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Số:  312 /SKHCN-VP 

V/v báo cáo kết quả triển khai, thực hiện nội 
dung cải cách TTHC phục vụ công tác giám 

sát của Ban thường trực Ủy ban Trung 
ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày  22 tháng 4 năm 2020 

                   

 
 

 
 
 
 
 

Kính gửi :  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở 
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
 

  

Thực hiện Công văn 1384/VP-KSTT ngày 09/4/2020 của Văn phòng UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc chuẩn bị nội dung phục vụ công tác giám sát của Ban 
thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.  

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng chuyên môn của Sở, Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện Báo cáo kết quả triển khai, thực hiện 
nội dung cải cách thủ tục hành chính phục vụ công tác giám sát của Ban thường 
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (số liệu báo cáo tính từ 
01/01/2019 đến 30/3/2020) thuộc trách nhiệm của đơn vị đang quản lý thực hiện. 

(Có mẫu Báo cáo và mẫu biểu tổng hợp gửi kèm theo) 

Báo cáo gửi về Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 
27/4/2020, địa chỉ Email: tthaikhcnls@gmail.com để tổng hợp gửi Văn phòng 
UBND tỉnh theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Bế Thị Thu Hiền 

 
 
 
 
 



 

        

MẪU BÁO CÁO 
(Ban hành kèm theo Công văn số       /VP-KSTT ngày     /4/2020  

của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn) 
 

 
(Tên cơ quan) 

 

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

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

 

BÁO CÁO 
Kết quả triển khai, thực hiện nội dung cải cách TTHC 

(Số liệu từ 01/01/2019 đến 30/3/2020-Phục vụ công tác giám sát  
của Ban thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) 

 

 

Thực hiện Công văn số 664/MTTW-BTT ngày 18/3/2020 của Ban thường 
trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc giám sát cải cách thủ 
tục hành chính (TTHC) và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự 
phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước năm 2020; ...(tên cơ quan) báo cáo 
như sau:  

I. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CẢI CÁCH TTHC 

1. Việc tổ chức, thực hiện TTHC 

1.1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết...   Trong đó:  

- Số lượng TTHC thực hiện qua 1 cơ chế một cửa? 1 cửa liên thông? Số 
lượng hồ sơ phát sinh.  

- Số lượng TTHC thực hiện qua 1 cơ chế một cửa? 1 cửa liên thông? Số 
lượng hồ sơ phát sinh.  

- Số lượng TTHC thực hiện qua Cổng dịch vụ công? Số lượng hồ sơ phát 
sinh.  

- Số lượng TTHC thực hiện qua Dịch vụ bưu chính công ích? Việc ký kết 
hợp đồng với Bưu điện (số, ký hiệu, ngày...); Số lượng hồ sơ phát sinh. 

1.2. Các công cụ, hình thức trợ giúp người dân, tổ chức thực hiện thành công 
các dịch vụ công, giảm thời gian, chi phí đi lại của người dân, tổ chức ... 

1.3. Việc triển khai, thực hiện công tác niêm yết công khai TTHC thuộc 
thẩm quyền giải quyết (Nêu rõ việc đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 
02/2017/TT-VPCP) 

Số lượng TTHC được niêm yết công khai?  

Các hình thức công khai (bảng niêm yết, máy tính, bảng điện tử...?) 

Địa điểm niêm yết, công khai?  



 

Chất lượng niêm yết công khai ... 

2. Công tác rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC  

Việc xây dựng ban hành Kế hoạch triển khai? 

Công tác tổ chức thực hiện?  

Kết quả: Đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết? Đề xuất đơn giản hóa TTHC? 

(Nêu cụ thể số lượng đề xuất, đơn giản hóa? Số lượng đạt yêu cầu và Quyết 
định phê duyệt của Chủ tịch UBND tỉnh) 

3. Công tác tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ 
chức. 

- Số lượng phản ánh, kiến nghị? 

- Kết quả tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức. 

4. Việc xây dựng quy định về TTHC trong dự thảo văn bản quy phạm 
pháp luật (nếu có). 

Việc thực hiện quy trình xây dựng dự thảo văn bản, việc tham mưu ban hành 
có đúng thẩm quyền? công tác đánh giá tác động, tính toán chi phí tuân thủ 
TTHC... 

5. Công tác công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ 

5.1. Việc xây dựng dự thảo quyết định trình Chủ tịch UBND công bố danh 
mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông đối với TTHC thuộc phạm vi quản lý (Lưu ý: nêu cụ thể số 
lượng TTHC của từng cấp tại từng nội dung). 

Từ 01/01/2019 đến thời điểm thực hiện báo cáo có bao nhiêu Quyết định 
công bố của Bộ trưởng Bộ chủ quản? Trong đó có bao nhiêu TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của các cấp chính quyền địa phương?  

Đã xây dựng và trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố bao nhiêu TTHC? Trong 
đó có bao nhiêu TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa? Bao nhiêu TTHC đã được 
xây dựng quy trình nội bộ. 

Số lượng TTHC chưa được trình công bố? Lý do? 

Tiến độ xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố, phê duyệt? 

5.2. Số lượng TTHC hiện hành 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết thuộc phạm vi quản lý tính 
đến thời điểm báo cáo.  

(Có file biểu thống kê việc công bố chi tiết kèm theo trên iOffice) 

II- ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Ưu điểm 



 

 

2. Khó khăn, vướng mắc 

 (Nêu các khó khăn, vướng mắc trong thực tế) 

2.1. Đối với việc tổ chức thực hiện TTHC 
 (Lưu ý khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện TTHC qua Dịch vụ công 

trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích, hệ thống một cửa điện tử, một cửa, một cửa 
liên thông, việc bố trí người thực hiện tại Bộ phận Một cửa...) 

 
2.2. Đối với công tác rà soát TTHC 

... 

  2.3. ... 

3. Nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc 
 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP 

1. Đối với Quốc hội 
 

2. Đối với  Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
 
3. Đối với  bộ, ngành 

 
4. .. 

 

 
Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- ... 
- ...  
- Lưu: VT.    

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN 
                     (Ký tên, đóng dấu) 
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