
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /KH-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  
 

Triển khai, thực hiện thủ tục hành chính lĩnh vực khoa học và công nghệ 

theo tinh thần “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” 

 
  

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 15/7/2021 của UBND 

tỉnh triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, 

Sở Khoa học và Công nghệ ban hành kế hoạch triển khai, thực hiện như sau: 

 I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

- Tăng cường đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực khoa học và công 

nghệ (KH&CN) theo hướng không phụ thuộc vào địa giới hành chính, gắn 

với số hóa và sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 

nhằm nâng cao chất lượng phục vụ cho tổ chức, cá nhân thực hiện tuân thủ 

thủ tục hành chính, góp phần hình thành công dân số, doanh nghiệp số trong 

xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số; 

 - Lấy cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ; sự hài 

lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp là thước đo chất lượng và hiệu quả 

phục vụ của công chức, viên chức và cơ quan có thẩm quyền trong giải quyết 

TTHC lĩnh vực KH&CN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đáp ứng 

mục tiêu, yêu cầu cải cách hành chính nhất là việc cắt giảm, đơn giản hóa 

TTHC thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin; 

- Hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN 

còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN đến năm 2025 theo 

Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 14/10/2020 của UBND tỉnh. 

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Năm 2021: 

- Thường xuyên rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ 

thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở; 
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- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh , Sở Thông tin và Truyền thông 

hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh về cắt giảm, 

đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ công dân, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC 

lĩnh vực KH&CN tại Bộ phận Một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh; 

- Phối hợp thực hiện hoàn thành việc số hóa kết quả giải quyết TTHC  

lĩnh vực KH&CN còn hiệu lực đạt tối thiểu 30% để bảo đảm việc kết nối chia 

sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN trên môi trường điện tử; 

- Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết 

TTHC lĩnh vực KH&CN tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. 

b) Năm 2022: 

- Cung cấp các thông tin cho Văn Phòng UBND tỉnh, Sở thông tin và 

Truyền thông để hoàn thành kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC lĩnh 

vực KH&CN với cơ sở dữ liệu quốc gia, để nhận dữ liệu được chia sẻ phục 

vụ việc giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa các cấp; 

- Tối thiểu 30% cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC 

lĩnh vực KH&CN không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã 

được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC (trước đó), mà cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền giải quyết TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, 

tài liệu đó được cơ quan nhà nước khác sẵn sàng chia sẻ và đáp ứng được yêu 

cầu; 

- Giảm thời gian chờ đợi của người dân, doanh nghiệp tại Bộ phận Một 

cửa xuống trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến giao dịch. 

c) Năm 2023 - 2025: 

- Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và Sở thông tin và Truyền thông 

hoàn thành kết nối dữ liệu của tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống 

thông tin một cửa điện tử cấp bộ, phục vụ cho việc cắt giảm, đơn giản hóa hồ 

sơ, giấy tờ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải quyết TTHC lĩnh vực 

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

- Tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết 

quả giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN đã được giải quyết thành công trong 

mỗi năm thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối chia 

sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử; 

- 80% cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC không phải 

cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện 

thành TTHC (trước đó), mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết 
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TTHC đang quản lý hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước 

kết nối, chia sẻ; 

- Tỷ lệ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực 

tuyến (TTHC lĩnh vực KH&CN) trên môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so 

với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC 

lĩnh vực KH&CN được luân chuyển trong nội bộ giữa các cơ quan có thẩm 

quyền giải quyết, hoặc các cơ quan có liên quan được thực hiện bằng phương 

thức điện tử; 100% hồ sơ TTHC lĩnh vực KH&CN đã giải quyết thành công 

được số hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng; 

- Tăng năng suất lao động trung bình trong việc giải quyết TTHC lĩnh 

vực KH&CN thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xã hội 

hóa một số công việc trong quy trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết TTHC, 

cụ thể: năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 01 nhân sự trực tại Bộ phận 

Một cửa trong 01 năm lên mức tối thiểu là 1.600 hồ sơ. Giảm thời gian chờ 

đợi của người dân, doanh nghiệp xuống trung bình còn tối đa 15 phút/01 lượt 

giao dịch; thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 30 phút/01 hồ sơ vào năm 

2025; 

- Phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công trong việc giám sát, 

đánh giá kết quả tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN làm cơ sở 

đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của công chức đểm đảm bảo công khai, 

minh bạch, hiệu quả; 

- Mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với chất lượng cung cấp dịch 

vụ công lĩnh vực hoạt động KH&CN đạt tối thiểu 95% vào năm 2025. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Nội dung chi tiết tại biểu kèm theo Kế hoạch này.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện rà soát, đánh giá TTHC lấy từ nguồn kinh phí 

không tự chủ của đơn vị được cấp hàng năm phục vụ hoạt động kiểm soát 

TTHC của Sở. 

