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KẾ HOẠCH  

Triển khai, thực hiện công tác cải cách TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN 

trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Đề án cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

 
  

Thực hiện Công văn số 3315/VP-TTPVHCC ngày 12/8/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án cải cách thủ tục hành 

chính (TTHC)  tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Sở 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao trách nhiệm các Phòng chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng thuộc Sở thực hiện đạt hiệu quả tốt đối với công tác cải cách TTHC 

lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Đề án cải cách TTHC 

tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 nhằm nâng cao 

công tác quản lý nhà nước về hoạt động KH&CN và góp phần cải cách TTHC trên 

địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC lĩnh vực KH&N, tăng cường rà soát để 

kịp thời phát hiện, đề xuất cơ quan có thẩm quyền cắt giảm, sửa đổi, bổ sung, nâng 

cao chất lượng TTHC lĩnh vực KH&CN, nhất là các TTHC liên quan đến người 

dân và doanh nghiệp.  

Nâng cao chất lượng các nội dung: Công khai, minh bạch các thông tin về 

TTHC nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và 

giám sát việc thực hiện. Cải cách TTHC theo hướng hiện đại hóa và áp dụng đa 

dạng các hình thức tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, bảo đảm tất cả các TTHC 

liên quan đến tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đều được triển khai thực hiện theo cơ 

chế một cửa, dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến. 

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

TTHC 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, tăng năng suất lao động, góp phần hình thành công dân số, doanh 

nghiệp số trong xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số. 

2. Yêu cầu 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

(TĐC) có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả các nội dung theo 

lộ trình của Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng 
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đến năm 2030 được Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt tại Quyết định số 

1495/QĐ-UBND ngày 28 /7/2021.  

- Bảo đảm 100% quy định về TTHC trong lập đề nghị xây dựng dự án, dự 

thảo văn bản QPPL lĩnh vực KH&CN; bảo đảm việc xây dựng và ban hành quy 

định về TTHC được thực hiện có chất lượng, được ban hành đúng thẩm quyền, 

đúng quy trình quy định (nếu được giao). 

- Bảo đảm 100% TTHC, danh mục TTHC lĩnh vực KH&CN thuộc thẩm 

quyền giải quyết được công bố, công khai đầy đủ, kịp thời; quy trình nội bộ trong 

giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được 

xây dựng và phê duyệt rõ ràng, cụ thể các bước đến từng tổ chức, cá nhân có liên 

quan và niêm yết công khai, tổ chức thực hiện theo đúng quy định. 

- Rà soát toàn bộ các quy định về TTHC lĩnh vực KH&CN do địa phương 

ban hành để đề xuất bãi bỏ những quy định bất cập, không phù hợp với thực tế, 

gây khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện. Rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN và các quy định có liên quan thuộc 

thẩm quyền quy định của Trung ương tương ứng với cắt giảm ít nhất 20% chi phí 

tuân thủ TTHC. 

- Rút ngắn tối đa thời gian thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN; tập trung rà 

soát đối với các TTHC có quy định về thời hạn giải quyết từ 03 ngày trở lên và 

chưa được thực hiện rà soát cắt giảm, để đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian 

thực hiện; tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC 

lĩnh vực KH&CN đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm, nhưng trong 

thực tế vẫn còn có thể cắt giảm thêm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho 

người dân, doanh nghiệp trong quá trình thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN trên 

địa bàn tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN: 

+ Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở KH&CN bảo đảm được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy trình, cách thức 

thực hiện, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí... nâng cao tỷ lệ trả kết quả giải quyết 

trước hạn, giảm thiểu tối đa tình trạng chậm hạn giải quyết TTHC. 

+ Kịp thời gửi phiếu xin lỗi và heṇ laị ngày trả kết quả, nêu lý do chậm hạn 

đến từng người dân; tích cực nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khắc phục, đẩy 

nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ khi có tình trạng chậm hạn giải quyết TTHC lĩnh 

vực KH&CN. 

+ Tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính lĩnh vực KH&CN.  

+ Đến năm 2025, tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc 

giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN. 

