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BÁO CÁO  

 Tiǹh hiǹh, kết quả thưc̣ hiêṇ công tác kiểm soát thủ tuc̣ hành chính; cải cách 

thủ tuc̣ hành chính; thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông và thực hiện 

thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2021 

 

 

Thực hiện Công văn số 767/VP-TTPVHCC ngày 05/3/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc đôn đốc thưc̣ hiêṇ đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) và hướng dẫn báo cáo công tác kiểm soát TTHC năm 2021 theo quy định 

mới, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (KH&CN) báo cáo như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH  

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

Trong kỳ báo cáo, đơn vị đã ban hành 09 văn bản, trong đó: 02 Kế hoạch, 07 

Công văn đôn đốc, tổ chức triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC. (Có 

Danh mục gửi kèm)  

2. Công tác tổ chức, bố trí cán bô ̣đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC  

Trong kỳ báo cáo đơn vị bố trí ổn định 02 công chức đầu mối thực hiện 

nhiệm vụ kiểm soát TTHC (01 Phó Giám đốc Sở, 01 chuyên viên Văn phòng Sở).  

3. Viêc̣ bố trí và sử dụng kinh phí hoaṭ đôṇg kiểm soát TTHC. 

 Năm 2021, Sở KH&CN được cấp 40.000.000 đồng để phục vụ công tác 

kiểm soát TTHC. Trong quý I Sở KH&CN đã thực hiện chi kinh phí sau: 

Đơn vị tính: Đồng 

Số 

TT 
Nội dung chi Kinh phí 

1 Hỗ trợ kinh phí cho công chức làm đầu mối kiểm soát TTHC 2.640.000 

2 

Văn phòng phẩm phục vụ công tác kiểm soát TTHC: Giấy in, 

mực in, mực phô tô, giấy phô tô phục vụ nhiệm vụ kiểm soát 

TTHC,.. 

3.820.000 

 Tổng cộng 6.460.000 

(Sáu triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn) 

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM 

SOÁT TTHC, CẢI CÁCH TTHC, THƯC̣ HIÊṆ CƠ CHẾ MÔṬ CỬA, MÔṬ 

CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC  
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1. Đánh giá tác động quy định về TTHC trong lập đề nghị xây dựng 

VBQPPL và dự thảo VBQPPL. 

Quý I năm 2021, Sở KH&CN không phát sinh việc thực hiện đánh giá tác 

động quy định TTHC đối với văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC. 

2. Về công bố, công khai TTHC. 

- Trong quý I năm 2021, Sở KH&CN không phát sinh hồ sơ trình chủ tịch 

UBND tỉnh trình công bố ban hành danh mục TTHC. 

 - Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 67 

TTHC; trong đó:  

+ Số TTHC do Trung ương quy định: 64 TTHC; 

+ Số TTHC do địa phương quy định: 03 TTHC; 

+ Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa: 40 TTHC; 

+ Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 14 

TTHC;  

+ Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 15 TTHC 

+ Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: 54 TTHC, trong 

đó có 33 TTHC mức đô ̣3; 21 TTHC mức đô ̣4.  

(Có Biểu số II.03b/VPCP/KSTT gửi kèm) 

3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC  

3.1. Rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

 - Năm 2021, Sở KH&CN đề xuất rà soát theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP 

là 02 TTHC tại Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 01/01/202. Theo lộ trình Kế 

hoạch đến tháng 5 đơn vị tiến hành rà soát.  Do vậy, trong quý I năm 2021, Sở 

KH&CN chưa phát sinh việc rà soát đơn giải hóa TTHC theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP.    

- Hiện nay, Sở KH&CN đang tổ chức triển khai, hướng dẫn các công chức, 

viên chức đăng ký tài khoản dịch vụ công Quốc gia và thực hiện rà soát 67 TTHC 

đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN trên Cổng 

Dịch vụ công quốc gia.    

3.2 Việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải cách 

TTHC trên điạ bàn tỉnh Laṇg Sơn đến năm 2021 - 2025 

Năm 2021, Sở KH&CN không đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC. 

Do vậy, trong quý I năm 2021 đơn vị không phát sinh rà soát cắt giảm thời hạn giải 

quyết TTHC. 