IV. TỔ CHỨC, THỰC HIỆN 

1. Căn cứ vào Kế hoạch này các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc 

Sở có trách nhiệm tổ chức, triển khai, thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN theo 

tinh thần “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” đã đề ra. 
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2. Văn phòng Sở (Công chức đầu mối kiểm soát TTHC) có trách nhiệm 

phối hợp và đôn đốc các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tổ chức thực 

hiện theo nội dung Kế hoach này. 

3. Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm báo cáo 

định kỳ, đột xuất các nội dung kế hoạch này về Sở KH&CN để tổng hợp gửi 

Văn phòng UBND tỉnh theo quy định. 

Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện TTHC lĩnh vực 

KH&CN theo tinh thần “Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn” của Sở 

KH&CN kính gửi Văn phòng UBND tỉnh theo dõi hướng dẫn, chỉ đạo./. 

 
  Nơi nhận 
- VP-UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (c/đ); 

- Các phòng chuyên môn, 

 đơn vị trưc thuộc Sở (t/h); 

- Lưu: VT, VP (tthai).  

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Trần Quốc Anh 

 

 

 

 

 



 

 

NỘI DUNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN TTHC LĨNH VỰC KH&CN THEO TINH THẦN “ĐỀ ÁN ĐỔI  

MỚI VIỆC THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ 

 TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN” 

(Ban hành Kèm theo Kế hoạch số      /KH-SKH&CN ngày          /7/2021 của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn) 

 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm Ghi chú 

I CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2021 

 

1 

 

 

Phối hợp triển khai quy trình số hóa hồ 

sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC 

đang có hiệu lực thi hành thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở KH&CN 

Văn phòng Sở 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

 

Quý 

III/2021 

Công văn cung cấp hồ sơ 

kết quả TTHC đang có 

hiệu lực thi hành để thực 

hiện được số hóa 

 

2 

Phối hợp đánh giá để đề xuất đưa vào triển 

khai tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh 

vực KH&CN  theo hướng không phụ 

thuộc vào địa giới hành chính 

Quý 

IV/2021 

Văn bản đề xuất TTHC 

tỉnh 
 

3 

Đánh mã giấy tờ là thành phần hồ sơ 

giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN được 

số hóa tại Bộ phận Một cửa thống nhất 

Quý 

IV/2021 

Danh mục hồ sơ giải quyết 

đã được đánh mã giấy tờ 
 

4 

Phối hợp triển khai rà soát, nâng cấp, 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng CNTT; nâng 

cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC lĩnh vực KH&CN  trên cơ 

sở hợp nhất Cổng dịch vụ công và Hệ 

thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh 

 

 

 

Phòng QLCN&QLCN 

 

 

 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

 

Trong năm Báo cáo   



6 

 

 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm Ghi chú 

5 

Thực hiện số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả 

giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN  để 

đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu 

trong giải quyết TTHC trên môi trường 

điện tử, cụ thể: Hoàn thành việc số hóa 

kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực 

KH&CN  còn hiệu lực đạt tối thiểu 

tương ứng 30% để đảm bảo việc kết nối 

chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC 

trên môi trường điện tử 

Văn phòng Sở 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

 

Trong năm Báo cáo kết quả số hóa  

 

 

 

 

 

 

6 

Phối hợp cung cấp thông tin TTHC lĩnh 

vực KH&CN để kết nối Hệ thống thông 

tin một cửa điện tử của tỉnh với Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư và đăng ký 

doanh nghiệp để lấy dữ liệu được chia 

sẻ phục vụ xác thực, định danh và cắt 

giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải 

quyết TTHC tại bộ phận một cửa 

Văn phòng Sở 

 

 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

 

Trong năm 

Công văn cung cấp thông 

tin TTHC 

 

 

II CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2022 

1 

Giảm thời gian chờ đợi của tổ chức, cá 

nhân đến thực hiện TTHC lĩnh vực 

KH&CN tại Bộ phận Một cửa xuống 

trung bình còn tối đa 30 phút/01 lần đến 

giao dịch 

Công chức một cửa, công 

chức các phòng chuyên 

môn, Chi cục TĐC trực tiếp 

giải quyết hồ sơ TTHC 

 

- Văn Phòng Sở, Chi cục 

TĐC, công chức 1 cửa 

- Trung tâm PVHCC 

 

Trong năm 

Báo cáo 

 
 