+ Đến năm 2030, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải 

quyết TTHC lĩnh vực KH&CN đạt tối thiểu 95%. 
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- Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo 

quy định hiện hành. 100% quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC được xây dựng, 

phê duyệt và thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin một cửa kịp thời, 

đúng quy định hiện hành. Rà soát ban hành danh mục TTHC thực hiện liên thông 

trên địa bàn tỉnh, hoàn thiện các quy trình TTHC liên thông, bảo đảm rõ thời gian, 

rõ trách nhiệm của từng công chức, viên chức của Sở, các cơ quan liên quan trong 

từng bước của quy trình giải quyết TTHC.  

- Thực hiện tốt các nội dung theo Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 

của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện 

tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 và các mục tiêu cơ bản có liên 

quan đến TTHC lĩnh vực KH&CN tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 

15/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ 

điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến 2030.  

+ Tâp̣ trung triển khai các biêṇ pháp đồng bô ̣để đẩy maṇh thực hiện TTHC 

lĩnh vực KH&CN trên môi trường điện tử, cung cấp dic̣h vu ̣công trưc̣ tuyến.  

+ Đến năm 2025, tỷ lệ hồ sơ giải quyết theo dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên; 80% TTHC lĩnh vực KH&CN đáp ứng 

yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và được cung cấp trên 

nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tích hợp 50% 

các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia; 

60% đơn vị cấp xã được trang bị thiết bị một cửa hiện đại; 100% giao dịch trên 

Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác thực 

điện tử. 

+ Đến năm 2030, 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp 

trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% 

TTHC lĩnh vực KH&CN có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán 

trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN THEO ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC KH&CN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 

2021-2025 ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. 

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng, tham mưu ban hành văn bản 

QPPL có quy định về TTHC lĩnh vực KH&CN    

Thực hiện nghiêm túc quy trình xây dựng và ban hành văn bản QPPL có quy 

định về TTHC lĩnh vực KH&CN theo quy định tại Luật ban hành văn bản QPPL 

năm 2015 đã được sửa đổi năm 2020. Chú trọng công tác đánh giá tác động TTHC 

lĩnh vực KH&CN, lấy ý tham gia của Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có 

liên quan; thực hiện tốt công tác thẩm định, thẩm tra TTHC lĩnh vực KH&CN   

trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản QPPL (nếu có) 
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Rà soát toàn bộ các quy định về TTHC lĩnh vực KH&CN do địa phương ban 

hành để đề xuất bãi bỏ những quy định bất cập, không phù hợp với thực tế, gây 

khó khăn trong quá trình triển khai, thực hiện. 

- Bộ phận chủ trì: Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC thuộc Sở. 

- Bộ phận phối hợp: Công chức đầu mối kiểm soát TTHC 

- Thời gian thực hiện: Khi được cấp trên giao  

- Sản phẩm: Lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản QPPL; việc 

xây dựng và ban hành quy định về TTHC lĩnh vực KH&CN bảo đảm được thực 

hiện đúng thẩm quyền, đúng quy trình, quy định. 

2. Thực hiện tốt công tác công bố công khai, minh bạch TTHC và quá trình giải 

quyết TTHC lĩnh vực KH&CN    

Bảo đảm 100% TTHC, danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN được công bố theo đúng quy định; quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xây dựng và phê duyệt rõ ràng, cụ thể 

các bước đến từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Nội dung TTHC và quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC được niêm yết, công khai bằng nhiều hình thức thích hợp để cá 

nhân, tổ chức dễ dàng tiếp cận, tìm hiểu, có cơ sở giám sát việc thực hiện TTHC lĩnh 

vực KH&N trên địa bàn tỉnh. 

- Bộ phận chủ trì: Công chức đầu mối kiểm soát TTHC. 

- Bộ phận phối hợp: Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Sản phẩm: Quyết định công bố TTHC, danh mục TTHC; quyết định phê duyệt 

quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN 

đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban hành đầy đủ, kịp thời ngay sau khi có Quyết định 

công bố của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Thủ trưởng các Bộ, ngành liên quan gửi đến Sở 

KH&CN hoặc được đăng công khai trên công dịch vụ công quốc gia.  

Nội dung cụ thể của TTHC lĩnh vực KH&CN được công khai đầy đủ, chính 

xác trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Cơ sở dữ liệu Quốc gia về TTHC), Cổng 

Dịch vụ công của tỉnh và Trang tin điện tử của Sở. 

