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BÁO CÁO 

Về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí 

 tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng (Chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2021  

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 1914/STP-

PBGDPL&TDTHPL ngày 17/5/2021 của Sở Tư pháp về việc cải thiện điểm số và 

duy trì thứ hạng (Chỉ số B1) 6 tháng đầu năm 2021,  Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo như sau: 

I. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI 

PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP HẠNG CHỈ SỐ 

B1 

1. Chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi 

phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1  

Để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm 

chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1 6 tháng đầu năm 2021 lĩnh vực 

hoạt động KH&CN, Sở KH&CN đã bám sát Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 

05/01/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về triển khai công tác tư pháp năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Kế hoạch số 33/KH-BCĐ ngày 19/02/2021 của Ban chỉ đạo 

đề án “tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên 

giới, hải đảo giai đoạn 2017 - 2021” năm 2021; Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

26/02/2021 của UBND tỉnh Lạng Sơn về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021 và Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 26/12/2020 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ 

tục hành chính, (TTHC) triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021, qua đó Sở KH&CN đã ban hành các Kế 

hoạch sau:  

- Kế hoạch số 67/KH-SKHCN ngày 31/12/2020 của Sở KH&CN 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 lĩnh vực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 

năm 2021; 

- Kế hoạch số 05/KH-SKHCN ngày 13/01/2021 của Sở KH&CN tổ chức triển 

khai thực hiện công tác pháp chế năm 2021;  

- Kế hoạch số 11/KH-SKHCN ngày 26/01/2021 của Sở KHCN việc triển khai 

công tác PBGDPL năm 2021; 

- Kế hoạch 15/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2021 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 
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- Kế hoạch số 20/KH-SKHCN ngày 09/02/2021 của Sở KH&CN triển khai 

thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021; 

- Kế hoạch số 29/KH-SKHCN ngày 04/3/2021 của Sở KHCN về tổ chức 

tuyên truyền văn bản quy phạm pháp luật đợt I năm 2021 của Sở KH&CN; 

- Kế hoạch số 38/KH-SKHCN ngày 13/4/2021 của Sở KH&CN thực hiện Chỉ 

thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất 

lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi 

hành pháp luật lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ. 

2. Về xây dựng, hoàn thiện thể chế để giảm chi phí tuân thủ pháp luật 

2.1. Xây dưṇg và ban hành các văn bản quy phaṃ pháp luâṭ (QPPL) 

Sở KH&CN đã tham mưu đề xuất xây dựng 02 dự thảo 02 văn bản quy phạm 

pháp luật gồm: Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi xây dựng quy chuẩn 

kỹ thuật địa phương trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 1208/VP-KGVX 

ngày 05/4/2021 và Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 

1463/VP-THNC ngày 19/4/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.  

Hiện nay đang trong quá trình soạn thảo để gửi các Sở, ban, ngành,… để lấy ý 

kiến; gửi Sở Tư pháp thẩm định và trình UBND tỉnh theo kế hoạch được giao.  

(Có phụ lục 1 gửi kèm) 

2.2. Công tác rà soát các văn bản quy định QPPL 

Sáu tháng đầu năm 2021, Sở KH&CN đã thực hiện tổ chức 04 cuộc, gồm: rà 

soát danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2020; Rà soát, đề 

xuất định hướng, lĩnh vực cần ưu tiên hoàn thiện hệ thống pháp luật KH&CN; tự 

kiểm tra, rà soát  rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật gây 

vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời sống xã hội và rà soát, 

kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về lĩnh vực hoạt động khoa 

học và công nghệ gây vướng mắc, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh và đời 

sống xã hội gửi UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định. 

3. Về tổ chức thi hành pháp luật 

3.1. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật 

3.1.1. Hình thức tổ chức lớp tập huấn: 

Đã tổ chức tuyên truyền phổ biến 06 cuộc/16 tài liệu, với khoảng 745 lượt 

người tham dự. Chủ yếu tập trung tuyên truyền các Luật và các văn bản dưới luật,.. 

của trung ương, địa phương ban hành, đặc biệt các văn bản QPPL về công tác quản 

lý nhà nước lĩnh vực hoạt động KH&CN đang có hiệu lực thi hành đến toàn thể 

công chức,viên chức, người lao động, các tổ chức cá nhân sản xuất, kinh doanh 

xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh để kịp thời nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn. 

