
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /BC-SKHCN Lạng Sơn, ngày        tháng 4  năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành  

chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 

1345/VP-KSTT ngày 07/4/2020 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hướng 

dẫn, đôn đốc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020. Sở Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 

TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành như sau: 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

I. VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH RÀ SOÁT 

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Sở Khoa học và 

Công nghệ  đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-SKHCN ngày 09/01/2019 về việc rà soát 

quy định TTHC năm 2020 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN (đề xuất rà soát 

34 TTHC, trong đó 24 TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án của 

tỉnh và 10 TTHC thực hiện rà soát quy định TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC). 

II. VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: Căn cứ Kế hoạch và 

hướng dẫn của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá TTHC. Sở Khoa học và Công nghệ đã 

triển khai thực hiện rà soát 68 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  

2. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã: Không 

B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM THỜI HẠN GIẢI 

QUYẾT 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA 

CƠ QUAN 

Tổng số TTHC được thực hiện rà soát theo Kế hoạch rà soát cắt giảm thời hạn 

năm 2020: 24 TTHC; trong đó có 01/24 TTHC (có thời hạn giải quyết 02 ngày không 

thuộc phạm phạm vi rà soát theo Đề án Cải cách TTHC), số lượng rà soát phát sinh 

ngoài Kế hoạch: Không; số lượng TTHC thuộc các lĩnh vực theo danh mục kèm Kế 

hoạch rà soát không  thực hiện rà soát: Không 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 321 ngày. 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 220 ngày. 
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Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 101 ngày. 

Tỷ lệ cắt giảm: 31%   

Cụ thể như sau: 

1. Lĩnh vực Hoạt động KH&CN 

1.1. Tổng số: 37 TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định: 

859/QĐ-UBND ngày 30/5/2016; số 180/QĐ-UBND ngày 29/01/2016; số 683/QĐ-

UBND ngày 28/4/2016; số 1138/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 số 782/QĐ-UBND tỉnh  

ngày 28/4/2017;  số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 ; số 918/QĐ-UBND 18/5/2018; 

số 1741QĐ-UBND ngày 07/9/2018; số 2325/QĐ-UBND ngày 13/11/2018; số 987/QĐ-

UBND ngày 29/5/2019; số 2633/QĐ-UBND ngày 21/12/2019. Trong đó: 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 04 TTHC, gồm: 

+ 03 TTHC đặc thù không quy định thời gian giải quyết: Xác định nhiệm vụ 

KHCN đặt hàng cấp tỉnh; Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

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

vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;   

+ 01 TTHC xem xét kéo dài thời gian 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 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 33 TTHC, bao 

gồm 08 TTHC thực hiện liên thông. 

1.2. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: 04 TTHC  

- TTHC có thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 04 TTHC (Không thuộc phạm vi rà 

soát theo Đề án Cải cách TTHC). 

- TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: Không 

1.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát: 13 TTHC theo Kế hoạch năm 2020, ngoài 

Kế hoạch: Không. 

- Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: Không. 

- Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: 13 TTHC (có 02 TTHC 

thực hiện liên thông). 

1.4. Thời gian cắt giảm 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 228 ngày. 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 156 ngày. 

- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 72 ngày. 

- Tỷ lệ cắt giảm: 32%. 

2. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
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2.1. Tổng số: 18 TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại các Quyết định: 

859/QĐ-UBND ngày 30/5/2016; 918/QĐ-UBND ngày 18/5/2018; 987/QĐ-UBND ngày 

29/5/2019. Trong đó :                                                                                                                                                                                                                                                       

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 04 TTHC, gồm: 

+ 01 TTHC chỉ quy định mốc thời gian giải quyết: Xét tặng Giải thưởng Chất 

lượng quốc gia. 

+ 02 TTHC quy định thời gian giải quyết 01 ngày: Kiểm tra chất lượng hàng hóa 

nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ và Đăng ký kiểm 

tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

+ 01 TTHC quy định thời gian giải quyết 02 ngày:  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 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 14 TTHC, TTHC 

thực hiện liên thông: 05 TTHC. 

2.2. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: 04 TTHC  

- TTHC có thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: 04 TTHC (Không thuộc phạm vi rà 

soát theo Đề án Cải cách TTHC). 

- TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: Không. 

2.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát theo Kế hoạch năm 2020:  11 TTHC (có 01 

TTHC không thuộc phạm vi rà soát theo Đề án Cải cách 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”; TTHC rà soát ngoài Kế hoạch: Không. 

- Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: 01 TTHC (Kiểm tra 

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

nghệ).  

Lý do: TTHC này quy định thời gian 03 ngày vừa đủ thời gian đảm bảo thực hiện 

giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức. 

- Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: 09 TTHC (có 04 TTHC 

thực hiện liên thông) . 

2.4. Thời gian cắt giảm  

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 93 ngày. 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 64,5 ngày. 

- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 28,5 ngày. 

- Tỷ lệ cắt giảm: 31%. 

 (Có biểu thống kê chi tiết kèm theo). 
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C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Ưu điểm 

Sở KHCN đã tổ chức tiến hành rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở có thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc, đạt 31% .  

2. Hạn chế 

- Trong quá trình rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, một số TTHC chưa 

quy định tổng thời hạn giải quyết TTHC và một số TTHC không ghi cụ thể thời gian tiếp 

nhận hồ sơ hợp lệ để cơ quan có thẩm quyền có thời gian tiếp nhận giải quyết, trả kết quả 

TTHC cho tổ, chức cá nhân, như: tại khoản 2 Điều 8 Nghị định 13/2019/NĐ-CP quy 

định thời hạn giải quyết thủ tục Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ; Khoản 3 Điều 9 Nghị định 13/2019/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 5 Nghị định 

76/2019/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết thủ tục Cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; Khoản 3 Điều 33 Luật Chuyển giao 

công nghệ quy định thời hạn giải quyết 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); Khoản 3 Điều 18 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định 

thời hạn giải quyết 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; Khoản 6 Điều 20 Nghị định 

76/2019/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết 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; 

Khoản 3 Điều 22 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định thời hạn giải quyết thủ tục 

Mua sáng chế, sáng kiến; Khoản 5 Điều 30 Nghị định 76/2018/NĐ-CP và Điều 23 

Thông tư số 07/07/2014/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

03/2017/TT-BKHCN quy định thời hạn giải quyết thủ tục Hỗ trợ phát triển tổ chức 

trung gian của thị trường khoa học và công nghệ; Khoản 2 Điều 9 Nghị định 

76/2018/NĐ-CP; Điều 23 Thông tư số 07/07/2014/TT-BKHCN được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN quy định thời hạn giải quyết 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; Khoản 7 Điều 13 

Nghị đinh số 76/2018/NĐ-CP;Điều 23 Thông tư số 07/07/2014/TT-BKHCN được 

sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN quy định thời hạn giải quyết 

thủ tục Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ; Khoản 

3 Điều 14 Nghị đinh 76/2018/NĐ-CP; Điều 23 Thông tư số 07/07/2014/TT-

BKHCN được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN quy định thời 

hạn giải quyết 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... 

- Một số TTHC trong thực tế chưa phát sinh đã gây khó khăn trong việc rà soát cắt 

giảm thời hạn giải quyết TTHC.   

3. Đề xuất, kiến nghị 

Văn phòng UBND tỉnh quan tâm hằng năm tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn rà 

soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC và mở rộng đối tượng tham gia tập huấn cho các 
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chuyên viên trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC để góp phần nâng cao chất lượng công 

việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo để Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 

 

 Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP(tthai)   

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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