Bảng niêm yết TTHC, danh mục TTHC và nội dung của TTHC lĩnh vực 

KH&CN được bố trí, công khai theo đúng quy định tại trụ sở cơ quan, đơn vị trực 

thuộc có thẩm quyền giải quyết TTHC và Bộ phận Một cửa tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công của tỉnh, như: Bảng tra cứu điện tử, máy tính kết nối tới Cơ sở dữ 

liệu Quốc gia về TTHC và Hệ thống thông tin về TTHC lĩnh vực KH&CN, Hệ 

thống thông tin về tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính lĩnh 

vực KH&CN trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

3. Thường xuyên rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa TTHC lĩnh vực 

KH&CN loại bỏ những quy định, TTHC phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ 

chức, nhất là TTHC liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh,…rà soát, kiến 

nghị hướng tới mục tiêu chỉ duy trì những TTHC, quy định về TTHC thực sự cần 
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thiết, cắt giảm thời gian thực hiện, tương ứng với cắt giảm ít nhất 20% chi phí tuân 

thủ TTHC lĩnh vực KH&CN  trên địa bàn tỉnh. 

Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đơn giản hoá thành phần hồ sơ, 

sửa đổi, bổ sung quy định về TTHC lĩnh vực KH&CN để đáp ứng yêu cầu triển 

khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. 

Rà soát đối với các TTHC lĩnh vực KH&CN có quy định về thời hạn giải 

quyết từ 03 ngày trở lên để đề xuất cắt giảm ít nhất 30% thời gian thực hiện. Tiếp 

tục rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết đối với các TTHC đã được Chủ 

tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt giảm, nhưng trong thực tế vẫn còn có thể cắt giảm 

thêm. 

- Bộ phận chủ trì: Công chức đầu mối kiểm soát TTHC. 

- Bộ phận phối hợp: Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Hằng năm. 

- Sản phẩm: Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC; Báo cáo kết quả rà soát, đânh 

giá, trong đó có phương án đơn giản hóa TTHC, sửa đổi bổ sung quy định phù hợp 

để đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, cắt giảm thời 

gian giải quyết TTHC.  

4. Tăng cường rà soát, cập nhật thông tin về TTHC lĩnh vực KH&CN trên 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh; quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực 

KH&CN theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được điện tử hoá trên Hệ thống 

một cửa điện tử của tỉnh. 

- Bộ phận chủ trì: Công chức đầu mối kiểm soát TTHC. 

- Bộ phận phối hợp: Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC thuộc Sở 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

- Sản phẩm: Nội dung cụ thể của TTHC được cập nhật đầy đủ thông tin trên 

Cổng Dịch vụ công của tỉnh; quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông được điện tử hoá chính xác, đầy đủ, kịp thời trên Hệ 

thống một cửa điện tử của tỉnh.  

5. Nâng cao chất lượng thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN, bảo đảm cho cá 

nhân, tổ chức khi đến cơ quan hành chính nhà nước liên hệ giải quyết TTHC được 

nhanh chóng, thuận tiện bằng các hình thức phù hợp. Bảo đảm tổ chức triển khai 

thực hiện TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo đúng quy định tại 

Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 

27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới việc thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và các văn bản của cơ 

quan có thẩm quyền ban hành có liên quan. Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính. Kiểm tra, chấn chỉnh công 

tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN. 

- Bộ phận chủ trì: Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC thuộc Sở, Công 

chức một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh 
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- Bộ phận phối hợp: Công chức đầu mối kiểm soát TTHC. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên.         

- Sản phẩm: Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC lĩnh vực KH&CN được trả 

đúng và trước hạn. Hồ sơ TTHC được thực hiện tiếp nhận, xử lý đầy đủ, đúng quy 

trình nội bộ đã được phê duyệt; quy trình điện tử trên Cổng Dịch vụ công và Hệ 

thống một cửa điện tử của tỉnh. Hợp đồng giữa các cơ quan, đơn vị với Bưu điện 

trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua hệ thống Bưu chính công 

ích. Phản ánh kiến nghị về quy định hành chính được tiếp nhận và xử lý, công khai 

theo quy định. Kế hoạch kiểm tra, Báo cáo kết quả kiểm tra, Báo cáo khắc phục 

hạn chế phát hiện được trong quá trình kiểm tra của các Phòng chuyên môn, chi 

cục TĐC thuộc Sở. 

