
 
 

 

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  6  năm 2020 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2020 

 

 

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

Sơn về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Công văn số 1345/VP-KSTT của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc hướng 

dẫn, đôn đốc thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020, Sở Khoa 

học và Công nghệ báo cáo kết quả rà soát như sau: 

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

1. Việc xây dựng Kế hoạch rà soát:  

Để tổ chức triển khai thực hiện rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) 

đạt hiệu quả theo Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Kế hoạch số 24/KH-

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

giải quyết của Sở KH&CN và Quyết định số 57/QĐ-SKHCN ngày 06/5/2020 của 

Sở KHCN thành lập Tổ triển khai thực hiện Đề án số 585/ĐA-SKHCN ngày 

14/9/2017 của Sở KHCN về việc kiện toàn Tổ triển khai thực hiện Đề án số 

585/ĐA-SKHCN ngày 14/9/2017 của Sở Khoa học và Công nghệ về cải cách 

TTHC lĩnh vực KH&CN giai đoạn năm 2017 đến năm 2020. 

2. Việc tổ chức triển khai, thực hiện  

2.1. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan:10/10 TTHC 

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

Không. 

II. SỐ LƯỢNG TTHC RÀ SOÁT 

1. Số lượng TTHC được giao rà soát theo Kế hoạch  

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao theo Kế hoạch của UBND 

tỉnh: 10 TTHC. Trong đó:  

1.1. Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 10 TTHC; 

1.2. Số lượng TTHC cấp huyện:  Không  

1.3. Số lượng TTHC cấp xã: Không. 

2. Số lượng TTHC thực hiện rà soát 

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý được giao:  10/10 TTHC. Trong đó:  
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2.1. Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 10/10 TTHC 

- Số lượng mẫu đơn, mẫu tờ khai: 62 mẫu. 

- Số lượng yêu cầu, điều kiện: 07 TTHC. 

3. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát 

Tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý không tiến hành rà soát:  Không 

Số lượng TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: Không 

B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT 

I. TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ QUAN 

1. TTHC đề xuất giữ nguyên: Không 

2. Đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung: 07 TTHC 

2.1. Thủ tục Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc 

gia  (2.001248.000.00.00.H37) 

2.1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất quy định thời hạn giải quyết TTHC là 165 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận hồ sơ hợp lệ, để đảm bảo thời hạn giải quyết thủ tục Xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia và phù hợp với khoản 2 Điều 8 Nghị định 

số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC.  

Lý do: “Thủ tục Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp 

quốc gia” được quy định tại Khoản 1, Điều 10;  Khoản 1, Điều 13; Khoản 2 Điều 

15; Khoản 1, Điều 17 và  Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 

26/5/2014, nhưng chưa quy định thời hạn giải quyết TTHC. 

2.2.2. Kiến nghị thực thi  

- Sửa khoản 1, Điều 10 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung 

cụm từ: “thời hạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ KHCN” 

thành “thời hạn để các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi đề xuất nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ là 90 ngày làm việc kể từ khi thông báo định hướng phát triển 

KHCN”. 

- Sửa khoản 1, Điều 13 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN sửa đổi bổ sung 

như sau: “Bộ KH&CN tổng hợp đề xuất đặt hàng và xem xét, đánh giá sơ bộ về 

tính đầy đủ và cấp thiết của đề xuất đặt hàng” thành “Trong thời hạn 20 ngày làm 

việc kể từ khi hết hạn đề xuất đặt hàng, Bộ KH&CN tổng hợp đề xuất đặt hàng và 

xem xét, đánh giá sơ bộ về tính đầy đủ và cấp thiết của đề xuất đặt hàng”. 

- Sửa khoản 2 Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN sửa cụm từ “Bộ 

trưởng Bộ KH&CN quyết định thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành 

KHCN phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng” thành “Trong thời hạn 15 ngày 

làm việc kể từ khi có kết quả tổng hợp các đề xuất nhiệm vụ KHCN”, Bộ trưởng 

Bộ KH&CN quyết định thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành KHCN phù 

hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng”. 
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- Sửa khoản 1, Điều 17 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN bổ sung, sửa đổi 

cụm từ “Phiên họp của hội đồng phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên của hội 

đồng” thành “Phiên họp của hội đồng được tổ chức chậm nhất là 20 ngày làm việc 

kết từ khi có quyết định thành lập hội đồng và phải có mặt ít nhất 2/3 số thành viên 

của hội đồng”. 