2 
Thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết 

TTHC và đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp thông qua Hệ 

Công văn đánh giá, chấm 

điểm công chức một cửa 

và công chức thực hiện 
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm Ghi chú 

thống giám sát, đánh giá tự động theo thời 

gian thực 

tiếp nhận hồ sơ giải quyết 

TTHC tại các phòng 

Chuyên môn. Chi cục 

TĐC được thực hiện thông 

qua Hệ thống giám sát, 

đánh giá 

3 

Phối hợp hoàn thành việc số hóa kết quả 

giải quyết TTHC lĩn vực KH&CN còn 

hiệu lực tăng tối thiểu 20% để đảm bảo 

việc kết nối chia sẻ dữ liệu trong giải 

quyết TTHC trên môi trường điện tử 

Văn phòng Sở 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

 

Trong năm Báo cáo   

4 

Phối hợp hoàn thành việc kết nối, tích 

hợp, dữ liệu của các phần mềm ứng 

dụng của Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC lĩnh vực KH&CN 

Phòng QCN & QLCN 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Văn Phòng Sở, Phòng 

QLKH, KHTC, Chi cục 

TĐC 

 

Quý 

IV/2022 
Báo cáo   

5 

Tối thiểu 30% cá nhân, tổ chức, doanh 

khi thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN 

không phải cung cấp lại các thông tin, 

giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi 

thực hiện thành công TTHC (trước đó) 

Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

 

Văn Phòng Sở, Chi cục 

TĐC 

 

Quý Báo cáo   

III CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN TRONG GIAI ĐOẠN  2023 - 2025 

 

 

1 

 

Phối hợp tăng tỷ lệ số hóa, ký số và lưu 

trữ điện tử đối với hồ sơ, giấy tờ, kết 

quả giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN 

 

 

Văn phòng Sở 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và 

Truyền thông 

- Các phòng chuyên môn, 

Năm 2023 

đến 2025 

Công văn cung cấp thông 

tin 
 



8 

 

 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm Ghi chú 

 đã được giải quyết thành công mỗi năm 

thêm 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để 

đảm bảo việc kết nối chia sẻ dữ liệu 

trong giải quyết TTHC trên môi trường 

điện tử 

 

 

 

Chi cục TĐC 

 

3 

Phối hợp hoàn thành kết nối Hệ thống 

thông tin một cửa điện tử của Sở với  

tỉnh với các cơ sở dữ liệu quốc gia, các 

cơ sở dữ liệu chuyên ngành còn lại để 

nhận dữ liệu chia sẻ; phục vụ cho việc 

cắt giảm, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ cá 

nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong giải 

quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC 

Phòng QLCN&QLCN 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Văn Phòng Sở, Phòng 

QLKH, KHTC, Chi cục 

TĐC 

 

Năm 2025 Báo cáo  

4 

80% cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi 

thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN  

không phải cung cấp lại các thông tin, 

giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi 

thực hiện thành công TTHC (trước đó), 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN đang quản lý hoặc thông tin, 

giấy tờ, tài liệu Văn phòng Sở đã được 

cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ 

Công chức một cửa, công 

chức các phòng chuyên 

môn, Chi cục TĐC trực tiếp 

giải quyết hồ sơ TTHC 

 

Văn phòng Sở, Chi cục 

TĐC 

 

Năm 2025 

 

Báo cáo 

 

 

5 

Tỷ lệ cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp 

thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và 

thực hiện TTHC  lĩnh vực KH&CN trên 

môi trường điện tử tối thiểu đạt 50% so 

với tổng số hồ sơ tiếp nhận; tối thiểu từ 

80% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC 

được luân chuyển trong nội bộ giữa các 

cơ quan có thẩm quyền giải quyết, hoặc 

Văn phòng Sở 

 

 

Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC, công chức 

đầu mối 

 

Năm 2025 Báo cáo   



9 

 

 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm Ghi chú 

các cơ quan có liên quan được thực hiện 

bằng phương thức điện tử; 100% hồ sơ 

TTHC đã giải quyết thành công được số 

hóa, lưu trữ và có giá trị tái sử dụng 

6 

  

Điện tử hóa việc giám sát, đánh giá kết 

quả tiếp nhận, giải quyết TTHC lĩnh vực 

KH&CN 

 

Phòng QLCN&QLCN 

 - Văn phòng Sở, Phòng 

QLKH, KHTC, Chi cục 

TĐC 

- Trung tâm PVHCC 

 

 

 Báo cáo 
 

 

7 

Mức độ hài lòng của cá nhân, tổ chức, 

doanh nghiệp đối với chất lượng cung 

cấp dịch vụ công lĩnh vực KH&CN đạt 

tối thiểu 95% vào năm 2025 

Công chức một cửa, công 

chức các phòng chuyên 

môn, Chi cục TĐC trực tiếp 

giải quyết hồ sơ TTHC 

 

 

Văn phòng Sở, Chi cục 

TĐC 

 

