
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:          /BC-SKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

 Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính;  

cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông  

trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn quý II năm 2020 

 

 

Thực hiện Công văn số 2340/VP-TTPVHCC ngày 12/6/2020 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết 

TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và báo cáo công tác KSTTHC quý 

II năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (gọi tắt là đơn vị) báo cáo 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 

Trong kỳ báo cáo đơn vị đã ban hành 16 văn bản, trong đó: 03 Tờ trình, 03 

dự thảo Quyết định  và 10 Công văn đôn đốc, tổ chức thực hiện công tác kiểm soát 

TTHC năm 2020.  

(Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo) 

2. Công tác tổ chức, bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát 

TTHC 

Đơn vị đã cử 02 công chức kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC của Sở gửi Văn phòng UBND tỉnh tại Công văn số 420/SKHCN-VP ngày 

03/6/2020 của Sở KHCN.  

4. Việc bố trí và sử dụng kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC 

Năm 2020, đơn vị được cấp 40.000.000 đồng để phục công tác kiểm soát 

TTHC. Trong kỳ báo cáo, đơn vị thực hiện chi 6.448.000 đồng, gồm chi hỗ trợ 

công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC 2.640.000 đồng và 3.808.000đ mua văn 

phòng phẩm phục vụ nhiệm vụ công tác kiểm soát TTHC. 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT TTHC, CẢI CÁCH TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT 

CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

1. Đánh giá tác động quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng văn 

bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. 

Việc thực hiện đánh giá tác động quy định TTHC đối với văn bản quy phạm 

pháp luật có quy định TTHC trong kỳ báo cáo chưa có phát sinh. 



 

   

 

 

2. Về công bố, công khai TTHC 

Trong kỳ báo cáo đơn vị cập nhật 01 Quyết định số 763/QĐ-BKHCN ngày 

24/3/2020 của Bộ KH&CN về việc công bố TTHC mới ban hành, TTHC được sửa 

đổi, bổ sung, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KHCN thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Hiện nay đơn vị đang hoàn thiện hồ 

sơ 05 TTHC (02 TTHC mới ban hành, 03 TTHC bị bãi bỏ) và xây dựng 02 Quy 

trình nội bộ giải quyết TTHC mới ban hành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

Quyết định công công bố TTHC theo đúng quy định. 

3. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC; tình hình triển khai dịch vụ 

công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích 

3.1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KHCN trong kỳ 

báo cáo có 68 TTHC, trong đó: 

- Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa: 40 TTHC 

- Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 14 

TTHC 

- Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 63 TTHC. 

- Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: 54 TTHC, trong 

đó có 33 TTHC mức độ 3, có 21 TTHC mức độ 4. 

3.2. Kết quả giải quyết TTHC  

Quý II năm 2020, đơn vị tiếp nhận 365 hồ sơ TTHC, đã giải quyết 323 hồ 

sơ TTHC (trả đúng hạn 323 hồ sơ, trả quá hạn: Không); đang giải quyết 42 hồ sơ 

(chưa đến hạn 11 hồ sơ, hồ sơ quá hạn: Không). 

Trong đó: 

- Số lượng hồ sơ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa: 313 hồ sơ (309 hồ 

sơ đã giải quyết, 04 hồ sơ chưa đến hạn). 

- Số lượng hồ sơ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: Không 

- Số lượng hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 06 hồ sơ 

(Tiếp nhận 01 hồ sơ; trả kết quả 05 hồ sơ) 

- Số lượng hồ sơ TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: Không. 

Nguyên nhân giải quyết quá hạn trong kỳ báo cáo: Không có TTHC giải 

quyết trả kết quả cho cá nhân tổ chức bị quá thời hạn. 

(Chi tiết tại Phụ lục 04- Theo mẫu Biểu số 06g/VPCP/KSTT kèm theo)  

4. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

 Quý II năm 2020 đơn vị chưa tiếp nhận được đơn phản ánh kiến nghị về 

giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực:  Hoạt động KHCN, Tiêu chuẩn - Đo lường - 



 

   

 

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

quyết của Sở KH&CN. 

(Chi tiết tại Phụ lục 05 – Theo mẫu Biểu số 05a/VPCP/KSTT kèm theo) 

5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

5.1. Việc xây dựng, ban hành Kế hoạch rà soát; việc tổ chức triển khai, 

thực hiện kế hoạch rà soát. Tình hình, kết quả thực thi phương án đơn giản 

hóa TTHC đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê duyệt. 