- Sửa khoản 2 Điều 23Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN bổ sung sửa đổi cụ 

từ: “Trên cơ sở kết quả của việc rà soát và ý kiến tư vấn quy định tại Khoản 1 

Điều này, Bộ KH&CN phê duyệt nhiệm vụ KHCN đặt hàng” thành “Trong thời 

hạn 20 ngày kể từ khi có kết quả của việc rà soát và ý kiến tư vấn quy định tại 

Khoản 1 Điều này, Bộ KH&CN phê duyệt nhiệm vụ KHCN đặt hàng”.  

2.2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 41.385.600 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 41.385.600 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%.  

2.2. Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia (1.001565.000.00.00.H37) 

2.2.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất Đề nghị sửa đổi, bổ sung thời gian giải quyết TTHC từ 97 ngày lên 

117 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ để đảm bảo thời hạn giải quyết thủ 

tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN 

cấp quốc gia cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC. 

Lý do:  

- Tại khoản 1 Điều 8 và Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN, 

chưa quy định thời hạn giải quyết TTHC tại các bước, cụ thể:  

(+) Thời gian Thủ trưởng bộ, ngành, địa phương quyết định thành lập Hội 

đồng tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học: 10 

ngày làm việc kể từ ngày kể từ ngày hồ sơ được xác nhận là hợp lệ;  

(+) Thời gian tổ chức họp hội đồng phải được tổ chức chậm nhất là 15 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được Quyết định thành lập Hội đồng. 

- Tại Điểm b khoản 3 Điều 15 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN, chưa quy 

định thời hạn hoàn thiện hồ sơ sau thẩm định kinh phí.  

2.2.2. Kiến nghị thực thi  

- Sửa khoản 1 Điều 8 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN sửa đổi cụm từ: “Hội 

đồng tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia do Thủ 

trưởng bộ, ngành, địa  phương quyết định thành lập” thành “Hội đồng tuyển chọn, 

giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia do Thủ trưởng bộ, ngành, 

địa phương quyết định thành lập trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày kể từ 

ngày hồ sơ được xác nhận là hợp lệ. Phiên họp hội đồng phải được tổ chức chậm 

nhất là 15 ngày làm việc kể từ ngày có Quyết định thành lập Hội đồng”.   
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- Sửa Điểm b Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 08/2017/TT-BKHCN: Tổ chức 

chủ trì và cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia có trách nhiệm hoàn 

thiện hồ sơ theo kết luận của Tổ thẩm định chậm nhất là 10 ngày làm việc 

2.2.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 18.662.400.00 đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 18.662.400.00 đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%. 

2.3. Thủ tục Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công 

nghệ (1.002690.000.00.00.H37) 

2.3.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất Đề nghị sửa đổi, bổ sung thời gian giải quyết TTHC từ 97 ngày lên 

117 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ để đảm bảo thời hạn giải quyết thủ 

tục Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ cho 

cá nhân, tổ chức.  

Lý do:  

- Tại khoản 1 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, quy 

định thời gian thực hiện từ 07 ngày làm việc, tuy nhiên bước này chỉ cần 4,5 ngày 

làm việc để thực hiện xử lý công việc.  

- Tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, quy 

định thời gian thực hiện từ 05 ngày làm, tuy nhiên trong thực tế chỉ cần 3,5 ngày 

làm việc xử lý công việc. 

- Tại Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, chưa quy định 

thời hạn bước “thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành KHCN phù hợp với 

lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn cho một hoặc một số đề xuất 

đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành KHCN”.  

2.3.2. Kiến nghị thực thi  

- Sửa khoản 1 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

nghị giảm thời gian thực hiện từ 07 ngày làm việc xuống 4,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Sửa khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

nghị giảm thời gian thực hiện từ 05 ngày làm việc xuống 3,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Sửa Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề nghị bổ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=146027
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sung thêm thời hạn bước này là 60 ngày làm việc, cụ thể: “Trong thời hạn 60 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được phiếu đề xuất Thủ trưởng các bộ, ngành, địa 

phương được giao quản lý quyết định thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên 

ngành khoa học công nghệ phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có 

thể tư vấn cho một hoặc một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên 

ngành khoa học công nghệ”. 

2.3.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 324.000đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 246.000đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 78.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0,76 0%.  

2.4. 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 (2.001643.000.00.00.H37) 

2.4.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất đề nghị sửa đổi, bổ sung thời gian giải quyết TTHC từ 12 ngày lên 68 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ để đảm bảo 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 cho cá nhân, tổ chức.  