Năm 2025 Báo cáo  

8 

Phối hợp ứng dụng công nghệ dữ liệu 

lớn (Big Data) phân tích, hỗ trợ ra quyết 

định về việc nâng cao chất lượng cung 

cấp dịch vụ tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công, Bộ phận Một cửa; hỗ trợ tái 

cấu trúc quy trình nghiệp vụ, liên thông 

các nghiệp vụ giải quyết TTHC, từ đó 

xác định các vấn đề cần cải cách, tham 

mưu nhằm nâng cao chất lượng giải 

quyết TTHC cho người dân, doanh 

nghiệp 

Phòng QLCN&QLCN  

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Văn phòng Sở, Phòng 

QLKH, KH-TC, Chi cục 

TĐC 

 

Năm 2023 

đến 2025 
Báo cáo  



10 

 

 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm Ghi chú 

9 

Giảm thời gian chờ đợi của cá nhân, tổ 

chức, doanh nghiệp  xuống trung bình 

còn tối đa 15 phút/01 lượt giao dịch; 

thời gian tiếp nhận, xử lý hồ sơ tối thiểu 

30 phút/01 hồ sơ 

Công chức một cửa, công 

chức các phòng chuyên 

môn, Chi cục TĐC trực tiếp 

giải quyết hồ sơ TTHC 

 

 

Văn phòng Sở, Chi cục 

TĐC 

Năm 2025 

 

Thời gian chờ đợi đáp ứng 

theo yêu cầu 

 

 

 

10 

Năng suất tiếp nhận hồ sơ trung bình của 

01 công chức trực tại Bộ phận Một cửa 

trong 1 năm tối thiểu: tại tỉnh 1.600 (trừ 

trường hợp tổng số hồ sơ tiếp nhận trong 

năm/01 Bộ phận Một cửa ít hơn chỉ tiêu 

trên) 

Năm 2025 

Số lượng hồ sơ tiếp nhận 

trung bình đạt yêu cầu 

theo quy định 

 

IV CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN 

1 

Cử công chức đi tập huấn nâng cao trình 

độ nghiệp vụ và kỹ năng làm việc tại Bộ 

phận Một cửa và các đối tượng giải 

quyết TTHC lĩnh vực KH&CN tại các 

Phòng chuyên môn của Sở, Chi Cuc 

TĐC 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở 

 

 

 

 

 

 

Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

Công văn cử công chức đi 

dự HN 
 

2 

Thực hiện chế độ báo cáo kết quả thực 

hiện Đề án (lồng ghép vào báo cáo công 

tác kiểm soát TTHC lĩnh vực KH&CN 

tại phần nội dung thực hiện nhiệm vụ do 

Thủ tướng Chính phủ giao) 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

Báo cáo định kỳ theo quy 

định 
 



11 

 

 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Đơn vị chủ 

trì thực hiện 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian 

thực hiện 
Sản phẩm Ghi chú 

3 

Cung cấp thông tin nội dung TTHC cập 

nhật, chuẩn hóa danh mục tài liệu, hồ sơ 

TTHC lĩnh vực KH&CN  trên cơ sở dữ 

liệu quốc gia về TTHC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở 

 

 

 

 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

Công văn cung cấp danh 

mục tài liệu, hồ sơ TTHC 

lĩnh vực KH&CN 

 

4 

Rà soát, đánh giá và đề xuất giải pháp, 

triển khai đổi mới, nâng cao hiệu quả, 

năng suất lao động của công chức Bộ 

phận Một cửa thuộc phạm vi Sở 

KH&CN 

- Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

- Trung tâm PVHCC 

 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

Báo cáo kết quả rà soát và 

đề xuất, kiến nghị của 

BPMC các cấp 

 

5 

Rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa 

đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp 

luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ KH&CN có liên quan đến việc thực 

hiện các nội dung đổi mới 

Các phòng chuyên môn, 

Chi cục TĐC 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

 

Báo cáo kết quả rà soát và 

đề xuất, kiến nghị 
 

6 

Phối hợp rà soát, tái cấu trúc quy trình, 

điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả 

giải quyết TTHC 
Phòng QLCN & QLCN 

 

- Văn phòng UBND tỉnh 

- Sở Thông tin và Truyền 

thông 

- Văn Phòng Sở, Các 

Phòng QLKH, KHTC, 

Chi cục TĐC 

 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

Báo cáo kết quả thực hiện 

 

7 

Xây dựng các phương án đảm bảo an 

toàn an ninh thông tin mạng theo quy 

định 

Kế hoạch hoặc phương án 

thực hiện của UBND tỉnh 

8 
Lập dự toán kinh phí cho việc tổ chức 

thực hiêṇ các nhiêṃ vu ̣theo kế hoac̣h 
Văn phòng Sở 

Phòng Kế hoạch – Tài 

chính 

Thường 

xuyên hàng 

năm 

Kinh phí được cấp hàng 

năm phục vụ Đề án 
 

 

 



12 
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