(Có phụ lục 2 gửi kèm) 

3.1.2. Tổ chức tuyên truyền trên trang website 

Đã tổ chức tuyền truyền 01cuộc/08 văn bản và thường xuyên cập nhật các 

văn bản QPPL; tài liệu về đề cương tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về hướng dẫn Bầu cử  phòng và tài liệu về 
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chống covid – 19 lên trang website để cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động, các tổ chức, cá nhân động chủ động tiếp cận để kịp thời nghiên cứu, tìm 

hiểu. 

(Có phụ lục 3 gửi kèm) 

3.1.3. Tuyên truyền thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra 

Trong quá trình thanh tra,  kiểm tra đã tiến hành kết hợp tuyên truyền 36 văn 

bản QPPL, chủ yêu tập trung vào các lĩnh vực Quản lý nghiên cứu và phát triển 

KH&CN; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ 

và hạt nhân, … đến tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

(Có phụ lục 4 gửi kèm) 

3.1.4. Tuyên truyền khẩu hiệu về kỷ luật, kỷ cương  

Tuyên truyền bằng hình thức trên Bảng điện tử, gồm các chủ đề, khẩu hiệu: 

“Đảng cộng sản Việt Nam Quang vinh, muôn năm”; “Gia đình bình an -xã hội 

hạnh phúc”; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về ý thức tôn 

trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân siết chặt kỷ cương, 

tăng cương tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, tăng cường bứt phá; 

Nhiệt liệt chào mừng ngày bầu cử Đại biểu quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; Nhiệt liệt chào mừng ngày KH&CN Việt Nam 18-5; 

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng, kiến tạo tương lai; 

Nhiệt liệt chào mừng 67 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 – 

07/5/2021; Nhiệt liệt chào mừng 131 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 

(19/5/1890 – 19/5/2021); các thông điệp về phòng, chống bạo lực gia đình, bình 

đẳng trong gia đình: Hãy để tình yêu thương sưởi ấm ngôi nhà bạn; Hạnh phúc sẽ 

tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực. 

3.1.5. Tuyên truyền thông thông qua hoạt động viết tin bài trên Trang 

thông tin điện tử của Sở, và Trang Khởi nghiêp đổi mới sáng tạo.  

Sáu tháng đầu năm 2021 đã biên tập và đăng 27 bài viết tuyên truyền, phổ  

biến văn bản pháp luật trên Trang thông tin của Sở. Tập trung các cán bộ trong 

phòng nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật về bầu đại biểu quốc hội và đại biểu HĐND 

các cấp. 

Bên cạnh đó đơn vị phát động các cuộc thi trực tuyến, như: Cuộc thi trực 

tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bon mìn , vật nổ do chiến tranh để 

lại”; phát động hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu 

cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” có 16/16 đoàn viên tham gia 

dự thi trực tuyến. 

Sở KH&CN thường xuyên duy trì và bổ sung các văn bản QPPL về chủ 

trương của Đảng cũng như chính sách pháp luật của nhà nước đặc biệt các văn bản 

QPPL về lĩnh vực KH&CN vào tủ sách pháp luật để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của 

cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị cũng như các độc giả có nhu cầu cần tìm 

hiểu.  

3.2. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức thuộc thẩm 

quyền quản lý; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp  

3.2.1. Công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức, viên chức 
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Sở KH&CN đã tổ chức, cử đi tập huấn, bồi dưỡng cho 09/17 lượt công 

chức, viên chức tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ do Trung ương, 

tỉnh tổ chức, như: Khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên năm 2021; Bồi dưỡng theo 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN năm 2021; 

Bồi dưỡng cập nhật kiến thức về định giá công nghệ, Định giá tài sản trí tuệ; Tập huấn 

thúc đẩy khai thác thông tin và dịch vụ SHCN; tham dự lớp tập huấn trực tuyến do 

Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học và công nghệ tổ chức khóa tập 

huấn " chính sách và nền tảng kết nối Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo". 

3.2.2. Về công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp  

Đã tổ chức 08 lớp đào tạo về an toàn bức xạ cho 65 nhân viên bức xạ làm việc 

tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn tỉnh; tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh 

thái KNĐMST cho đội ngũ công chức, viên chức một số Sở, ban, ngành; các đoàn 

thể; các tổ chức chính trị -xã hội; Các Trường nghề trên địa bàn tỉnh phụ trách chính 

trong công tác tham mưu triển khai về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST năm 

2021; Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

đội ngũ cán bộ phụ trách, tham mưu về công tác hỗ trợ hệ sinh thái KNĐMST các 

ngành, đoàn thể và các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 3.3. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, thực hiện 

thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng 

trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật. 