Lý do:  

- Bước Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN được hỗ trợ tại Khoản 1 Điều 

23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề nghị giảm thời hạn giải 

quyết từ 07 ngày làm việc, tuy nhiên thực tế giải quyết công việc trong vòng 4,5 

ngày làm việc.  

- Bước Công bố công khai nhiệm vụ KHCN trên cổng thông tin điện tử của 

địa phương quản lý tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 

26/5/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 

03/4/2017, quy định thời gian thực hiện từ 05 ngày làm, tuy nhiên thực tế giải 

quyết công việc trong vòng 3,5 ngày làm việc. 

- Tại Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, chưa quy định 

thời gian giải quyết bước “thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành khoa học 

công nghệ phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn cho 

một hoặc một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành khoa 

học công nghệ” 

2.4.2. Kiến nghị thực thi  

- Sửa khoản 1 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=146028
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nghị giảm thời hạn thực hiện từ 07 ngày làm việc xuống 4,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

nghị giảm thời gian thực hiện từ 05 ngày làm việc xuống 3,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Sửa Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề nghị bổ 

sung thêm thời hạn bước này là 60 ngày làm việc, cụ thể:“Trong vòng 60 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được phiếu đề xuất Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương 

được giao quản lý quyết định thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành khoa 

học công nghệ phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn 

cho một hoặc một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành 

khoa học công nghệ”. 

2.4.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 388.000đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 310.000đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 78.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0,76 0%.  

2.5. Thủ tục Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học 

và công nghệ (2.001143.000.00.00.H37) 

2.5.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất đề nghị sửa đổi, bổ sung thời gian giải quyết TTHC từ 12 ngày lên 68 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ để đảm bảo 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 cho cá nhân, tổ chức.  

Lý do:  

- Bước Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN được hỗ trợ tại Khoản 1 Điều 

23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề nghị giảm thời hạn giải 

quyết từ 07 ngày làm việc, tuy nhiên thực tế giải quyết công việc trong vòng 4,5 

ngày làm việc.  

- Bước Công bố công khai nhiệm vụ KHCN trên cổng thông tin điện tử của 

địa phương quản lý tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 

26/5/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 

03/4/2017, quy định thời gian thực hiện từ 05 ngày làm, tuy nhiên thực tế giải 

quyết công việc trong vòng 3,5 ngày làm việc. 

- Tại Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, chưa quy định 

thời gian giải quyết bước “thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành KHCN 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=146025
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phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn cho một hoặc 

một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành khoa học công 

nghệ”. 

2.5.2. Kiến nghị thực thi  

- Sửa khoản 1 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

nghị giảm thời hạn thực hiện từ 07 ngày làm việc xuống 4,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

nghị giảm thời gian thực hiện từ 05 ngày làm việc xuống 3,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Sửa Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề nghị bổ 

sung thêm thời hạn bước này là 60 ngày làm việc, cụ thể:“Trong vòng 60 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được phiếu đề xuất Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương 

được giao quản lý quyết định thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành khoa 

học công nghệ phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn 

cho một hoặc một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành 

khoa học công nghệ”. 

2.5.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 324.000đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 246.000đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 78.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0,76 0%.  

2.6. 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 (2.001137.000.00.00.H37) 

2.6.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất đề nghị sửa đổi, bổ sung thời gian giải quyết TTHC từ 12 ngày lên 68 

ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ để đảm bảo 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 cho cá nhân, tổ 

chức.  

Lý do:  

- Bước Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KHCN được hỗ trợ tại Khoản 1 Điều 

23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề nghị giảm thời hạn giải 

quyết từ 07 ngày làm việc, tuy nhiên thực tế giải quyết công việc trong vòng 4,5 

ngày làm việc.  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=146026
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- Bước Công bố công khai nhiệm vụ KHCN trên cổng thông tin điện tử của 

địa phương quản lý tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 

26/5/2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 

03/4/2017, quy định thời gian thực hiện từ 05 ngày làm, tuy nhiên thực tế giải 

quyết công việc trong vòng 3,5 ngày làm việc. 

- Tại Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, chưa quy định 

thời gian giải quyết bước “thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành KHCN 

phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn cho một hoặc 

một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành khoa học công 

nghệ” 

2.6.2. Kiến nghị thực thi  

- Sửa khoản 1 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

nghị giảm thời hạn thực hiện từ 07 ngày làm việc xuống 4,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Tại khoản 2 Điều 23 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 

được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề 

nghị giảm thời gian thực hiện từ 05 ngày làm việc xuống 3,5 ngày làm việc để phù 

hợp với thực tế. 