4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC 

Quý I năm 2021, Sở KH&CN không tiếp nhận được đơn thư phản ánh, kiến 

nghị về giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Hoạt động KH&CN, Tiêu chuẩn - Đo 
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lường - Chất lượng, An toàn bức xạ hạt nhân và Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở KH&CN. 

5. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Quý I năm 2021, Sở KH&CN tiếp nhận 504 hồ sơ TTHC (01 hồ sơ từ kỳ 

trước chuyển qua; 503 hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ (trực tuyến: Không; trực tiếp 

và qua dịch vụ bưu chính: 504 hồ sơ. 

- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 503 trong đó, giải quyết trước hạn: 08 hồ sơ, 

đúng hạn: 489 hồ sơ; quá hạn: Không. 

- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 01 hồ sơ; trong đó, trong hạn 01 hồ sơ, quá 

hạn: Không. 

(Có biểu mẫu II.06b/VPCP/KSTT gửi kèm) 

6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC 

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP: Công 

tác chỉ đạo và triển khai thực hiện; kết quả thực hiện như sau: 

6.1 Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC theo cơ 

chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông. 

- Thực hiện Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc Phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự 

phòng được cử ra làm việc tại Trung tâm PVHCC tỉnh Lạng Sơn năm 2021, Sở 

KH&CN đã cử biệt phái bà Lộc Mỹ Ngân, Chuyên viên phòng Quản lý Khoa học, 

Sở KH&CN đến nhận công tác tại Trung tâm PVHCC của tỉnh tại Quyết  định số 

216/QĐ-SKHCN ngày 31/12/2020. 

- Thưc̣ hiêṇ theo quy điṇh taị Quyết điṇh 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 

của Chủ tic̣h UBND tỉnh về việc ban hành mâũ phiếu và tổ chức thưc̣ hiêṇ đánh 

giá viêc̣ giải quyết TTHC theo cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trên điạ bàn tỉnh 

Laṇg Sơn. Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/03/2021, Sở KH&CN đã thực hiện 

đánh giá chấm điểm viêc̣ giải quyết TTHC theo cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên 

thông đối với từng công chức trực tiếp thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả hồ sơ TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm PVHCC của tỉnh và các công 

chức phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở , như sau:  

 Kết quả tình hình giải quyết TTHC theo cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông 

từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021, Sở KH&CN thực hiện tiếp nhận hồ sơ, 

giải quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm PVHCC của 

tỉnh được 485 hồ sơ, trong đó:  

- Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa đã giải quyết trước hạn 08 

hồ sơ; đúng hạn trong kỳ 476 hồ sơ; Hồ sơ đang giải quyết 01 hồ sơ; 

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

quả 485 hồ sơ TTHC, cụ thể: Chỉ số 01 đạt 969 điểm; từ chỉ số  02, 03, 04, 06, 07 

đạt 970  điểm; 
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- Điểm trung bình việc tự đánh giá đối với tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả 485 hồ sơ TTHC, cụ thể: Từ chỉ số 01 đạt trung bình 1,99 điểm; 02, 03, 04, 06, 

07 đạt trung bình  2/2 điểm.  

- Điểm tự đánh giá bộ phận một cửa và các cơ quan đơn vị có thẩm quyền 

giải quyết TTHC: 7/8 điểm; 

- Điểm tự đánh gía cơ quan, đơn vị; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, 

đơn vị trong giải quyết TTHC:16,93/18 điểm; 

- Điểm tự đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu của Sở KH&CN có 

điểm trung bình: 16,93 điểm; Điểm thẩm định trách nhiệm của người đứng đầu của 

Chi cục TĐC có điểm trung bình 17/18 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 PVHCC của tỉnh: 10/10 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 của các 

phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở KH&CN, cụ thể: 09 công chức có 

điểm trung bình 10/10 điểm, trong đó: 01 công chức có điểm trung bình 9,93/10 

điểm; 02 công chức có điểm trung bình 9,85/10 điểm. 

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

Trong kỳ báo cáo Sở KH&CN giữ nguyên 11 TTHC thực hiện “4 tại chỗ” 

đạt 20,3% ttheo quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 

23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành 

một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 1928/QĐ-UBNFD ngày 02/10/2020 về việc thay thế Danh 

mục TTHC thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm 

PVHCC của tỉnh. 

7. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

Đơn vị thường xuyên duy trì tuyên truyền các văn bản QPPL về công tác kiểm soát 

TTHC, như: Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát TTHC; Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi 

hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Nghị quyết 49/NQ-

CP ngày 13/6/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều có liên quan đến kiểm soát 

TTHC, cải cách TTHC và cơ chế một cửa, cửa chế một cửa liên thông tại một số Nghị  

quyết của Chính phủ; Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số 

nhiệm -vụ trọng tâm cải cách TTHC trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng 

đất để cải thiện môi trường kinh doanh; Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao 
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năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020; Nghị quyết 

số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 

năm 2016 - 2017 và định hướng đến năm 2020;  Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 

25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, 

cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 

225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 254/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 

của UBND tỉnh phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2011 – 2020; Chi thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về nâng 

cao chất lượng giải quyết TTHC tại các bộ, ngành, địa phương trên mạng nội bộ và tổ chức kết 

hợp lồng ghép trong cuộc họp rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC và  rà soát, đánh giá 

TTHC năm 2020; trên trang website (http://sokhcn.langson.gov.vn/en/danhmucLinhVucKSTTHC)  

của Sở để toàn thể công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời nắm bắt để 

áp dụng.  

8. Công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

Quý I năm 2021, Sở KH&CN chưa phát sinh việc kiểm tra nhiệm vụ kiểm 

soát TTHC. 

9. Công tác khen thưởng 

Trong kỳ báo cáo Sở KH&CN thực hiện tặng Giấy khen cho 04 tập thể và 

10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Đề án cải cách TTHC lĩnh 

vực hoạt động hoạt động KH&CN giai đoạn 2017 – 2020.    

10. Viêc̣ tổ chức làm viêc̣ vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhâṇ, 

giải quyết TTHC taị cơ quan, đơn vi ̣ taị Quyết điṇh số 1170/QĐ-UBND ngày 

23/6/2020 của Chủ tic̣h UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh  

Sở KH&CN, không đăng ký tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bẩy 

hàng tuần để tiếp nhâṇ, giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC. Tuy nhiên, 

trường hợp có TTHC cần giải quyết gấp trùng vào ngày thứ Bẩy, Sở KH&CN 

vẫn bố trí Lãnh đạo và các phòng chuyên môn liên quan thực hiện giải quyết 

và trả kết quả kịp thời cho cá nhân, tổ chức theo đúng thời hạn quy định. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ưu điểm  

Nhìn chung trong quý I năm 2021, Sở KH&CN đã triển khai thực hiện đạt 

hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông đối với các TTHC về lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn 

tỉnh, như: 

- Kịp thời xây dựng Kế hoạch về hoạt động kiểm soát TTHC, cải cách 

TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2021 và Kế 

hoạch về rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN theo đúng quy định. 

http://sokhcn.langson.gov.vn/en/danhmucLinhVucKSTTHC
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- 100% hồ sơ TTHC phát sinh trong kỳ báo cáo được tiếp nhận, giải quyết 

và trả kết quả TTHC tại Trung tâm PVHCC đều kịp thời trả đúng thời hạn quy 

định cho cá nhân, tổ chức;  không phát sinh đơn thư phản ánh, kiến nghị về giải 

quyết TTHC trong lĩnh vực KH&CN.  

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

kiểm soát TTHC, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện 

TTHC trên môi trường điện tử  

54 TTHC lĩnh vực KH&CN thực hiện trên môi trường điện tử trong quý I 

năm 2021 chưa phát hồ sơ nộp hồ sơ trực tuyến. Do tổ chức, cá nhân chưa chủ 

động thực hiện nộp hồ sơ TTHC trên môi trường điện tử, vẫn giữ thói quen mang 

hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm PVHCC của tỉnh nên đã gây khó khăn cho công 

chức tiếp nhận hồ sơ mất thời gian quét nội dung hồ sơ lên phần mềm điện tử.   

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II 

NĂM 2021  

- Tiếp tục chú trọng thực hiện xây dựng Kế hoạch triển khai công tác kiểm 

soát TTHC; cải cách TTHC; thưc̣ hiêṇ cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông năm  

2021 đã đề ra.   