3.3.1. Tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp, xử lý kỷ 

luật và khen thưởng trong tổ chức thực thi và tuân thủ pháp luật 

Trong kỳ báo cáo Sở KH&CN không tiếp nhận và xử lý kiến nghị, phản ánh 

của doanh nghiệp, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật và khen thưởng trong tổ 

chức thực thi và tuân thủ pháp luật. 

3.3.2. Thực hiện thanh tra, kiểm tra 

- Từ ngày 01/01/2021 ước đến 30/6/2021, Sở KH&CN tiến hành Thanh tra, 

kiểm tra 10 cuộc theo kế hoạch (04 cuộc thanh tra đã hoàn thành theo kế hoạch; 05/06  

cuộc  kiểm tra (05 cuộc đã hoàn thành theo kế hoạch, còn 01 cuộc chưa đến kỳ tiến 

hành kiểm tra). Cụ thể: 

 +  04/04 cuộc thanh tra/13 cơ sở  theo kế hoạch năm 2020, gồm các lĩnh vực: 

01 cuộc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng chống tham 

nhũng; 01 cuộc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về  an toàn bức 

xạ trong sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; đo lường đối với phương tiện đo 

nhóm 2 sử dụng trong y tế; 02 cuộc Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp 

luật về quản lý triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn. Trong đó: đã ban hành 07 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 

với 07 có sở vi phạm quy định pháp luật chủ yếu tập trung và lĩnh vực an toàn bức xạ 

và phương tiện đo nhóm 2). Tổng số tiền xử phạt 54.500.000đ (Năm mươi tư triệu 

năm trăm ngàn đồng) nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.  

+ 05/06 cuộc kiểm tra/33 cơ sở (05 cuộc kiểm tra đã hoàn thành theo kế 

hoạch; 01 cuộc kiểm tra đang tiến hành kiểm tra theo kế hoạch) chủ yếu kiểm tra 

các tổ chức cá nhân kinh doanh về lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng hàng 

đóng gói sẵn và phương tiện đo nhóm 2 (công tơ điện, đồng hồ nước). 
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Bên cạnh đó thực hiện 04 cuộc/32 cơ sở về khảo sát chất lượng, nhãn hàng 

hóa lưu thông trên thị trường đối với các mặt hàng là thực phẩm (thịt, rau củ quả 

tươi); hàng đóng gói sẵn; đồ điện điện tử; mũ bảo hiểm; đồ chơi trẻ em; bánh 

Trung thu,...,trong đó tổng số mẫu lấy mang đi thử nghiệm chất lượng: 23 mẫu 

(thực phẩm: 11; đồ chơi trẻ em: 06; bánh Trung thu: 06). Kết quả: 22/23 mẫu có 

mức chỉ tiêu chất lượng nằm trong giới hạn cho phép (01/23 mẫu mẫu bánh dẻo 

nhân đậu xanh có chỉ tiêu chất bảo quản thực phẩm vượt ngưỡng cho phép),... đoàn 

kiểm tra đã đã kiến nghị xử lý theo quy định.  

3.4. Về cải cách thủ tục hành chính 

 Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC) về hoạt động KH&CN trên 

địa bàn tỉnh, Sở KH&CN đã ban hành Kế hoạch 15/KH-SKHCN ngày 01/02/2021 

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

KH&CN, trong đó đề xuất 02 TTHC thực hiện rà soát, đánh giá quy định hành 

chính theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bô ̣ trưởng, Chủ 

nhiêṃ Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. Hiện nay 

đang trong quá trình tổ chức rà soát đánh giá theo kế hoạch đề ra. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC TRONG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM 

VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ GIẢM CHI PHÍ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, NÂNG XẾP 

HẠNG CHỈ SỐ B1 VÀ NGUYÊN NHÂN  

Trong năm, đơn vị chưa được cấp có thẩm quyền phân bổ nguồn kinh phí 

phục vụ công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động KH&CN 

trên địa bàn tỉnh.  

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Kiến nghị UBND tỉnh và Sở Tư pháp tiếp tục tổ chức tập huấn về công tác 

giảm trừ chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật 

(chỉ số B1) để các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh nắm được phương pháp, tiêu 

chí đánh giá chỉ số B1 về lĩnh vực ngành được giao. 

