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TTHC và một cửa, một cửa liên thông 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2021 

 
 

 

Kính gửi:  

- Các phòng chuyên môn của Sở 

       - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

 

Thực hiện Công văn số 68/VP-KSTTHC ngày 18/01/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát thủ tục 

hành chính (TTHC), nâng cao chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC và một 

cửa, một cửa liên thông. Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu cầu các phòng 

Chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) thuộc Sở thực hiện 

nột số nhiệm vụ sau:  

1. Đối với công tác công bố, công khai TTHC 

- Công chức đầu mối thường xuyên chủ động theo dõi và phối hợp với các 

đơn vị rà soát, cập nhật Quyết định công bố TTHC của Bộ KH&CN trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia và Cổng Thông tin điện tử của Bộ KH&CN và các Bộ liên 

quan; kịp thời xây dựng dự thảo danh mục, quy trình nội bộ (nếu có) gửi Sở 

KH&CN (công chức đầu mối kiểm soát TTHC) để xây dựng dự thảo quyết định, 

trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC, phê duyệt quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc phạm vi 

quản lý theo quy định; không để tình trạng trình danh mục TTHC, phê duyệt quy 

trình nội bộ chậm làm ảnh hưởng tới việc tiếp nhận hồ sơ, thực hiện TTHC về lĩnh 

vực KH&CN trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan và cập nhật, công khai đầy 

đủ về số lượng, nội dung chi tiết của TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên 

Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.  

- Cung cấp nội dung chi tiết theo quy định hiện hành của TTHC thuộc phạm 

vi quản lý cho các cơ quan, đơn vị liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết 

TTHC để thực hiện và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, trụ sở Bộ phận Một 

cửa các cấp theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1188/UBND-KSTT ngày 

06/11/2019 về việc yêu cầu rà soát, thống kê, thực hiện nghiêm quy định về tiếp 

nhận hồ sơ, giải quyết TTHC. 

2. Đối với công tác giải quyết TTHC 

2.1. Các phòng chuyên môn; Chi cục TĐC và công chức trực tiếp nhận giải 

quyết TTHC của đơn vị chấp hành nghiêm quy định về các hành vi bị nghiêm cấm 

và trách nhiệm của cơ quan, cán bộ, công chức có thẩm quyền thực hiện TTHC tại 
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Điều 6, Điều 18, Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính 

phủ về Kiểm soát TTHC (đã được sửa đổi, bổ sung). 

- Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC và công chức thực hiện một cửa tiếp 

nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định của pháp 

luật. Đặc biệt, không được tự ý thu thêm thành phần hồ sơ, phí và lệ phí; hạn chế 

việc yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ; có giải pháp quyết liệt để hạn chế tối 

đa việc trả kết giải quyết TTHC quá hạn; giảm thiểu việc phát sinh phản ánh, kiến 

nghị của tổ chức, cá nhân về việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC.  

- Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân khi trả kết giải quyết 

TTHC quá hạn. 

2.2. Văn phòng Sở có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực 

hiện TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành. 

2.3. Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC tích 

cực quản lý, đôn đốc việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả giải quyết 

TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh bảo đảm đúng quy định của 

pháp luật; thực hiện nghiêm túc quy trình nội bộ, thời hạn giải quyết đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt. 

3. Đối với việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

- Các phòng chuyên môn; Chi cục TĐC và công chức thực hiện  tiếp nhận, 

giải kết và trả kết TTHC chấp hành nghiêm túc quyền và trách nhiệm quy định tại 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; lưu ý các quy định về “Những 

hành vi không được làm trong giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông” theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. 

- Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong việc 

thực hiện TTHC trực tuyến trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh. 

- Đánh giá kết quả giải quyết TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 

1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Tiếp tục rà soát, lựa chọn TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa, trình Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt tối thiểu từ 20% TTHC trở lên thực hiện theo cơ chế “4 

tại chỗ”, nhất là với những TTHC có số lượng phát sinh lớn, thường xuyên hoặc 

giải quyết ngay trong ngày tiếp nhận hồ sơ. 

4. Đối với việc rà soát, đánh giá TTHC 

Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC tổ chức thực hiện có hiệu quả việc rà 

soát, đánh giá TTHC. Tập trung đề xuất rà soát các TTHC, nhóm TTHC có vướng 

mắc trong quá trình thực hiện, chưa được quy định đầy đủ các bộ phận cấu thành 

của TTHC theo khoản 2 Điều 8 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ 

sung để đề xuất, kiến nghị đơn giản hoá; rà soát các TTHC có quy định về thời hạn 

giải quyết dài ngày hoặc quy định thời hạn giải quyết quá dài so với thời hạn thực 
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hiện thực tế để đề xuất cắt giảm cho phù hợp.  

Yêu cầu các các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC thực hiện nghiêm túc các 

nội dung trên./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. (tthai) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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