- Thường xuyên kịp thời truy cập cổng dịch vụ công quốc gia và cổng thông 

tin của Bộ KH&CN để các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở KH&CN do Bộ KH&CN và các Bộ ngành liên quan công bố để kip thời 

xây dựng hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát và trình Chủ tịch 

UBND công bố danh mục TTHC và xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

theo quy định; 

- Tăng cường tuyên truyền các văn bản QPPL về nhiệm vụ kiểm soát TTHC 

đặc biệt những lợi ích giải quyết TTHC trên môi điện tử đến công chức, viên chức 

của đơn vị và các cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị TTHC về lĩnh 

vực KH&CN kịp thời theo đúng quy định cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu (nếu có); 

- Thực hiện duy trì niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyết giải quyết 

của Sở KH&CN, bản Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên bảng niêm yết, 

trên trang website của Sở theo quy định; 

- Cung cấp kịp thời các Quyết định công bố danh mục, kèm theo nội dung 

TTHC mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thực hiện được theo cơ chế một cửa một cửa 

liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN đã được Chủ tịch UBND 

tỉnh ban hành gửi Trung tâm PVHCC công của tỉnh niêm yết, công khai theo đúng 

quy định; (nếu có)  

- Thực hiện rà soát, đánh giá quy định TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-

VPCP ngày 31/10/2017 của Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ để kịp thời phát hiện 

những bất cập trong trình tự giải quyết TTHC về hoạt động KH&CN, để kịp thời kiến 

nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ theo quy định; 
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- 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua một cửa, một cửa liên 

thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại Trung tâm PVHCC của tỉnh và 

Phòng chuyên môn của Sở trả đúng thời hạn cho cá nhân, tổ chức theo quy định; 

- Tăng cường đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản QPPL 

về công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và 

đăng ký tài khoản nộp hồ sở TTHC trên môi trường điện tử đến toàn thể công 

chức, viên chức và các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kịp thời 

nắm bắt vận dụng vào thực tiễn; 

- Tiếp tục quán triệt việc nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực 

chuyên môn, thái độ ứng xử đối với đội ngũ công chức, viên chức của Sở trong thi 

hành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức góp phần cải 

cách nền hành chính công của tỉnh; 

- Thường xuyên cử công chức tham gia tập huấn về công tác kiểm soát 

TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông nhằm nâng cao trình độ 

chuyên môn để đáp ứng công tác kiểm soát TTHC và công tác thực hiện cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông tại đơn vị. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quan tâm hướng dẫn kịp thời công tác 

kiểm soát TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh. 

Trên đây là nội dung báo cáo quý I năm 2021 của Sở KH&CN kính gửi Văn 

phòng UBND tỉnh 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 

 

 

 

 

 Trần Quốc Anh 
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DANH MỤC 

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

.CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC  QUÝ I NĂM 2020 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày    /3/2021 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn) 
 
 

Số 

TT 

 

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

 

1 

Kế hoạch số 67 /KH-SKHCN ngày 31/12/2021 của Sở KH&CN về hoạt 

động kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, triển khai thực hiện cơ chế một cửa, 

một cửa liên thông năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN 

2 

Kế hoạch số 15/KH-SKHCN ngày 01/01/2021 của Sở KH&CN về rà soát, 

đánh giá thủ tục hành chính năm 2021thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