Trên đây là báo cáo của Sở KH&CN gửi Sở Tư pháp để tổng hợp theo quy 

định./. 
 

   
Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 



Phụ lục 1 

Biểu mẫu kết quả xây dựng và hoàn thiện thể chế  

trực tiếp liên quan đến chi phí tuân thủ pháp luật 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày        /5/2021 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn ) 

STT 
Loại văn bản 

(Luật, Nghị định…) 

Số lượng 

VBQPPL có 

quy định 

liên quan 

trực tiếp 

đến chi phí 

tuân thủ 

pháp luật 

Số quy định mâu thuẫn, chồng 

chéo hoặc không hợp lý, khả thi, 

không phù hợp với tình hình kinh 

tế - xã hội 

Tình trạng xử lý Ghi chú 

Số quy 

định đã 

xử lý 

(Nêu cụ 

thể điều, 

khoản, 

điểm) 

Số quy 

định 

chưa xử 

lý 

(Nêu cụ 

thể điều, 

khoản, 

điểm) 

 

1 

Thông tư số 01/2021/TT-

BKHCN ngày 01/3/2021 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn chức 

năng nhiệm vụ, quyền hạn của 

cơ quan chuyên môn về khoa 

học và công nghệ thuộc UBND 

cấp tỉnh 

 

Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND 

ngày 05/02/2016 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định 

số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn sửa đổi, bổ sung Điều 3 - Quyết 

định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 

05/02/2016 của UBND tỉnh về việc 

quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng 

Sơn 

  

Hiện đang 

trong quá trình 

soạn thảo hoàn 

thiện hồ sơ 

đểlấy ý kiến 

các Sở, ban, 

ngành để trình 

UBND tỉnh 

theo quy định 

2 
- Thông tư số 26/2019/TT-

BKHCN ngày 25/12/2019 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và 

 

Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 

hành chính sách quy định mức chi 

xây dựng QCĐP trên địa bàn tỉnh 

  

Hiện đang 

trong quá trình 

soạn thảo hoàn 
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STT 
Loại văn bản 

(Luật, Nghị định…) 

Số lượng 

VBQPPL có 

quy định 

liên quan 

trực tiếp 

đến chi phí 

tuân thủ 

pháp luật 

Số quy định mâu thuẫn, chồng 

chéo hoặc không hợp lý, khả thi, 

không phù hợp với tình hình kinh 

tế - xã hội 

Tình trạng xử lý Ghi chú 

Số quy 

định đã 

xử lý 

(Nêu cụ 

thể điều, 

khoản, 

điểm) 

Số quy 

định 

chưa xử 

lý 

(Nêu cụ 

thể điều, 

khoản, 

điểm) 

 

Công nghệ quy định chi tiết xây 

dựng, thẩm định và ban hành 

quy chuẩn kỹ thuật; 

- Thông tư số 27/2020/TT-BTC 

ngày 17 tháng 04 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 

dẫn quản lý và sử dụng kinh phí 

xây dựng tiêu chuẩn quốc gia 

và quy chuẩn kỹ thuật; 

- Quyết định số 815/QĐ-BTC 

ngày 03 tháng 6 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc 

đính chính Thông tư số 

27/2020/TT-BTC ngày 17 

tháng 04 năm 2020 của Bộ Tài 

chính hướng dẫn quản lý và sử 

dụng kinh phí xây dựng tiêu 

chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ 

thuật. 

Lạng Sơn thiện hồ sơ 

đểlấy ý kiến 

các Sở, ban, 

ngành để trình 

UBND tỉnh 

theo quy định 
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STT 
Loại văn bản 

(Luật, Nghị định…) 

Số lượng 

VBQPPL có 

quy định 

liên quan 

trực tiếp 

đến chi phí 

tuân thủ 

pháp luật 

Số quy định mâu thuẫn, chồng 

chéo hoặc không hợp lý, khả thi, 

không phù hợp với tình hình kinh 

tế - xã hội 

Tình trạng xử lý Ghi chú 

Số quy 

định đã 

xử lý 

(Nêu cụ 

thể điều, 

khoản, 

điểm) 

Số quy 

định 

chưa xử 

lý 

(Nêu cụ 

thể điều, 

khoản, 

điểm) 
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Phụ lục 2 

DANH MỤC  

Văn bản tuyên truyền bằng hình thức tổ chức Hội nghị   

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày        /5/2021 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn ) 