- Sửa Điều 15 Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 được sửa 

đổi, bổ sung bởi Thông tư số 03/2017/TT-BKHCN ngày 03/4/2017, đề nghị bổ 

sung thêm thời hạn bước này là 60 ngày làm việc, cụ thể:“Trong vòng 60 ngày làm 

việc kể từ ngày nhận được phiếu đề xuất Thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương 

được giao quản lý quyết định thành lập Hội đồng tư vấn theo chuyên ngành khoa 

học công nghệ phù hợp với lĩnh vực của đề xuất đặt hàng. Hội đồng có thể tư vấn 

cho một hoặc một số đề xuất đặt hàng trong cùng lĩnh vực hoặc chuyên ngành 

khoa học công nghệ”. 

2.6.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 345.000đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 267.000đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 78.000 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0,76 0%.  

2.7. Thủ tục Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng 

quốc gia (2.001269.000.00.00.H37) 

2.7.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định thời gian giải quyêt TTHC là 43 ngày làm 

việc vào trước “điểm a khoản 3  Điều 28. Quy trình và hồ sơ xét thưởng” tại 

khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính Phủ sửa 

đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 
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Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa 

Lý do:Tại “điểm a khoản 3 Điều 28. Quy trình và hồ sơ xét thưởng” tại 

khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP chưa quy định thời gian giải quyết 

TTHC nên gây khó khăn cho Hội đồng quốc gia, cơ quan thường trực giải thường 

chất lượng quốc gia thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả TTHC cho 

các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng chất lượng quốc gia. 

2.7.2. Kiến nghị thực thi  

Sửa điểm a khoản 3  Điều 28. Quy trình và hồ sơ xét thưởng” tại khoản 12 

Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau: 

a) Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, nếu 

hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ theo quy định, Hội đồng sơ tuyển thông báo bằng văn 

bản yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc 

gia sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 60 ngày. 

b) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, Hội 

đồng sơ tuyển tiến hành đánh giá tổ chức, doanh nghiệp tham dự Giải thưởng chất 

lượng quốc gia theo 2 bước: đánh giá hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh nghiệp. 

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc sau khi có kết quả đánh giá, Hội đồng sơ 

tuyển thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá cà các thông tin phản hồi khác cho 

tổ chức, doanh nghiệp, quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều 

kiện để đề xuất xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia và gửi các hồ sơ liên 

quan cho hội đồng quốc gia thông qua cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng 

quốc gia.” 

2.7.3. Lợi ích phương án đơn giản hóa 

- Chi phí tuân thủ TTHC trước khi đơn giản hóa: 9.180.000đồng/năm 

- Chi phí tuân thủ TTHC sau khi đơn giản hóa: 9.180.000đồng/năm 

- Chi phí tiết kiệm: 0 đồng/năm. 

- Tỷ lệ cắt giảm chi phí: 0%.  

3. Đề xuất kiến nghị không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu: 03 TTHC 

3.1.1. Nội dung đơn giản hóa (nêu rõ cần bãi bỏ/hủy bỏ; sửa đổi, bổ sung; 

thay thế TTHC, mẫu đơn, tờ khai hay yêu cầu điều kiện để thực hiện TTHC) 

3.1. Thủ tục Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh 

(T-LSN-145045-TT). 

3.1.1. Nội dung kiến nghị hủy bỏ  

Đề xuất hủy bỏ thủ tục “Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt 

hàng cấp tỉnh” được quy định tại Điều 6 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND, ngày 

22/8/2018 ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh và công bố tại Quyết định số 2298/QĐ-

UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 
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Lý do: Sau khi tiến hành rà soát thủ tục “Xác định nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ đặt hàng cấp tỉnh” TTHC này ban đầu được quy định tại Quyết định số 

39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định 

quản lý nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn. Tuy nhiên, đến năm 2018 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND đã được 

ban hành mới thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND, mà tại điểm xây dựng 

Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định thủ tục “Xác định 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh” không được giao trong Luật 

cho địa phương quy định TTHC. Do vậy, quy định TTHC này trong Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND trái với các quy định của Luật ban hành VBQPPL 2015, cụ 

thể:  

- Tại khoản 4 Điều 14 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: “Thủ tục hành 

chính trong thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, … nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được giao trong 

luật”  

- Tại điểm c khoản 2 Điều 128 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: 

“Đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy định cụ 

thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên; đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao, 

đánh giá tác động về giới (nếu có)”.  