6. Hiện đại hóa quy trình tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC lĩnh vực 

KH&CN; tiếp tục triển khai Bộ phận một cửa hiện đại; tổ chức triển khai quy trình 

số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN do công chức 

một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; đẩy mạnh việc ứng dụng 

công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN 

qua dịch vụ công trực tuyến.  

- Bộ phận chủ trì: Công chức đầu mối kiểm soát TTHC. 

- Bộ phận phối hợp: Các phòng chuyên môn, Chi cục TĐC thuộc Sở, Công 

chức một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên và theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Sản phẩm: Toàn bộ kết quả giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN trên địa 

bàn tỉnh thực hiện được số hoá để lưu trữ, bảo quản và khai thác theo quy định 

hiện hành. Phần mềm dịch vụ công trực tuyến được nâng cấp, kết nối, tích hợp với 

hệ thống dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành có liên quan. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIÊM VỤ CẢI CÁCH TTHC LĨNH VỰC 

KH&CN ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

1. Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực 

KH&CN  

100% kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

KH&CN trên địa bàn tỉnh thực hiện được số hoá. 

2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và thực hiện 

TTHC qua dịch vụ công trực tuyến 

- Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN theo dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên. 

- 80% TTHC lĩnh vực KH&CN đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập 

khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động. 

- Tích hợp 50% TTHC lĩnh vực KH&CN thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 
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- 100% TTHC lĩnh vực KH&CN đáp ứng thực hiện một cửa được giao dịch 

trên Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh được xác 

thực điện tử. 

- 100% TTHC lĩnh vực KH&CN thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di 

động; 100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực 

tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 50% trở lên. 

3. Nâng cao mức độ hài lòng người dân và doanh nghiệp về chất lượng 

thực hiện TTHC  

- Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nhằm đạt 

tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết TTHC lĩnh 

vực KH&CN. 

- Thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết TTHC nhằm đạt 

mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC lĩnh vực 

KH&CN đạt tối thiểu 95%. 

IV. NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HÀNG NĂM, 

THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KH&CN 

1. Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện hằng năm 

- Kế hoạch kiểm soát TTHC. 

- Kế hoạch rà soát, đánh giá quy định TTHC. 

2. Thực hiện chế độ báo cáo 

- Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai, thực hiện Đề án định kỳ 6 tháng đầu 

năm. 

- Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai, thực hiện Đề án định kỳ hằng năm. 

- Báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Nguồn kinh phí thực hiện Đề án lấy từ nguồn kinh phí không tự chủ của đơn 

vị được cấp hàng năm phục vụ hoạt động kiểm soát TTHC của Sở. 

VI. 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 cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030” đã đề ra. 

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 gửi Văn phòng Sở để tổng hợp báo cáo 

theo quy định. 
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Trên đây là nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện  cải cách TTHC lĩnh vực 

KH&CN theo tinh thần “Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030” của Sở KH&CN kính gửi Văn phòng UBND 

tỉnh theo dõi hướng dẫn, chỉ đạo./. 

 
   

 Nơi nhận 
- Văn phòng 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 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN CẢI CÁCH TTHC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KH&CN 

THEO TINH THẦN ĐỀ ÁN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TỈNH LẠNG SƠN 

 GIAI ĐOẠN 2021-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số              /KH-SKHCN ngày        /8/2021 của Sở KH&CN) 

 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

I CÁC NHIỆM VỤ THỰC HIỆN THƯỜNG XUYÊN HÀNG NĂM VÀ NHIỆM VỤ HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2021  

1 
Bảo đảm 100% quy định về TTHC lĩnh vực KH&CN trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự thảo văn bản QPPL 

được xây dựng có chất lượng và ban hành đúng quy trình, đúng thẩm quyền theo quy định 

1.1 

Đánh giá tác động TTHC lĩnh vực KH&CN, 

lấy ý tham gia của Văn phòng UBND tỉnh 

và các cơ quan có liên quan. 

 

Cácphòng chuyên 

môn, Chi cục 

TĐC thuộc Sở 

 

Công chức 

đầu mối 

KSTTHC 

Theo thời gian 

quy định của 

UBND tỉnh giao  

Lập đề nghị xây dựng và 

dự án, dự thảo văn bản 

QPPL có quy định về 

TTHC lĩnh vực KH&CN; 

biểu đánh giá tác động, 

tính toán chi phí tuân thủ. 

1.2. 