 

STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

1 18/2008/QH12 03/06/2008 Luật Năng lượng nguyên tử 

2 04/2011/QH13 11/11/2011 Luật Đo lường  

3 86/2012/NĐ-CP 19/10/2012 
Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Đo lường 

4 142/2020/NĐ-CP 09/12/2020 
Nghị định của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động 

dịch vụ hõ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

5 19/2012/TT-BKHCN 08/11/2012 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN Quy định về việc kiểm soát và đảm bảo an toàn 

bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 

6 13/2014/BKHCN-BYT 09/6/2014 
Thông tư liên tịch của liên Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ Y tế “Quy định về bảo đảm 

an toàn bức xạ trong y tế 

7 25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 
Thông tư  của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự 

cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân 

8 28/2015/TT-BKHCN 30/12/2015 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với 

thiết bị chụp X-quang tổng hợp dùng trong y tế 

9 15/2015/TT-BKHCN 25/8/2015 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu;  
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STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn 

bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

10 08/2018/TT-BKHCN 15/6/2018 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung khoản 7, điều 6, Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN 

11 14/2019/NQ-HĐND 10/12/219 
Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện hoạt động sáng 

kiến trên địa bàn tỉnh 

12 36/2018/QĐ-UBND 19/4/2018 
Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn 

13 06/2020/QD-UBND 12/3/2020 

Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội 

dung của quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ban hành kèm 

theo quyết định số 36/2018/QĐ-UBND 

14 20/QĐ-HLV 17/5/2021 
Quyết định của UBND huyện Đình Lập quy chế Quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể 

lan kim tuyến Đình lập, Lạng Sơn. 

15 19/QĐ-HLV 17/5/2021 
Quyết định UBND huyện Đình Lập quy chế Quản lý và sử dụng tem, nhãn hàng hóa, 

bao bì sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể Lan kim tuyến Đình Lập, Lạng Sơn. 

16 291/HD-SKHCN 17/4/2020 
Hướng dẫn của Sở KHCN về việc triển khai một số nội dung về hoạt động sáng kiến 

trên địa bàn tỉnh 
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Phụ lục 3 

DANH MỤC  

Văn bản tuyên truyền trên trang website 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày        /5/2021 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn ) 

 

STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

1 85/2015/QH13 25/6/2015 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân  

2 67/2020/QH14 
 13/11/2021 

 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính  

3 1186/2021/UBTVQH14 11/01/2021  

Nghị quyết quy định chi tiết, hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cử tri; việc giới thiệu 

người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã ở thôn, tổ dân phố; việc hiệp 

thương, giới thiệu người ứng cử, lập danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu Hội đồng nhân dân trong bầu cử bổ sung; 

4 

09/2021/NQLT-

UBTVQH14-CP-

ĐCTBTWMTTVN  

15/01/2021  

Nghị Quyết liên tịch của Ủy ban thường vụ Quốc hội  Chính phủ - Đoàn Chủ tịch ủy 

ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam hướng dẫn quy trình hiệp thương, giới 

thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021-2026; 

5 01/2021/TT-BNV 11/01/2021  Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV 

và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; 

6 20/2019/TT-BKHCN  10/12/2019  Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam. 

7 03/2020/TT-BKHCN   10/8/2020  Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CNvề việc ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 

15/2019/TT-BKHCN ngày 15/11/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 
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STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

“Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Thép không gỉ”. 

8 1322/QĐ-TTg  31/8/2020  
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-

2030. 

9 3810/QĐ-BKHCN  18/12/2019  Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành về việc công bố sản phẩm, hàng 

hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN. 

10 1383/QĐ-BKHCN  22/5/2020  
Quyết định của Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành về việc đính chính Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ 

LED. 