3 

Công văn số 108/SKHCN-VP ngày 08/02/2021 của Sở KH&CN v/v góp ý 

dự thảo Quyết định phê duyệt Danh mục dịch vụ công tích hợp trên Cổng 

dịch vụ công quốc gia 2021 

4 

Công văn số 112/SKHCN-VP ngày 08/02/2021 của Sở KH&CN V/v đôn 

đốc thực hiện khắc phục hạn chế trong công tác kiểm soát TTHC, nâng cao 

chất lượng cải cách TTHC, giải quyết TTHC và một cửa, một cửa liên 

thông 

5 

Công văn số 172/SKHCN-VP ngày 09/3/2021 của Sở KH&CN V/v yêu cầu 

thực hiện đánh giá việc giải quyết TTHC và báo cáo công tác kiểm soát 

TTHC quý I năm 2021 

6 

Công văn số 175/SKHCN-VP ngày 09/3/2021 của Sở KH&CN v/v góp ý 

đề án Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC 

7 

Công văn số 176/SKHCN-QLCN ngày 09/3/2021 của Sở KH&CN v/v Tạo 

tài khoản và rà soát, bổ sung dữ liệu TTHC trên Cổng Dịch vụ công quốc 

gia 

8 

Công văn số 183/SKHCN-VP ngày 11/3/2021 của Sở KH&CN về việc yêu 

cầu thực hiện chế độ báo cáo thông qua hệ thống thông tin báo cáo văn 

phòng chính phủ 

9 

Công văn số 189/SKHCN-VP ngày 03/3/2021 của Sở KH&CN V/v cung 

cấp danh mục tài khoản DVCQG nhóm người dùng hệ thống thông tin báo 

cáo điện tử của văn phòng Chính phủ 



Biểu số II.03b/VPCP/KSTT  

 
KẾT QUẢ CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC TẠI SỞ KH&CN  

Kỳ báo cáo: Quý I năm 2021 

(Từ ngày 15 /12/2020 đến ngày 14/3/2021) 

 

- Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Lạng Sơn 

 - Đơn vị nhận báo cáo: UBND tỉnh   

Đơn vị tính: TTHC, VB. 

 

I. CÔNG BỐ DANH MỤC TTHC, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA TRUNG ƯƠNG 

STT 
Tên cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Số lượng 

quyết 

định công 

bố 

Số lượng  

văn bản QPPL 

quy định 

TTHC  

được công bố 

Số lượng TTHC đã được công bố 

Số lượng TTHC đã được 

công khai/ không công 

khai 
Tổng số 

TTHC thuộc 

thẩm quyền 

giải quyết của 

địa phương 

tính đến thời 

điểm báo cáo 

Tổng 

số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

TTHC  

sửa 

đổi,  

bổ 

sung 

TTHC  

bãi bỏ 

Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi, 

bổ sung 

(Công 

khai) 

Bãi bỏ hoặc  

thay thế  

(Không công 

khai) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

1 Sở KH&CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II. CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN BAN HÀNH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

STT 
Tên cơ quan,  

đơn vị thực hiện 

Số 

lượng 

quyết 

định 

công 

bố 

Số lượng  

văn bản 

QPPL quy 

định 

TTHC  

được công 

bố 

Số lượng TTHC đã được công bố 

Số lượng TTHC đã 

được công khai/ không 

công khai Tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền 

giải quyết của địa 

phương tính đến 

thời điểm báo cáo 

Tổng 

số 

TTHC 

quy 

định 

mới 

TTHC  

sửa 

đổi,  

bổ 

sung 

TTHC  

bãi bỏ 

Ban hành 

mới hoặc 

sửa đổi, 

bổ sung 

(Công 

khai) 

Bãi bỏ 

hoặc thay 

thế 

(Không 

công 

khai) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 

 SỞ KH&CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 TỔNG CỘNG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Biểu số II.04/VPCP/KSTT  

 
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TẠI SỞ KH&CN TỈNH LẠNG SƠN 
Kỳ báo cáo: Quý I năm 2021 

(Từ ngày 15 /12/2020 đến ngày 14/3/2021) 

- Đơn vị báo cáo: Sở 

KH&CN tỉnh Lạng Sơn 

 - Đơn vị nhận báo cáo:  

UBND tỉnh.  

Đơn vị tính: TTHC/nhóm TTHC, triệu đồng, % 

STT 

Tổng số 

TTHC cần 

rà soát, 

đơn giản 

hóa theo 

Kế hoạch 

Tổng số 

TTHC đã 

được rà soát, 

thông qua 

phương án 

đơn giản hóa 

Phương án đơn giản hóa TTHC 

Số tiền tiết 

kiệm được 

Tỷ lệ chi 

phí tiết 

kiệm 

được 

Tỷ lệ hoàn thành 

Kế hoạch rà soát, 

đơn giản hóa  

Số lượng 

TTHC 

giữ 

nguyên 

Số 

lượng 

TTHC 

bãi bỏ 

Số lượng 

TTHC 

sửa đổi 

bổ sung 

Số lượng 

TTHC 

thay thế 

Số lượng 

TTHC liên 

thông 

Số lượng TTHC 

có giải pháp để 

thực hiện trên 

môi trường điện 

tử 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

I THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA UBND CẤP TỈNH 

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II THEO KẾ HOẠCH RÀ SOÁT CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