Xây dựng dự thảo tờ trình, Quyết đinh có 

quy định TTHC lĩnh vực KH&CN gửi Văn 

phòng UBND tỉnh; Sở tư pháp thẩm định  

TTHC  

Văn bản gửi hồ sơ thẩm 

định. 

2 Thực hiện tốt công tác công bố công khai, minh bạch đối với các TTHC lĩnh vực KH&CN 

2.1 

100% TTHC, danh mục TTHC lĩnh vực 

KH&CN thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở được công bố theo đúng quy định; quy 

trình nội bộ trong giải quyết TTHC theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông được xây 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

 
Các phòng 

chuyên 

môn, Chi 

Thường xuyên, 

ngay sau khi có 

Quyết định công 

bố của Bộ trưởng 

các Bộ. 

Quyết định công bố 

TTHC, danh mục TTHC, 

phê duyệt quy trình nội 

bộ của Chủ tịch UBND 

tỉnh. 
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

dựng và phê duyệt rõ ràng, cụ thể các bước 

đến từng tổ chức, cá nhân có liên quan 

cục TĐC 

thuộc Sở - 

Văn phòng 

UBND tỉnh; 

Sở Thông 

tin và 

Truyền 

thông 

-Các phòng 

chuyên 

môn,Chi 

cụcTĐC 

thuộc Sở 

 

 

 

2.2 

Nội dung TTHC và quy trình nội bộ trong 

giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN được 

niêm yết, công khai tại trụ sở cơ quan, đơn 

vị và Bộ phận Một cửa các cấp bằng nhiều 

hình thức thích hợp; công khai đầy đủ, 

chính xác trên Trang tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị. 
Công chức đầu 

mối KSTTHC 

Thường xuyên, 

ngay sau khi có 

Quyết định công 

bố, phê duyệt của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh. 

Bảng niêm yết công khai; 

trên trang website; bảng 

tra cứu điện tử,  máy tính 

kết nối tới Cơ sở dữ liệu 

Quốc gia về TTHC và Hệ 

thống thông tin về TTHC. 

2.3 

Rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin 

về TTHC lĩnh vực KH&CN trên Cổng Dịch 

vụ công của tỉnh; quy trình nội bộ trong giải 

quyết TTHC lĩnh vực KH&CN theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông được điện tử 

hoá trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. 

Thường xuyên, 

ngay sau khi có 

Quyết định công 

bố, phê duyệt của 

Chủ tịch UBND 

tỉnh 

TTHC, quy trình nội bộ 

được cập nhật, điện tử 

hoá trên Cổng DVC và 

Hệ thống một cửa điện tử 

của tỉnh. 

3 
Rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa TTHC, loại bỏ những quy định, TTHC phức tạp, gây phiền hà cho cá nhân, tổ 

chức, nhất là TTHC lĩnh vực KH&CN liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng 

3.1 

Rà soát, kiến nghị hướng tới mục tiêu chỉ 

duy trì những TTHC, quy định về TTHC 

lĩnh vực KH&CN thực sự cần thiết, cắt 

giảm thời gian thực hiện, tương ứng với cắt 

giảm ít nhất 20% chi phí tuân thủ TTHC. 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

Các phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc S 

Theo Kế hoạch 

của UBND tỉnh 

- Kế hoạch rà soát, đánh 
giá hằng năm; 
- Biểu rà soát, đánh giá; 
- Báo cáo kết quả rà soát, 
đánh giá.  
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

3.2 

Rà soát, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền 

đơn giản hoá thành phần hồ sơ, sửa đổi, bổ 

sung quy định về TTHC lĩnh vực KH&CN 

để đáp ứng yêu cầu triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, 4. 

 - Quyết định thông qua 
phương án đơn giản hoá; 
phê duyệt phương án cắt 
giảm thời hạn giải quyết 
của Chủ tịch UBND tỉnh. 

3.3 

Rà soát đối với các TTHC lĩnh vực 

KH&CN có quy định về thời hạn giải quyết 

từ 03 ngày trở lên để đề xuất cắt giảm ít 

nhất 30% thời gian thực hiện. Tiếp tục rà 

soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết 

đối với các TTHC lĩnh vực KH&CN đã 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt cắt 

giảm, nhưng trong thực tế vẫn còn có thể 

cắt giảm thêm. 

