
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /SKHCN-VP 
V/v gửi kết quả chấm điểm, đánh  

giá việc thực hiện giải quyết TTHC 

  quý I năm 2020 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2020 

                   
 

 

 

 

Kính gửi :  

 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
 

 

 

 Thực hiện Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện đánh giá 

việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 Trên cơ sở kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong quý I 

(16/12/2019 đến 15/3/2020) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, Sở 

Khoa học và Công nghệ tự chấm điểm, đánh giá như sau: 

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ 197 hồ sơ; Tổng số hồ sơ đã giải quyết 

trong kỳ 194 hồ sơ; Tổng số hồ sơ chưa đến hạn giải quyết 03 hồ sơ. 

- Điểm tự đánh giá bộ phận một cửa cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải 

quyết TTHC: 07/07 điểm. (Có Phiếu đánh giá mẫu số 02 chi tiết gửi kèm). 

- Điểm tự đánh giá cơ quan, đơn vị; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan 

đơn vị trong giải quyết TTHC: 17,8/18 điểm (Có Phiếu đánh giá mẫu số 04 chi tiết 

gửi kèm). 

Sở Khoa học và Công  nghệ gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

tổng hợp theo quy định./. 

 

    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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           UBND TỈNH LẠNG SƠN                      Mẫu số 02 

   SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ BỘ PHẬN MỘT CỬA VÀ CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

CÓ THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
 

Kỳ đánh giá: Quý I năm 2020 (16/12/2019 đến 15/3/2020) 

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận trong kỳ: 197 hồ sơ 

Tổng số hồ sơ đã giải quyết trong kỳ: 194  hồ sơ 

Tổng số hồ sơ chưa đến hạn: 03 hồ sơ 

Số 

TT 
Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa 

Điểm đánh giá 
 

Ghi 

chú 

Tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

1 

Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa 

2 2   

1.1 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tiếp 

nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, phê duyệt kết 

quả đối với tối thiểu 20% số lượng thủ tục 

hành chính theo danh mục thủ tục hành chính 

tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa do Chủ tịch 

UBND tỉnh ban hành; Bộ phận Một cửa cấp 

huyện tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, 

trình phê duyệt kết quả đối với tối thiểu 50% 

số lượng thủ tục hành chính theo danh mục 

tiếp nhận của cấp huyện; Bộ phận Một cửa 

cấp xã tiếp nhận, xem xét, thẩm định hồ sơ, 

phê duyệt kết quả đối với 100% thủ tục hành 

chính thuộc danh mục tiếp nhận của cấp xã: 2 

điểm 

 2   

1.2 

100% thủ tục hành chính không thuộc đối 

tượng quy định tại các điểm a, b khoản 5 Điều 

14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được tiếp 

nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa: 1 điểm 

    

1.3 

Dưới 100% thủ tục hành chính không thuộc 

đối tượng quy định tại các điểm a, b khoản 5 

Điều 14 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP được 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một 

cửa: 0 điểm 

    

2 Chỉ số 6: Công khai các thủ tục hành chính 2 2   

2.1 
Thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một 

cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp 

thời bằng cả hình thức niêm yết và điện tử 

 2   
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Số 

TT 
Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa 

Điểm đánh giá 
 

Ghi 

chú 

Tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ 

tục hành chính: 2 điểm 

2.2 

Thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một 

cửa được công khai chính xác, đầy đủ, kịp 

thời bằng hình thức niêm yết hoặc điện tử 

theo đúng quy định pháp luật về công khai thủ 

tục hành chính: 1 điểm 

    

2.3 

Thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận Một 

cửa không được công khai chính xác, đầy đủ, 

kịp thời: 0 điểm 

    

3 

Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý 

kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá 

nhân 

2 2   

3.1 

Không có phản ánh, kiến nghị hoặc 100% 

phản ánh, kiến nghị được xử lý đúng thời hạn 

theo quy định và không có phản ánh, kiến 

nghị kéo dài: 2 điểm 

 2   

3.2 

Tối thiểu từ 90% phản ánh, kiến nghị trở lên 

được xử lý đúng thời hạn theo quy định và 

không có phản ánh, kiến nghị kéo dài: 1 điểm 

    

3.3 

Dưới 90% phản ánh, kiến nghị được xử lý 

đúng thời hạn theo quy định hoặc có phản 

ánh, kiến nghị kéo dài: 0 điểm 

    