Thực hiện Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020; Kế hoạch số 

37/KH-UBND tỉnh ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát quy định, 

TTHC trên địa bàn tỉnh năm 2020 đơn vị đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-

SKHCN ngày 05/3/2020 về việc rà soát, đánh giá TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở KH&CN năm 2020. 

5.2. Kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo Kế 

hoạch đã đề ra: 

Trong kỳ báo cáo, đơn vị đang trong quá trình thực hiện rà soát, hoàn thiện 

hồ sơ đánh giá quy định 10 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN 

theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP và xây dựng Báo cáo gửi Văn phòng UBND 

tỉnh theo quy định. 

5.3. Việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải 

cách TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2020. 

Trong kỳ báo cáo, 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, cụ thể: 

-  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. 

-  Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 101 ngày. 

-  Tỷ lệ cắt giảm: 31%.  

Đơn vị đã trình Chủ tịch UBND ban hành quyết định phê duyệt cắt giảm 

thời hạn giải quyết 22 TTHC (13 TTHC lĩnh vực hoạt động KHCN; 09 lĩnh vực 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng tại Quyết số 776/QĐ-UBND  ngày 05/5/2020 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải 

quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn. 

Sau khi được phê duyệt cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC, đơn vị đã hoàn 

thiện hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh về việc đề nghị phê duyệt quyết định sửa 

đổi, bổ sung 22 Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông của Sở KH&CN của quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 



 

   

 

20/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 42/TTr-SKHCN 

ngày 11/6/2020. 

 6. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Đơn vị thường xuyên duy trì tuyên truyền các văn bản QPPL về công tác kiểm soát 

TTHC, như: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Chi thị số 30/CT-TTg 

ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại các 

bộ, ngành, địa phương trên mạng nội bộ lồng ghép trong cuộc họp rà soát, đánh giá TTHC kết 

hợp họp tổ chức rà soát, đánh giá TTHC năm 2019 và trên trang website 

(http://sokhcn.langson.gov.vn/en/danhmucLinhVucKSTTHC) đến toàn thể cán bộ công chức, 

viên chức và các tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời nắm bắt để áp dụng.  

7. Việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết 

TTHC tại cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 1077/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, 

giải quyết TTHC tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các cơ quan chuyên 

môn thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn.  

Đơn vị không đăng ký tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bẩy. Tuy 

nhiên, trường hợp có TTHC cần giải quyết gấp trùng vào ngày thứ Bẩy, đơn vị 

vẫn bố trí Lãnh đạo và các phòng chuyên môn thực hiện giải quyết và trả kết 

quả cho cá nhân, tổ chức theo quy định. 

8. Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC theo 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Thực hiện theo quy định tại Quyết định 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu phiếu và tổ chức thực hiện đánh 

giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Quý II năm 2020, từ ngày 16/3/2020 đến ngày 15/6/2020, đơn vị 

đã thực hiện đánh giá đối với từng hồ sơ giải quyết TTHC và đánh giá việc giải 

quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối với cán bộ công chức 

trực tiếp thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ 

chức tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và các phòng chuyên môn, đơn 

vị trực thuộc Sở quý II năm 2020, như sau:  

 Kết quả tình hình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

từ 16/3/2020 đến ngày 15/6/2020, đơn vị thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và 

trả kết quả TTHC cho tổ chức cá nhân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

http://sokhcn.langson.gov.vn/en/danhmucLinhVucKSTTHC


 

   

 

Lạng Sơn. Trong kỳ báo cáo, Sở KH&CN tiếp nhận 313 hồ sơ TTHC thực hiện 

theo cơ chế 1 cửa, một cửa liên thông, trong đó:  

- Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế 1 cửa đã giải quyết trong kỳ là  309 

hồ sơ; còn 04 hồ sơ chưa đến hạn.  

- Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế 1 cửa liên thông: Không 

- Tổng điểm tự đánh giá đối với việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết 

quả 309 hồ sơ TTHC, cụ thể: Từ chỉ số 01đến chỉ số 07 đạt : 618 điểm. 

- Điểm trung bình việc tự đánh giá đối với tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả 309 hồ sơ TTHC, cụ thể: từ chỉ số 01đến chỉ số 07 đạt trung bình là 02 điểm. 