4 

Tăng cường rà soát, cập nhật thông tin về 

TTHC lĩnh vực KH&CN trên Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh; quy trình nội bộ trong giải 

quyết TTHC lĩnh vực KH&CN theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông được điện tử 

hoá trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh. 

 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

Các phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

Thường xuyên 

Nội dung cụ thể 

của TTHC được cập nhật 

đầy đủ thông tin trên 

Cổng Dịch vụ công của 

tỉnh; quy trình nội bộ 

trong giải quyết TTHC 

theo cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông được điện 

tử hoá chính xác, đầy đủ, 

kịp thời trên Hệ thống 

một cửa điện tử của tỉnh.  
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

5 
Nâng cao chất lượng thực hiện TTHC 

lĩnh vực KH&CN 
    

5.1 

Bảo đảm cho cá nhân, tổ chức khi đến cơ 

quan hành chính nhà nước liên hệ giải quyết 

TTHC lĩnh vực KH&CN được nhanh 

chóng, thuận tiện bằng các hình thức phù 

hợp. Việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC 

được thực hiện nghiêm túc theo đúng quy 

trình, cách thức thực hiện, thời hạn giải 

quyết, phí, lệ phí...  

Công chức một 

cửa tại Trung tâm 

PVHCC  và công 

chức thực hiện 

giải quyết TTHC 

tại các Phòng 

chuyên môn, Chi 

cục TĐC thuộc 

Sở;  

Công chức 

đầu mối 

KSTTHC  

 

Thường xuyên 

 

Kết quả giải quyết hồ sơ 

TTHC được thực hiện 

đúng thẩm quyền, trả 

đúng và trước hạn.Hợp 

đồng trong việc tiếp nhận 

và trả kết quả giải quyết 

TTHC qua Bưu chính 

công ích. 

5.2 

Kịp thời gửi phiếu xin lỗi và heṇ laị ngày 

trả kết quả, nêu lý do chậm hạn (nếu có); 

nghiên cứu, đề xuất các biện pháp khắc 

phục, đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ khi 

có tình trạng chậm hạn giải quyết TTHC 

lĩnh vực KH&CN. 

Phiếu xin lỗi theo đúng 

mẫu quy định. Phương án 

khắc phục tình trạng 

chậm hạn giải quyết 

TTHC. 

5.3 
Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp 

nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định 

hành chính lĩnh vực KH&CN. 

Công chức đầu 

mối KSTTHC  

 

Công chức 

một cửa tại 

Trung tâm 

PVHCC  

và công 

chức thực 

hiện giải 

quyết 

TTHC tại 

các Phòng 

Thường xuyên 

 

Phản ánh kiến nghị về 
quy định hành chính được 
tiếp nhận và xử lý, công 
khai theo quy định. 

5.5 Kiểm tra, chấn chỉnh công tác tiếp nhận hồ 

sơ, giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN. 

Kế hoạch, Báo cáo kết 
quả kiểm tra; Báo cáo 
khắc phục hạn chế của 
các cơ quan, đơn vị được 
kiểm tra.  
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở; 

6 Triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông TTHC lĩnh vực KH&CN  

6.3 

100% hồ sơ TTHC đáp ứng thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông được tiếp 

nhận và xử lý, cập nhật kết quả giải quyết 

trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống một 

cửa điện tử của tỉnh. 

Công chức đầu 

mối KSTTHC  

 

Các phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở 

 

Hồ sơ, kết quả giải quyết 

TTHC được cập nhật, xử 

lý đầy đủ trênHệ thống 

một cửa điện tử của tỉnh 

7 
Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC lĩnh vực KH&CN qua dịch 
vụ công trực tuyến 

7.1 

Phối hợp thực hiện đại hóa quy trình tiếp 

nhận hồ sơ, giải quyết TTHC lĩnh vực 

KH&CN (bộ phận một cửa tại Trung tâm 

PVHCC và tại Phòng Chuyên môn của Sở) 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

-Sở 

TT&TT 

-Các phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở; 

Công chức 

một cửa 

 

 

Thường xuyên và 

theo kế hoạch của 

cơ quan có thẩm 

quyền. 

 

Kết quả giải quyết TTHC 

hằng năm được số hoá để 

lưu trữ, bảo quản và khai 

thác. Cổng dịch vụ công 

được nâng cấp, kết nối, 

tích hợp với hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến 

của các bộ, ngành có liên 

quan phục vụ giải quyết 

TTHC. 

