
 
 

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 7 năm 2020 

BÁO CÁO 

Về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ tại Nghị định 

 số 61/2018/NĐ-CP và quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 
  
 

Thực hiện Công văn số 2940/VP-TTPVHCC ngày 22/7/2020 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Nghị định 

61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI 

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, điều hành  

Sở KH&CN ban hành 17 văn bản chỉ đạo các phòng chuyên môn, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ liên quan 

đến Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. (Có chi tiết phụ lục 1 gửi kèm) 

2. Công tác tổ chức, bố trí công chức làm tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công của tỉnh 

Đơn vị bố trí 02 công chức (01 công chức chính thức và 01 công chức dự 

phòng) để thực hiện tiếp nhận hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

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

công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích 

Tổng số 54 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông (40 

TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa và 14 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa 

liên thông); Số lượng hồ sơ phát sinh tiếp nhận trong kỳ là 1.076 hồ sơ, cụ thể: 

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm PVHCC theo cơ chế một cửa: 1.073 

hồ sơ (Lĩnh vực HĐKHCN 23 hồ sơ; Lĩnh vực ATBX 58 hồ sơ; Lĩnh vực TĐC 

992 hồ sơ;  Lĩnh vưc SHTT: Không). 

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (online) tại Trung tâm PVHCC theo cơ chế một 

cửa mức độ 3: 03 hồ sơ ( Lĩnh vực Hoạt động KHCN 01 hồ sơ; Lĩnh vực ATBX 

01 hồ sơ; Lĩnh vực TĐC 01 hồ sơ). 

- Tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm PVHCC theo cơ chế một cửa liên 

thông: Không. 

- Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến (online) tại Trung tâm PVHCC theo cơ chế một 

cửa liên thông: Không. 

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

+ Hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ BCCI : Không 
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+ Trả kết quả qua dịch vụ BCCI: 34 hồ sơ (08 hồ sơ lĩnh vực hoạt động 

KHCN; 26 hồ sơ lĩnh vực năng lượng nguyên tử ATBXHN). 

4. Về niêm yết công khai TTHC thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông 

- Sở KH&CN đã cung cấp đầy đủ nội dung và mẫu đơn tờ khai (nếu có) của 

54 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông gửi Trung tâm Phục 

vụ hành chính công của tỉnh để kịp thời niêm yết theo quy định. 

- Thực hiện niêm yết nội dung, mẫu đơn, tờ khai (nếu có) của 54 TTHC thực 

hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên trang dịch vụ công quốc gia về 

TTHC, đạt 100% theo quy định.  

- Thực hiện niêm yết nội dung, mẫu đơn, tờ khai (nếu có) của 54 TTHC thực 

hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên Bảng niêm yết tại trụ sở Sở 

KH&CN, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt 100% theo quy định.  

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

Từ 17/01/2019 đến 15/6/2020, Sở KH&CN chưa tiếp nhận được đơn phản 

ánh kiến nghị về giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liệu 

thông  thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. 

6. Kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông  

Từ 17/01/2019 đến 15/6/2020, Sở KHCN 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 Lạng Sơn. Sở KHCN tiếp nhận 510 hồ sơ TTHC thực hiện theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông, trong đó:  

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

1073 hồ sơ; còn 03 hồ sơ chưa đến hạn.  

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

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

quả 1073 hồ sơ TTHC, cụ thể: Từ chỉ số 01 đến chỉ số 02 và từ chỉ số 06 và chỉ số 

07: 2.146 điểm; Từ chỉ số 03 và 04: 2.143 điểm. 

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

quả 1073 hồ sơ TTHC, cụ thể: Chỉ số 01, 02, 05, 06 là 2 điểm; Chỉ số 03, 04 là 

1,99 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 tại Sở 

KHCN, cụ thể: 06 công chức có điểm trung bình 10 Điểm (01 Công chức có điểm 

trung bình 9,8 điểm; 01 công chức có điểm trung bình 9,74 điểm) và 05 công chức 

của Chi cục TĐC có điểm trung bình 10 Điểm. 
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+ Điểm tự đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu của Sở KHCN có điểm 

trung bình 16 điểm 

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

thuộc Sở KHCN 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. 

5. Về cải cách thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông. 

Năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020, Sở KH&CN thực hiện cắt giảm thời 

hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến 

năm 2020 là: 54 TTHC có thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên. Số lượng TTHC 

đã được rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết là 45 TTHC, tỷ lệ cắt giảm đạt 

30%, gồm các lĩnh vực: Hoạt động KHCN; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; An 

toàn bức xạ hạt nhân và Sở hữu trí tuệ, đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 

phương án cắt giảm thời hạn giải quyết tại Quyết định số 797/QĐ-UBND tỉnh ngày 

02/5/2019 và Quyết định số 776/QĐ-UBND ngày 05/5/202 về việc phê duyệt Danh 

mục TTHC thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết của Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn tại 

(Báo cáo số 52/BC-SKHCN ngày 12/4/2019; Báo cáo số 78/BC-SKHCN ngày 

24/4/2020), cụ thể: 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 1.134 ngày. 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 795,5 ngày. 

Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 338,5 ngày. 

Tỷ lệ cắt giảm: 30%. 

Sở KH&CN đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 54 Quy trình nội bộ 

giải quyết TTHC, trong đó: 40 Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo 

cơ chế một cửa; 14 Quy trình nội bộ giải quyết TTHC thực hiện theo cơ chế một 

cửa liên thông. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Đánh giá chung về hiệu quả và mức độ thực hiện Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. 

Trong thời gian qua công tác triển khai thực hiện cơ chế một cửa theo quy 

định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh đã đạt được một số kết quả nhất định về số 

lượng, chất lượng giải quyết TTHC ngày càng được nâng cao; ý thức, thái độ phục 

vụ của công chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC cho tổ 

chức, cá nhân có nhiều chuyển biến tích cực; cơ sở vật chất và trang thiết bị tại bộ 

phận một cửa được đầu tư, xây dựng theo hướng hiện đại…. Nhìn chung, cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông đã công khai minh bạch trong việc tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả TTHC, giúp cho cơ quan nhà nước và người dân có thể theo 

dõi giám sát thời gian giải quyết TTHC, đồng thời mang lại hiệu quả thiết thực, tiết 

kiệm được thời gian, chi phí  cho cá nhân, tổ chức không phải đi lại nhiều lần thực 
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hiệnTTHC nên được sự đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh.  

2. Đánh giá những khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế trong quá 

trình thực hiện 

- Sở KH&CN trong thời điểm báo cáo có 68 TTHC, trong đó có 54 TTHC 

thực hiện theo cơ chế một cửa một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở đáp ứng quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. Còn 11 TTHC chưa quy 

định tổng thời hạn giải quyết TTHC. Do vậy, Sở KH&CN gặp khó khăn để đề xuất 

một số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông như quy định tại 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

- Đơn vị đã gặp khó khăn trong việc thực hiện TTHC “4 tại chỗ”, lý do cụ 

thể:  

Trong 54 TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa một cửa liên thông thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết 

quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công cho cá nhân, tổ chức chỉ có khoảng 

10/54 TTHC có hồ sơ phát sinh, nhưng  rải rác ở nhiều lĩnh vực khác nhau và lượng 

hồ sơ phát sinh trong ngày rất ít. Tuy nhiên, để thẩm định, giải quyết hồ sơ TTHC 

thực hiện “4 tại chỗ” yêu cầu tối thiểu 03 công chức (01 Lãnh đạo Sở, 02 chuyên 

viên) có kinh nghiệm chuyên môn mới đáp ứng được theo quy định. Nguồn biên 

chế hạn hẹp nên rất khó khăn trong việc cử được công chức để tiếp nhận hồ sơ, 

thẩm định, trả kết quả TTHC thực hiện “4 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công  của tỉnh theo quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.  

III. ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị Bộ KH&CN sửa đổi bổ sung quy định tổng thời hạn giải quyết 

TTHC kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ, cụ thể: 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 
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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... để đáp ứng quy định Nghị định số 61/2018/NĐ-CP. 

 Trên đây là nội dung báo cáo về tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ 

tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, kính gửi Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn tổng hợp theo quy định./. 

 
 

  

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 
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Phụ lục 01 

DANH MỤC 

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC, TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

 (Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày    /7/2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 

Số 

TT 

 

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

 

1 

Kế hoạch số 02/KH-SKHCN ngày 08/01/2020 của Sở KHCN về Hoạt động 

kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2020 thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và công nghệ 

2 
Công văn số 140/SKHCN-VP ngày 04/6/2019 của Sở KHCN về việc rà 

soát, lựa chọn TTHC thực hiệntiếp nhận, giải quyết, trả kết quả vào buổi 

sáng ngày thứ Bảy 

3 
Công văn số 392/SKHCN-TTra ngày 04/6/2019 của Sở KHCN về việc yêu 

cầu xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một 

cửa/một cửa liên thông.  

4 

Công văn số 91 /SKHCN-TTra ngày 12/02/2019 Sở KHCN về việc yêu 

cầu các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc cung cấp nội dung từng 

TTHC để niêm yết tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh; Công 

văn số 392/SKHCN-TTra ngày 04/6/2019 Sở KHCN về việc yêu cầu xây 

dựng quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa/một cửa 

liên thông.  

5 Công văn số 574/SKHCN-VP Ngày 07/8/2019 của Sở KHCN V/v tổ chức 

thực hiện thủ tụchành chính theo cơ chế 4 tại chỗ 

6 

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 

7 

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. 

8 

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. 

9 

Công văn số 269 /SKHCN- VP  ngày 13/4/2020  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 
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Số 

TT 

 

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

 

10 

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 

11 

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 

12 

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 

13 

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 

14 

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 

15 

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 

16 

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 

17 

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 
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