1 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 TTHC/Nhóm TTHC quy định tại VBQPPL không thuộc thẩm quyền ban hành của bộ, cơ quan/UBND cấp tỉnh 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Tổng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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Biểu số II.06a/VPCP/KSTT  
 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC 

TẠI SỞ KH&CN TỈNH LẠNG SƠN 
Kỳ báo cáo: Quý I năm 2021 

(Từ ngày 15 /12/2020 đến ngày 14/3/2021) 

 

- Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN Lạng Sơn 

 - Đơn vị nhận báo cáo:  

UBND tỉnh.  

 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC. 

 

STT 
Lĩnh vực  

giải quyết 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận Số lượng hồ sơ đã giải quyết 
Số lượng hồ sơ 

đang giải quyết 

Tổng số 

Trong kỳ 

Từ kỳ 

trước 
Tổng số 

Trước 

hạn 

Đúng 

hạn 

Quá 

hạn 

Tổng 

số 

Trong 

hạn 

Quá 

hạn Trực 

tuyến 

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

(1) (2) 
(3)=(4)+ 

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(1

2)+(13) 
(12) (13) 

1 Lĩnh vực Hoạt động KH&CN 26 0 25 01 20 01 19 0 06 06 0 

2 
Lĩnh vực năng lượng nguyên 

từ, an toàn bức xạ và hạt nhân 
08 0 08 0 07 07 0 0 01 01 0 

3 
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 
470 0 470 0 470 0 470 0 0 0 0 

3 Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TỔNG CỘNG 504 0 503 01 497 08 489 0 07 07 0 
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Biểu số II.07b/VPCP/KSTT  
 

TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG TTHC VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI 

CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CỦA ĐỊA PHƯƠNG  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT SỞ KH&CN 
Kỳ báo cáo: Quý I năm 2021 

(Từ ngày 15 /12/2020 đến ngày 14/3/2021) 

 

- Đơn vị báo cáo: Sở KH&CN  

Lạng Sơn 

 - Đơn vị nhận báo cáo:  

UBND tỉnh.  

 

Đơn vị tính: TTHC, %. 

I. SỐ LƯỢNG TTHC TRIỂN KHAI TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA 

ST

T 
Lĩnh vực 

Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của địa phương  

TTHC được thực hiện theo  

CCMC, MCLT 

Quy trình nội bộ giải quyết TTHC 

theo CCMC, MCLT được ban hành  

Tổng 

số 

TTHC 

Cấp tỉnh Cấp huyện Cấp xã 
Tổng 

số 

TTHC 

Tại 

BPMC 

cấp tỉnh 

Tại 

BPMC 

cấp 

huyện 

Tại 

BPM

C cấp 

xã 

Tổng 

số quy 

trình 

Cấp 

tỉnh 

Cấp 

huyện 

Cấp 

xã 

(1) (2) 
(3)=(4)+ 

(5)+(6) 
(4) (5) (6) 

(7)=(8)+ 

(9)+(10) 
(8) (9) (10) 

(11)=(12)+ 

(13)+14) 
(12) (13) (14) 

1 Lĩnh vực Hoạt động KH&CN 24 24 0 0 24 24 0 0 24 24 0 0 

2 
Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an 

toàn bức xạ và hạt nhân  
07 07 0 0 07 07 0 0 07 07 0 0 

3 
Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng  
17 17 0 0 17 17 0 0 17 17 0 0 

4 Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 06 06 0 0 06 06 0 0 06 06 0 0 

TÔNG CỘNG 54 54 0 0 54 54 0 0 54 54 0 0 

 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN “4 TẠI CHỖ” TẠI BỘ PHẬN MỘT CỬA CẤP TỈNH 

 

STT Lĩnh vực 
Cấp tỉnh Cấp huyện 

Số lượng TTHC Tỷ lệ Số lượng TTHC Tỷ lệ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 Lĩnh vực Hoạt động KH&CN 04 04/24 0 0 
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2 
Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an 

toàn bức xạ và hạt nhân  
02 02/07 0 0 

3 
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng  
05 05/17 0 0 

TÔNG CỘNG 11 20,3 0 0 
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