11  03/CT-UBND  24/01/2021  

Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; 

 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=200873
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Phụ lục 4 

DANH MỤC 

Văn bản tuyên truyền thông qua các cuộc thanh tra, kiểm tra 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC-SKHCN ngày        /5/2021 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn ) 

 

STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

1    

2  56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra năm  

3 68/2006/QH11 29/6/2006 Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật  

4 05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa  

5 04/2011/QH13 11/11/20211 Luật Đo lường 

6 36/2010/QĐ-TTg 15/4/2010 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế phối hợp kiểm tra chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa 

7 83/2014/NĐ-CP 03/9/2014 Nghị định của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu 

8 43/2017/NĐ-CP 14/4/2017 Nghị định của Chính phủ về nhãn hàng hóa 

9 119/2017/NĐ-CP 01/11/2017 
Nghị định của Chính phủ ban hành quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

10 74/2018/NĐ-CP 15/5/2018 

Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
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STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

11 119/2017/NĐ-CP   

Nghị định của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 

và chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 

của Chính phủ quy định về XPVPHC trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

12 51/2019/NĐ-CP  13/6/2019  
Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động 

KH&CN, chuyển giao công nghệ 

13 
27/2015/TTLT-

BKHCN-BTC  
30/12/2015 

Thông tư liên tịch của liên Bộ trưởng Bộ KH&CN, Bộ Tài chính quy định khoán 

chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước;  

14 
55/2015/TTLT-BTC-

BKHCN  
22/4/2015  

Thông tư liên tịch của Liên Bộ Tài chính, Bộ KH&CN về việc hướng dẫn định mức 

xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước 

15 08/2017/TT-BKHCN  26/6/2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định tuyển chọn, giao trực 

tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử 

dụng ngân sách nhà nước 

16 40/2017/TT-BTC  28/4/2017 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí và chế độ chi Hội 

nghị 

17 
41/2016/QĐ-UBND  

 
22/01/2016  

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định nội dung và định 

mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

18 05/2016/QĐ-UBND 09/9/2016  

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định chính sách khuyến 

khích,hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

19 14/2018/QĐ-UBND  30/01/2018  
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chế độ công tác phí 

và chế độ chi Hội nghị; 
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STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

20 47/2018/QĐ-UBND  22/8/2018  
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng NSNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn Lạng Sơn 

21 
13/2014/TTLT-

BKHCN-BYT  
09/6/2014  

Thông tư liên tịch của Bộ trưởng Bộ KH&CN – Bội Y tế quy định về đảm bảo an 

toàn bức xạ trong y tế và các văn bản sửa đổi bổ sung một số điều. 

 

22 16/2012/TT-BKHCN 27/8/2012 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra Nhà nước về chất lượng 

sản phẩm trong sản xuất thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

23 26/2012/TT-BKHCN 12/12/2012 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hóa lưu thông trên thị trường 

24 23/2013/TT-BKHCN 26/4/2013 
Thông tư của Bộ trưởng KH&CNquy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 

2 

25 28/2013/TT-BKHCN 17/12/2013 Thông tư của Bộ trưởng  Bộ KH&CN quy định kiểm tra nhà nước về đo lường 

26 21/2014/TT-BKHCN 15/7/2014 
Thông tư của Bộ trưởng KH&CN quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng 

gói sẵn 

27 15/2015/TT-BKHCN 25/8/2015 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 

doanh xăng dầu 

28 22/2015/TT-BKHCN 11/11/2015 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc ban hành và thực hiện Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu ddiezeen và nhiên liệu sinh học (QCVN 01:2015)  

29 04/2017/TT-BKHCN 22/5/2017 
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi 1:2017 QCVN 1:2015/BKHCN Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu ddiezeen và nhiên liệu sinh học 

30 12/2017/TT-BKHCN 28/9/2017 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

26/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ  trưởng Bộ KH&CN quy định việc 

kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa lưu thông trên thị trường 



11 

 

STT Số ký hiệu văn bản 

Ngày, tháng, 

năm ban 

hành văn bản 

Trích yếu nội dung văn bản 

31 08/2018/TT-BKHCN 15/6/2018 

Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung khoản 7, Điều 6 Thông tư số 

15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KH&CN quy định về đo lường, chất 

lượng trong kinh doanh xăng dầu 

32 07/2019/TT-BKHCN  26/7/2019  
Thông tư của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 

23; Luật Xử lý VPHC năm 2012 

33 
13/2014/TTLT-

BKHCN-BYT  
09/6/2014  

Thông tư liên tịch quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế và các văn 

bản sửa đổi bổ sung một số điều. 

 

34 
41/2016/QĐ-UBND  

 
22/01/2016  

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định nội dung và định 

mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

35 05/2016/QĐ-UBND 09/9/2016  

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành quy định chính sách khuyến 

khích,hỗ trợ áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn 

36 14/2018/QĐ-UBND  30/01/2018  
Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định chế độ công tác phí 

và chế độ chi Hội nghị; 
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