- Điểm tự đánh giá bộ phận một cửa và các cơ quan đơn vị có thâm quyền 

giải quyết TTHC là 6 điểm. 

 -  Điểm tự đánh giá cá nhân công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC 

thực hiện theo cơ chế một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: 10 

điểm. 

- Điểm tự đánh giá các cá nhân công chức trong quá trình tiếp nhận hồ sơ, 

thẩm định, giải quyết và trả kết quả TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa của các 

phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở KHCN, cụ thể: 11 công chức có điểm 

trung bình 10 Điểm. 

+ Điểm tự đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu của Sở KH&CN có 

điểm trung bình 16 điểm. 

+ Điểm đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu của Chi cục TĐC trực 

thuộc Sở KH&CN có điểm trung bình: 16 điểm; Điểm thẩm định trách nhiệm của 

người đứng đầu của Chi cục TĐC có điểm trung bình 16 điểm. 

9. Tình hình, kết quả tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ. 

Đơn vị không tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả 

TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ.  

10. Tiến độ kiện toàn Bộ phận một cửa, bố trí trụ sở Bộ phận một cửa; 

tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Đơn vị giữ ổn định 02 công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ ở Bộ phận một 

cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh (trong đó 01 chính thức và 01 

dự phòng) đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 01/QĐ-UBND 

ngày 02/01/2020. 

11. Công tác khác 

Thực hiện Công văn số 561/UBND-TTPVHCC ngày 29/5/2020 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính 

(TTHC) và xử lý phản ánh kiến nghị (PAKN) của người dân doanh nghiệp. Kết 

quả rà soát Lĩnh vực Hoạt động KHCN 22/37 TTHC; Lĩnh vực An toàn bức xạ và 



 

   

 

hạt nhân 07/07 TTHC; Lĩnh vực Sở Hữu trí tuệ 06/06 TTHC và Lĩnh vực Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng 13/18 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN trên Cổng dịch vụ công quốc gia có kiến nghị sửa đổi bổ sung. Số liệu 

chi tiết tại (Báo cáo 115/BC-SKHCN ngày 15/6/2020 của Sở KH&CN) đơn vị đã 

gửi Văn phòng UBND tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 Nhìn chung quý II năm 2020, đơn vị đã thực hiện tốt về công tác rà soát cắt 

giảm thời hạn giải quyết TTHC, rà soát TTHC trên dịch vụ công trực tuyến; niêm 

yết công bố, công khai TTHC và việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ TTHC thuộc lĩnh 

vực quản lý nhà nước về KHCN cho các tổ chức, cá nhân theo quy định; công tác 

tuyên truyền các văn bản QPPL về lĩnh vực kiểm soát TTHC luôn được đơn vị 

luôn quan tâm chú trọng. Qua đó, đã góp phần nâng cao hiệu quả việc cải cách 

TTHC và công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh. 

Về công tác triển khai thực hiện theo cơ chế một cửa một cửa liên thông: 

đơn vị đã thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, 

cá nhân hầu hết trước thời hạn quy định; công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả hồ sơ TTHC qua một cửa cho cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Sở và 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, nhằm nâng cao tính công khai, minh 

bạch và góp phần tạo điều kiện thuận lợi, giảm trừ chi phí cho cá nhân, tổ chức 

thực hiện tuân thủ TTHC về lĩnh vực KHCN trên địa bàn tỉnh. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III NĂM 2020 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát TTHC năm 

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

tỉnh Lạng Sơn và  Đề án cải cách TTHC của Sở KH&CN  giai đoạn 2017 - 2020 

về lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đã đề ra. 

- Thường xuyên kịp thời truy cập để tải các quyết định công bố TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN do Bộ KHCN và các Bộ ngành liên quan 

công bố để kip thời xây dựng hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm 

soát và trình Chủ tịch UBND công bố theo quy định. 

- Thực hiện giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị giải quyết TTHC về lĩnh 

vực KH&CN kịp thời theo đúng quy định cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu (nếu có). 

- Thực hiện công bố, niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở KH&CN theo quy định. 

- Thực hiện cung cấp kịp thời các nội dung TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh ban 

hành quyết định công bố mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thực hiện theo cơ chế một cửa một 

cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN cho Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh niêm yết theo đúng quy định. (nếu có). 



 

   

 

- Thực hiện rà soát, đánh giá quy định TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ theo tiến độ Kế hoạch rà soát của 

UBND tỉnh đề ra. 

- Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ TTHC qua một cửa cho 

cá nhân, tổ chức theo đúng quy định tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

- Tăng cường đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản QPPL 

về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông đến 

toàn thể cán bộ công chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức liên quan nhằm nâng 

cao hiểu biết, tầm quan trọng về công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ 

chế một cửa lĩnh vực KHCN của ngành.  Đồng thời, nâng cao ý thức trách nhiệm, 

trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử đối với đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức của đơn vị trong thực thi tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho cá nhân, tổ chức góp phần cải cách nền hành chính công của tỉnh. 

- Tiếp tục cử cán bộ tham gia tập huấn về công tác kiểm soát TTHC, thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao trình độ chuyên môn để 

đáp ứng công tác kiểm soát TTHC và công tác thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông tại đơn vị. 

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 Đề nghị UBND tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ 

công tác hoạt động kiểm soát TTHC nói chung và lĩnh vực KHCN nói riêng để 

hoạt động kiểm soát TTHC tại đơn vị đạt hiệu quả cao. 

 
 

  

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai).  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Bế Thị Thu Hiền 



 

   

 

Phụ lục 01 

DANH MỤC 

VĂN BẢN ĐÔN ĐỐC, TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày    /6/2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

Số 

TT 

 

Tên/số ký hiệu/trích yếu nội dung văn bản 

 

1 

Công văn số 197/SKHCN-VP ngày 20/3/2020 của Sở KHCN về việc góp ý 

dự thảo Quy định về thu phí, lệ phí trong giải quyết TTHC bằng biên lai 

điện tử tại Trung tâm PVHCC 

2 

Công văn số 220/SKHCN- VP ngày 26/3/2020 của Sở KHCN về việc đôn 

đốc rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy. 

3 

Công văn số 252/SKHCN- VP ngày 07/4/2020 của Sở KHCN về việc đôn 

đốc rà soát, đề xuất bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp 

nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy. 

4 

Công văn số 269 /SKHCN- VP  ngày 13/4/2020  của Sở KHCN v/v đề xuất 

bổ sung hoặc bãi bỏ danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả 

kết quả vào buổi sáng ngày thứ Bảy 

5 

Công văn số 308/SKHCN- VP ngày 22/4/2020 của Sở KHCN về việc 

Tham gia ý dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC triển khai cung 

cấp DVCTT mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2020 

6 

Công văn số 312/SKHCN-VP ngày 22/4/2020 của Sở KHCN về việc 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 

7 

Công văn số 352/SKHCN-VP ngày 07/5/2020 của Sở KHCN về việc thực 

hiện Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 05/5/2020 về Phê duyệt Danh 

mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở KHCN 

8 

Công văn số 414/SKHCN-VP ngày 02/6/2020 của Sở KHCN về việc  đôn 

đốc cập nhật CSDLQG về TTHC và xử lý PAKN của người dân, doanh 

nghiệp 

9 Công văn số 420 /SKHCN-VP ngày 03/6/2020 của Sở KHCN về việc  cử 



 

   

 

Số 

TT 

 

Tên/số ký hiệu/trích yếu nội dung văn bản 

 

công chức kiện toàn đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

10 

Công văn số 440 /SKHCN-VP ngày 11/6/2020 của Sở KHCN về yêu cầu 

thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông và báo cáo công tác kiểm soát TTHCquý II năm 2020 

11 

Tờ trình 15/TTr-SKHCN ngày 11/3/2020 của Sở KHCN về việc thay công 

chức làm cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và 

Công nghệ 

12 
Dự thảo Quyết định về việc kiện toàn công chức làm đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính tại Sở Khoa học và Công nghệ  

15 

Tờ trình 42/TTr-SKHCN ngày 24/4/2020 của Sở KHCN về việc đề nghị 

nghị phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục 

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

tỉnh Lạng Sơn 

14 

Dự thảo Quyết định Về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

15 

Tờ trình số 42/TTr-SKHCN ngày 11/6/2020 của Sở KHCN về việc đề nghị 

phê duyệt Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở 

Khoa học và công nghệ tại Quyết định số 1596/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 

của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 

16 

Dự thảo Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải 

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 

1596/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 



Phụ lục 02 
Biểu số 01b/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017. 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH (TTHC) TẠI ĐỊA PHƯƠNG 

