huấn, tuyên truyền trên trang website để áp dụng vào thực tiễn, cụ thể: 

3.1. Hì   t ứ  tổ   ứ  T    uấ ,  ồi  ưỡ      iệ  vụ   o  ô     ứ  

t uộ  t ẩ   u ề   u    ý; tổ   ứ  t    uấ ,  ồi  ưỡ  ,  ỗ trợ      o    

   iệ : 

Đơn vị đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật 01 cuộc/02 văn 

bản với khoảng 14 lượt người tham, gồm: Luật Đo lường số 04/2011/QH 13 ngày 

11/11/2011; Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường với khoảng 14 lượt người 

tham dự. 

3.2. Tổ chức tuyên truyền trên trang website 

Đơn vị đã tuyền truyền 08 văn bản QPPL, tài liệu trên trang website của Sở, 

gồm: Luật Phòng chống tác hại rượu, bia ngày 14 tháng 6 năm 2019; Nghị định 

số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị Quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 

10/12/2019 của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động 

sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công điện số 121/QĐ-TTg ngày 

23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 05/CT-TTg  

ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng, chống dịch bệnh viêm 

đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTg  
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ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp 

phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra và tài liệu Hướng dẫn cách đeo 

khẩu trang y tế đúng cách, phòng bệnh an toàn. 

3.3. Tuyên truyền, phổ biến pháp lu t thông qua kh o sát, kiểm tra 

Tổ chức tuyên truyền thông qua khảo sát, kiểm tra đo lường, chất lượng 

sản phẩm và nhãn hàng hóa thuộc trách nhiệm quản lý trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán được 01 cuộc/05 văn bản với 14 tổ chức cá nhân kinh doanh hàng 

đóng gói sẵn trên địa bàn, cụ thể các văn bản: Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 

14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 

01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Thông tư số 26/2012/TT-

BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hoá lưu thông trên thị trường; Thông tư số 

28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. 

4. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp  

Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN đã cử 06 công chức, viên chức đi tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ, cụ thể: Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kế toán viên 03 

người và Lớp tập huấn đề xuất nhiệm vụ chương trình nông thôn miền núi 03 

người. 

Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ kiểm định cột đo xăng dầu; kiểm tra nhà 

nước về đo lường đối lượng hàng đóng gói sẵn, kiểm định cân 05 người. 

5. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng 

trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật. 

Trong kỳ báo cáo Sở KHCN không tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh 

của doanh nghiệp, thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý 

kỷ luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật. 

6. Về cải cách thủ tục hành chính 

 Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về hoạt động KH&CN 

trên địa bàn tỉnh theo Đề án cải cách TTHC từ nay đến năm 2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn và Đề án 585/ĐA-SKHCN ngày 14/9/2017 của Sở KH&CN cải 

cách TTHC lĩnh vực KH&CN giai đoạn năm 2017 đến năm 2020. Trong kỳ báo 

cáo, Sở KH&CN đã tổ chức thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

6.1. Công tác rà soát 

- Tổ chức rà soát lựa chọn đề xuất 34 TTHC đề xuất 34 TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ, trong đó: 



 4 

+ Đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời hạn giải quyết TTHC thực hiện từ 03 

ngày trở lên đối với 24 TTHC, gồm: 13 TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN; 11 

TTHC lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

+ Đề xuất rà soát, đánh giá theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 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 lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng. 

- Tổ chức 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 KH&CN 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.dichvucong.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 gửi UBND tỉnh và Sở thông tin và truyền thông theo quy định. 

6.2. Về  cô      i t   tụ              Trong quý I năm 2020, đơn vị 

thường xuyên duy trì thực hiện công bố niêm yết công khai 100% TTHC đang có 

hiệu lực thi hành và Niêm yết bản thông báo địa chỉ tiếp nhận và xử lý phản ánh, 

kiến nghị về TTHC trên bảng niêm yết và trên trang website của Sở theo quy 

định. 

6.3. Về tiếp nh n và xử lý ph n ánh, kiến nghị về TTHC: Quý I năm 

2020, các TTHC lĩnh vực Hoạt động KH&CN, Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 

lượng, An toàn bức xạ hạt nhân và Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của đơn vị chưa phát sinh việc tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị về giải 

quyết TTHC. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM 

VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP 

HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN  

Sở KH&CN chưa được quan tâm phân bổ nguồn kinh phí phục vụ công 

tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động KH&CN trên địa bàn 

tỉnh.  

Trong quá trình thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân 

thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) Sở 

KH&CN còn một số khó khăn trong việc đề xuất TTHC thực hiện theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông do các TTHC chưa quy định tổng thời gian giải 

quyết hoặc chưa quy định thời gian giải quyết TTHC của cơ quan có thẩm quyền 

trong quá trình tiếp nhận giải quyết, trả kết quả TTHC cho tổ, chức cá nhân. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị UBND tỉnh và Sở Tư pháp tiếp tục quan tâm tổ chức tập huấn 

về công tác giảm trừ chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân 
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thủ pháp luật (chỉ số B1) để các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh nắm được 

phương pháp, tiêu chí đánh giá chỉ số B1 về lĩnh vực ngành được giao. 

Trên đây là báo cáo việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 quý I năm 2020 của Sở KH&CN 

gửi Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 

 

   

Nơi    n: 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP.(tthai)   

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 

 



 


		2020-03-02T17:02:32+0700


		2020-03-02T17:13:10+0700


		2020-03-02T17:13:10+0700


		2020-03-02T17:13:10+0700




