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 Thực hiện Công văn số 2461/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc yêu cầu rà soát, lựa chọn chính xác TTHC để thực 

hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020, Sở Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) đã tiến hành rà soát 68 TTHC đang có hiệu lực thi hành 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. Kết quả rà soát cụ thể như sau: 

1. Rà soát TTHC theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 24/3/2020 của thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên 

cổng dịch công quốc gia năm 2020 

Kết quả rà soát 68 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN không 

có TTHC trong nào danh mục ban hành kèm theo Quyết định số 411/QĐ-TTg 

ngày 24/3/2020 của thủ tướng Chính phủ. 

2. Rà soát TTHC theo quy định tại Phụ lục X ban hành kèm 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 

Kết quả rà soát 68 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN có 54 

TTHC đáp ứng các tiêu chí tại Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP. 

(Có Danh mục TTHC chi tiết gửi kèm theo) 

Sở KH&CN gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổng hợp theo quy 

định./. 

 

    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Sở Thông tin và truyền thông; 

- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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