Kỳ báo cáo: Quý II năm 2020 

(Số liệu từ ngày  16/3/2020  đến ngày 15/6/2020) 

Đơn vị báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn  

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-SKHCN ngày     /6 /2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 
Đơn vị tính: TTHC, Văn bản 

TT 

Đơn vị 

thực hiện 

Tổng số 

Phân loại TTHC đã đánh giá tác động theo 

tên văn bản QPPL 

Phân loại TTHC đã đánh 

giá tác động về nội dung 

Quyết định của UBND 
Nghị quyết của 

HĐND Số TTHC 

được quy 

định mới 

Số 

TTHC 

được 

sửa đổi, 

bổ sung 

Số TTHC 

được bãi 

bỏ, hủy 

bỏ 

TTHC đã 

được ban 

hành 

TTHC đã 

được đánh 

giá tác động 

VB QPPL quy 

định TTHC đã 

được ban hành 

Số TTHC Số VBQPPL Số TTHC 
Số 

VBQPPL 

A  (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

 
Sở 

KH&CN 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

Phụ lục 03 
Biểu số 05a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017. 

KẾT QUẢ XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN)  VỀ QUY ĐỊNH 

HÀNH CHÍNH  
Kỳ báo cáo: Quý II năm 2020 

(Số liệu từ ngày  16/3/2020  đến ngày 15/6/2020) 

Đơn vị báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số        /BC-SKHCN ngày      /6/2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

 Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

Ngành, lĩnh vực có 

PAKN 

Số PAKN về quy định hành 

chính được tiếp nhận (bao 

gồm kỳ trước chuyển qua) 

Kết quả xử lý PAKN về quy định hành chính 

Đăng tải 

công khai 

kết quả 

xử lý Tổng số 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 

Số PAKN 

về hành vi 

hành 

chính 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy định 

hành 

chính 

Tổng 

số 

Chia theo nội 

dung PAKN 

Chia theo thời 

điểm tiếp nhận 

Tổng 

số 

Chia ra  

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy định 

hành 

chính 

Tiếp 

nhận 

mới 

trong 

kỳ 

Kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số 

PAKN 

về hành 

vi hành 

chính 

Số 

PAKN 

về nội 

dung 

quy định 

hành 

chính 

A (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Sở KH&CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

   

 

Phụ lục 04 
Biểu số 6a/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017. 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC TẠI CƠ QUAN, 

ĐƠN VỊ TRỰC TIẾP GIẢI QUYẾT TTHC  
Kỳ báo cáo: Quý II năm 2020 

(Số liệu từ ngày  16/3/2020  đến ngày 15/6/2020) 

Đơn vị báo cáo: Sở Khoa học và Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND tỉnh 

Lạng Sơn 

((Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-SKHCN ngày     /6 /2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 
Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

Tổng số 

Trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết 
Số hồ sơ đang giải 

quyết 

Tổng 

số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới 

tiếp nhận 

(trực tiếp 

hoặc dịch 

vụ bưu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến hạn 

Quá 

hạn 

Đúng 

thời hạn 

Quá 

thời 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 

1 
Lĩnh vực hoạt động 

KHCN 
59  08 51 20 20 0 39 39 0 07 06 0 01 

2 
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo   

lường chất lượng 
292 0 0 292 292 292 0 0 0 0 292 292 0 0 

3 Lĩnh vực An toàn bức xạ 14 0 0 14 11 11 0 03 03 0 14 11 0 03 

4 Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng số 365 0 08 357 323 323 0 42 42 0 313 309 0 04 

 



 

   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Phụ lục 05 
Biểu số 06g/VPCP/KSTT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017. 

 NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG 

TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  
Kỳ báo cáo: Quý II năm 2020 

(Số liệu từ ngày  16/3/2020  đến ngày 15/6/2020) 

Đơn vị báo cáo: Sở Khoa học và Công 

nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng UBND 

tỉnh Lạng Sơn 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số      /BC-SKHCN ngày     /6/2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

I. TỔNG HỢP NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT Lĩnh vực, công việc giải quyết Số lượng hồ sơ Nguyên nhân quá hạn Ghi chú 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 Sở KH&CN  0   

II. CÁC TRƯỜNG HỢP QUÁ HẠN DO QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH 

STT Tên TTHC Nội dung vướng mắc Văn bản QPPL 

(1) (2) (3) (4) 

1 Sở KH&CN Không  
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