- Tại khoản 4 Điều 172 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: “Những quy 

định TTHC trong VBQPPL do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 

Điều 14 Luật này được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được 

áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng TTHC 

chính mới. 

3.1.2. Kiến nghị thực thi 

Kiến nghị hủy bỏ TTHC “Xác định nhiệm vụ KHCN đặt hàng cấp tỉnh quy 

định” tại Điều 6 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND và tại Quyết định số 

2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3.2.3. Lý do không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu 

Thủ tục: “Xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh” 

được quy định tại Điều 6 Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND, ngày 22/8/2018 và 

công bố tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh là trái với quy định tại khoản 4 Điều 14; điểm c khoản 2 Điều 128 và khoản 4 

Điều 172 của Luật ban hành VBQPPL 2015. 

3.2. Thủ tục Tuyển chọn, giao trực tiếp tổchức, cá nhân chủ trì thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh (T-LSN-143339-TT) 
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3.2.1. Nội dung kiến nghị hủy bỏ  

Đề xuất hủy bỏ thủ tục “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh” được quy định tại Điều 7, 

9, 10  Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND và công bố tại Quyết định số 2298/QĐ-

UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Lý do: Sau khi tiến hành rà soát thủ tục “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, 

cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh” TTHC này 

ban đầu được quy định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của 

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, đến năm 2018 

Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND đã được ban hành mới thay thế Quyết định số 

39/2016/QĐ-UBND, mà tại điểm xây dựng Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của 

UBND tỉnh quy định thủ tục “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh” không được giao trong 

Luật cho địa phương quy định TTHC. Do vậy, quy định TTHC này trong Quyết 

định số 47/2018/QĐ-UBND là trái với các quy định của Luật ban hành VBQPPL 

2015, cụ thể:  

- Tại khoản 4 Điều 14 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: “Thủ tục hành 

chính trong thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, … nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được giao trong 

luật”  

- Tại điểm c khoản 2 Điều 128 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: 

“Đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy định cụ 

thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên; đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao, 

đánh giá tác động về giới (nếu có)”.  

-Tại khoản 4 Điều 172 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: “Những quy 

định TTHC trong VBQPPL do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 

Điều 14 Luật này được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được 

áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng TTHC 

chính mới. 

3.2.2. Kiến nghị thực thi 

Kiến nghị hủy bỏ TTHC “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh” tại Điều 7, 9, 10  Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND và tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. 

3.2.3. Lý do không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu 
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Thủ tục: “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh” được quy định quy định tại Điều 7, 9, 10  Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND và tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh là trái với quy định tại khoản 4 Điều 14; điểm c khoản 2 Điều 128 và khoản 4 

Điều 172 của Luật ban hành VBQPPL 2015. 

3.3.Thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh (T-LSN-145837-TT) 

3.3.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung  

Đề xuất hủy bỏ thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh” được quy định tại Điều 18, 19, 22 Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND và công bố tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 

09/11/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Lý do: Sau khi tiến hành rà soát Thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh” TTHC này ban đầu được quy 

định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của Uỷ ban nhân dân 

tỉnh ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Tuy nhiên, đến năm 2018 Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND đã được ban hành mới thay thế Quyết định số 39/2016/QĐ-

UBND, mà tại điểm xây dựng Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh 

quy định thủ tục Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh” không được giao trong Luật cho địa phương quy định TTHC. 

Do vậy, quy định TTHC này trong Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND là trái với 

các quy định của Luật ban hành VBQPPL 2015, cụ thể:  

- Tại khoản 4 Điều 14 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: “Thủ tục hành 

chính trong thông tư của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, thông tư của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, thông tư của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ 

quan ngang bộ, … nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, quyết định của Ủy 

ban nhân dân cấp tỉnh, văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương ở 

đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt; nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, 

quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

cấp xã, quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã, trừ trường hợp được giao trong 

luật”. 

- Tại điểm c khoản 2 Điều 128 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: 

“Đánh giá tác động văn bản trong trường hợp dự thảo quyết định có quy định cụ 

thể các chính sách đã được quy định trong văn bản của cơ quan nhà nước cấp 

trên; đánh giá tác động của thủ tục hành chính trong trường hợp được luật giao, 

đánh giá tác động về giới (nếu có)”.  

