
 

      

     Kính gửi: - Các phòng chuyên môn của Sở  
                                      - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

 

Thực hiện Công văn số 3860/VP-TTPVHCC ngày 10/9/2020 của Văn phòng 
UBND tỉnh 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 III năm 2020 , Sở Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu các Phòng chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng trực (TĐC) thuộc Sở báo cáo kết quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách 
TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý III năm 2020 (thời điểm lấy số 
liệu từ ngày 16/6/2020 đến hết ngày 15/9/2020), cụ thể: 

1. Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC trực thuộc Sở tự đánh giá cụ thể việc giải 
quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý II năm 2020 theo (mẫu phiếu 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08) ban hành tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 
09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh 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 (Có mẫu phiếu gửi kèm theo). 

Chú ý: Số liệu đánh giá tại các mẫu phiếu được tổng hợp chung trong ý (9) báo 
báo tình hình, kết quả thực hiện công tác KSTTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế 
một cửa, một cửa liên thông quý III năm 2020. 

2. Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, 
triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC quý III 
năm 2020 (Có mẫu Đề cương báo cáo và biểu 01b, 05a, 06a, 06g/VPCP/KSTT gửi kèm 
theo). 

  Kết quả phiếu đánh giá và Báo cáo gửi về Văn phòng Sở KH&CN (cán bộ làm đầu 
mối kiểm soát TTHC) của Sở trước ngày 17/9/2020 để kịp thời tổng hợp xây dựng báo 
cáo ngành gửi Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. 

  Đề nghị các phòng, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.  
 

    
Nơi nhận:                                                                  
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (c/đ) 
- Công chức 1 cửa tại TTPVHCC; 
- Lưu: VT, VP.(tthai)   
                   
 

TL. GIÁM ĐỐC 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

( Đã ký) 
 
 

 
 

Nguyễn Như Thủy 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:    683    /SKHCN-VP 
V/v 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 TTHC quý III năm 2020 

 

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

   
Lạng Sơn, ngày   11    tháng  9  năm 2020 



 

ĐỀ CƯƠNG 

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 quý III năm 2020 
 
 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC, cải 
cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC tại cơ 
quan/đơn vị: 

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

2. Công tác đôn đốc, tổ chức thực hiện; 

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

4. Việc bố trí và sử dụng kinh phí hoạt động 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 về TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và 
dự thảo VBQPPL. 

2. Thẩm định quy định TTHC trong lập đề nghị xây dựng VBQPPL và dự thảo 
VBQPPL (Sở Tư pháp báo cáo nội dung này) 

3. Về công bố, công khai TTHC. 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC; tình hình triển khai dịch vụ công trực 
tuyến, dịch vụ bưu chính công ích 

4.1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan/đơn vị:… TTHC; 
trong đó: 

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

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

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

- Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: .... Trong đó có …TTHC 
mức độ 3, ….TTHC mức độ 4. 

4.2. Kết quả giải quyết TTHC 

Tiếp nhận … hồ sơ TTHC, đã giải quyết … hồ sơ TTHC (trả đúng hạn … hồ sơ 
TTHC, trả quá hạn … hồ sơ TTHC); đang giải quyết … hồ sơ TTHC (chưa đến hạn … 
hồ sơ TTHC, quá hạn hồ sơ … TTHC). 

Trong đó: 

- Số lượng hồ sơ TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa:…. 

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



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

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

Nguyên nhân giải quyết quá hạn (nếu có) 

* Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả triển khai dịch vụ công 
trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích của đơn vị và trên địa bàn tỉnh. 

5. Tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; thực hiện quy 
định về xin lỗi đối với TTHC có thời gian trả quá hạn 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC: 

6.1. Báo cáo 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. 

6.2. Kết quả rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa TTHC theo Kế hoạch đã đề 
ra: 

Tổng số TTHC thực hiện rà soát:.... TTHC; 

Số lượng TTHC đề nghị giữ nguyên:... TTHC; 

Số lượng đề xuất, kiến nghị đơn giản hóa:... TTHC. Chi phí cắt giảm... 

6.3. 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. 

6.3.1. Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết có quy định về thời hạn giải 
quyết từ 03 ngày trở lên; Số lượng TTHC đã được rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải 
quyết; Số lượng TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án cắt giảm thời 
hạn giải quyết. 

6.3.2. Kết quả, tiến độ triển khai thực hiện phương án cắt giảm thời hạn đã được 
Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

7. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC.  

- Các hình thức tuyên truyền, nội dung tuyên truyền tại cơ quan/đơn vị. 

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC qua 
dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích. 

8. 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 và Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 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 UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

9. 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 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) 

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



11. 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 

12. Công tác khác  

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Về hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một 
cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

2. Khó khăn, vướng mắc và hạn chế trong quá trình thực hiện 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA KỲ TIẾP THEO 

V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



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 III năm 2020 
(Số liệu từ ngày  16/6/2020  đến ngày 15/9/2020) 

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     /9 /2020 
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 
Đơn vị tính: TTHC, Văn bản 

Phân loại TTHC đã đánh giá tác động theo 
tên văn bản QPPL 

Phân loại TTHC đã đánh giá 
tác động về nội dung 

Tổng số 

Quyết định của UBND 
Nghị quyết của 

HĐND 
Đơn vị 

thực hiện 
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 

Số TTHC 
được quy 
định mới 

Số 
TTHC 
được 

sửa đổi, 
bổ sung 

Số TTHC 
được bãi 
bỏ, hủy 

bỏ 

TT 

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 III năm 2020 
(Số liệu từ ngày  16/6/2020  đến ngày 15/9/2020) 

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      /9/2020 
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 
 Đơn vị tính: Số phản ánh, kiến nghị 

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 

Chia ra Đã xử lý Đang xử lý 
Chia theo nội dung 

PAKN 
Chia theo thời 
điểm tiếp nhận 

Chia ra  
Ngành, lĩnh vực có 

PAKN 
Tổng số 

Số PAKN 
về hành vi 

hành 
chính 

Số 
PAKN về 
nội dung 
quy định 

hành 
chính 

Tổng 
số 

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 

Tổng 
số 

Số 
PAKN 

về hành 
vi hành 
chính 

Số 
PAKN về 
nội dung 
quy định 

hành 
chính 

Đăng tải 
công khai 
kết quả xử 

lý 

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 III năm 2020 
(Số liệu từ ngày  16/6/2020  đến ngày 15/9/2020) 

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     /9 /2020 
của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

 
Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

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

cửa, một cửa liên thông 

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

STT 
Lĩnh vực, công việc giải 

quyết theo cấp 
Tổng số 

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 

Tổng số Đúng 
thời hạn 

Quá 
thời 
hạn 

Đang 
giải 

quyết 

(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               

3 Lĩnh vực An toàn bức xạ               

4 Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ               

 Tổng số               

                                                                                                   
 
 
 



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 III năm 2020 
(Số liệu từ ngày  16/6/2020  đến ngày 15/9/2020) 

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     /9/2020 
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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