4 

Chỉ số 9: Tiến độ và chất lƣợng cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có 

thẩm quyền 

1 1   

4.1 

Tối thiểu 20% thủ tục hành chính đáp ứng yêu 

cầu được đưa vào triển khai dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong 

tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 30%; và không có 

hồ sơ trực tuyến nào không giải quyết hoặc 

giải quyết quá hạn: 2 điểm 

    

4.2 

Có triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 đối với thủ tục hành chính đáp ứng yêu 

cầu; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng số hồ sơ 

đạt tối thiểu 15% đến dưới 30%; và không có 

hồ sơ trực tuyến không được giải quyết hoặc 

giải quyết quá hạn: 1 điểm 

 1   

4.3 
Không triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 hoặc tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trong tổng 

số hồ sơ đạt dưới 15%; hoặc có hồ sơ trực 
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Số 

TT 
Tiêu chí/Tiêu chí thành phần 

Điểm 

tối đa 

Điểm đánh giá 
 

Ghi 

chú 

Tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

tuyến không được giải quyết hoặcgiải quyết 

quá hạn: 0 điểm 

 TỔNG ĐIỂM 7 7   

Ghi chú:  

 - Bộ phận Một cửa chấm điểm thẩm định đối với các cơ quan, đơn vị có thủ tục 

hành chính thực hiện tại Bộ phận Một cửa. 

- Văn phòng UBND tỉnh chấm điểm thẩm định đối với Trung tâm Phục vụ hành 

chính công. 

- Văn phòng HĐND-UBND cấp huyện chấm điểm thẩm định đối với Bộ phận Một 

cửa cấp huyện; 

- UBND cấp xã chấm điểm thẩm định đối với Bộ phận Một cửa cấp xã. 

- Sử dụng điểm đánh giá các chỉ số tại Phiếu này để đưa vào các chỉ số tương ứng 

tại Phiếu đánh giá cơ quan, đơn vị; trách nhiêm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong 

giải quyết thủ tục hành chính (Mẫu số 04).   
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UBND TỈNH LẠNG SƠN  

 SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Mẫu số 04 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ; 

TRÁCH NHIỆM NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ 

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

Kỳ đánh giá: Năm 2019 (01/7/2019 đến 15/3/2020 ) 
 

Số 

TT 
Nội dung 

Điểm 

tối đa 

Điểm đánh giá Ghi 

chú Tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

1 

Điểm trung bình của Chỉ số 1: Tổng thời gian giải 

quyết thủ tục hành chính so với thời gian cho phép 

theo quy định của pháp luật  

2 2  

 

2 

Điểm trung bình của Chỉ số 2: Thời gian thực hiện 

của từng cơ quan, đơn vị tham gia giải quyết (kể cả 

đơn vị phối hợp) so với quy định 

2 2  

 

3 

Điểm trung bình của Chỉ số 3: Số lần phải liên hệ 

với nơi tiếp nhận hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ thủ tục 

hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực tuyến) 

2 1,9  

 

4 

Điểm trung bình của Chỉ số 4: Số lượng cơ quan, 

đơn vị, tổ chức phải liên hệ để hoàn thiện hồ sơ thủ 

tục hành chính (kể cả liên hệ theo hình thức trực 

tuyến)  

2 1,9  

 

5 
Điểm của Chỉ số 5: Thực hiện tổ chức tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa  
2 2  

 

6 
Điểm của Chỉ số 6: Công khai các thủ tục hành 

chính 
2 2  

 

7 

Điểm trung bình của Chỉ số 7: Thái độ của cán bộ, 

công chức, viên chức khi hướng dẫn lập hồ sơ, tiếp 

nhận hồ sơ và giải quyết thủ tục hành chính  

2 2  

 

8 
Điểm của Chỉ số 8: Tiếp thu, giải trình đối với các ý 

kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân 
2 2  

 

9 
Điểm của Chỉ số 9: Tiến độ và chất lượng cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến của cơ quan có thẩm quyền 
2 2  

 

 TỔNG ĐIỂM 18 17,8   

 

Ghi chú:  

 - Sử dụng kết quả chấm điểm của các chỉ số tương ứng tại Mẫu số 01 và Mẫu số 02 để 

đánh giá tại Phiêú này.  

- Bộ phận Một cửa chấm điểm thẩm định đối với cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có TTHC thực hiện tại Bộ phận Một cửa; 

- Thủ trưởng cơ quan, đơn vị chấm điểm thẩm định đối với Phòng/đơn vị trực thuộc có 

liên quan đến giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính. 

- Tổng điểm tại Phiếu này dùng để phân loại cơ quan, đơn vị tại Mẫu số 06. 
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