- Tại khoản 4 Điều 172 Luật ban hành VBQPPL 2015 quy định: “Những quy 

định TTHC trong VBQPPL do cơ quan, người có thẩm quyền quy định tại khoản 4 

Điều 14 Luật này được ban hành trước ngày Luật này có hiệu lực thì tiếp tục được 

áp dụng cho đến khi bị bãi bỏ bằng văn bản khác hoặc bị thay thế bằng TTHC 

chính mới. 
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3.3.2. Kiến nghị thực thi 

Kiến nghị hủy bỏ TTHC “Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh” quy định tại Điều 18, 19, 22 Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND và tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của 

Chủ tịch UBND tỉnh. 

3.3.3. Lý do không hợp lý, không đáp ứng yêu cầu 

Thủ tục: “Đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ cấp tỉnh” được quy định quy định tại Điều 18, 19, 22 Quyết định số 

47/2018/QĐ-UBND và tại Quyết định số 2298/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh là trái với quy định tại khoản 4 Điều 14; điểm c khoản 2 Điều 128 và khoản 4 

Điều 172 của Luật ban hành VBQPPL 2015. 

(Có chi tiết các phụ lục VII, IX gửi kèm theo) 

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Ưu điểm 

Nhìn chung, Sở KHCN đã tập trung thực hiện tốt công tác rà soát, đánh giá 

quy định các TTHC theo 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 như mục tiêu tại 37/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn đề ra, cũng như đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ những bất 

cập trong quy định TTHC về lĩnh vực quản lý nhà nước trong hoạt động KHCN 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn nhằm tăng cường tính công khai minh bạch trong việc 

tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức cá nhân tuân thủ TTHC, góp 

phần nâng cao công tác cải cách TTHC trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh 

vực khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

2. Hạn chế 

- Trong quá trình rà soát đánh giá quy định TTHC có một số TTHC do Bộ 

KHCN chưa quy định tổng thời hạn giải quyết TTHC kể từ ngày nhận hồ sơ hợp 

lệ, quy định các bước và thời hạn giải quyết các TTHC còn thiếu, không rõ ràng 

đầy đủ nên gây khó khăn cho địa phương trong việc trình công bố,  thực hiện tiếp 

nhận hồ sơ, giải quyết và trả kêt quả TTHC cho cá nhân, tổ chức.  

- Một TTHC còn quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật gây khó 

khăn trong việc thực hiện rà soát. 

- Bộ KH&CN chưa ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định TTHC, 

ban hành công bố TTHC cũng như chưa có văn bản quy phạm pháp luật giao thẩm 

quyền cho địa phương được quy định TTHC trong công tác quản lý nhà nước về 

nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh nên đã gây khó khăn cho địa phương quy định TTHC 

trong văn bản QPPL của tỉnh như Luật ban hành VBQPPL năm 2015 quy định.  

3. Đề xuất, kiến nghị 

3.1. Kiến nghị KH&CN 

- Sớm ban hành quyết đinh công bố 03 TTHC:“Xác định nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ đặt hàng cấp tỉnh; Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá 
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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” để tạo 

điều kiện thuận lợi cho Sở KH&CN thực hiện tốt công tác quản lý nhiệm vụ 

KHCN trên địa bàn tỉnh, đồng thời đảm báo tính công khai minh bạch việc tiếp 

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

- Bổ sung thời hạn các bước giải quyết TTHC tại các thủ tục: “Thủ tục Xác 

định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng cấp quốc gia; Tuyển chọn, giao 

trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia; Hỗ 

trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ; 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; Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và 

công nghệ; 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; Đăng ký tham dự sơ tuyển, xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia”, để 

đảm bảo giúp cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động KHCN đủ thời hạn 

tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các TTHC đúng thời hạn cho cá nhân, tổ chức.   

 2.2. Kiến nghị UBND tỉnh 

 - Kiến UBND tỉnh cho phép hủy bỏ “Thủ tục Xác định nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ 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” để phù hợp với 

các quy định của Luật ban hành VBQPPL 2015. 

- Hàng năm quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo việc rà soát đánh giá quy định 

TTHC và kiến nghị Bộ KH&CN tháo gỡ những khó khăn trong việc giải quyết 

TTHC trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực hoạt động KHCN trên địa bàn 

tỉnh. 

Trên đây là Báo cáo của Sở KHCN kính gửi Văn phòng UBND tỉnh xem xét 

tổng hợp./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các Phòng QLKH, QLCN, TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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