7.2. 

Tổ chức triển khai quy trình số hóa hồ sơ, 

giấy tờ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ 

phận Một cửa các cấp 

7.3 

Phối hợp ẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ 

thông tin trong giải quyết TTHC và thực 

hiện TTHC lĩnh vực KH&CN qua dịch vụ 

công trực tuyến. 

II 
PHƯƠNG HƯỚNG NHIÊM VỤ CẢI CÁCH TTHC LĨNH VỰC KH&CN ĐẾN NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 

NĂM 2030 
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

1 Triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông lĩnh vực KH&CN  

1.1 

100% kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở KH&CN trên địa 

bàn tỉnh thực hiện được số hoá 

   

100% kết quả giải quyết 

TTHC được số hoá để 

lưu trữ, bảo quản và khai 

thác. 

2 Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC và thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến 

2.1 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết TTHC lĩnh vực 

KH&CN theo dịch vụ công trực tuyến mức 

độ 3, 4 trên tổng số hồ sơ đạt từ 50% trở lên 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

Công chức 

một cửa tại 

Trung tâm 

PVHCC  

và công 

chức thực 

hiện giải 

quyết 

TTHC tại 

các Phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở 

Bắt đầu từ năm 

2021 đến năm 

2025 hoàn thành 

Tối thiểu 50%hồ sơ 

TTHC được thực hiện 

qua dịch vụ công trực 

tuyến 

2.2. 

80% TTHC lĩnh vực KH&CN đáp ứng yêu 

cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 và được cung cấp trên nhiều 

phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả 

thiết bị di động 

80% TTHC trên hệ thống 

dịch vụ công trực tuyến 

được cung cấp trên nhiều 

phương tiện truy cập khác 

nhau 

2.3 

Tích hợp 50% TTHC lĩnh vực KH&CN 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

4 của tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia 

50% các dịch vụ mức độ 

3, 4 được tích hợp với 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia 

2.5 

100% TTHC lĩnh vực KH&CN đáp ứng 

thực hiện một cửa được giao dịch trên Cổng 

Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa 

điện tử của tỉnh được xác thực điện tử. 

100% giao dịch trực 

tuyến trên Cổng Dịch vụ 

công của tỉnh được xác 

thực điện tử. 



 

15 
 

 
 

Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

2.6 

100% TTHC lĩnh vực KH&CN thực hiện 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được 

cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập 

khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 

100% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, 

được triển khai thanh toán trực tuyến, trong 

số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến 

đạt từ 50% trở lên. 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

Công chức 

một cửa tại 

Trung tâm 

PVHCC  

và công 

chức thực 

hiện giải 

quyết 

TTHC tại 

các Phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở 

Bắt đầu từ năm 

2021 đến năm 

2030 hoàn thành 

Tỷ lệ thực hiện đáp ứng 

theo yêu cầu. 

3 Nâng cao mức độ hài lòng người dân và doanh nghiệp về chất lượng thực hiện TTHC  

3.1 

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất 

lượng giải quyết TTHC nhằm đạt tối thiểu 

90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về 

việc giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN. Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

Các cơ 

quan, đơn 

vịcó liên 

quan 

Bắt đầu từ năm 

2021 đến năm 

2025 hoàn thành 

Đạt tỷ lệ tối thiểu 90% 

3.2. 

Thực hiện các biện pháp nâng cao chất 

lượng giải quyết TTHC nhằm đạt mức độ 

hài lòng của người dân, doanh nghiệp về 

giải quyết TTHC lĩnh vực KH&CN đạt tối 

thiểu 95%;  

Bắt đầu từ năm 

2021 đến năm 

2030 hoàn thành 

Đạt tỷ lệ tối thiểu 95%; 

trong đó, mức độ hài lòng 

về giải quyết các TTHC 

lĩnh vực KH&CN  
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

III NHIỆM VỤ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI HẰNG NĂM, THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ BÁO CÁO LĨNH VỰC 

HOẠT ĐỘNG KH&CN 

1 

 

Xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện 

hằng năm 

 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

Công chức 

một cửa tại 

Trung tâm 

PVHCC  

và công 

chức thực 

hiện giải 

quyết 

TTHC tại 

các Phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở 

Theo thời hạn xây 

dựng Kế hoạch về 

kiểm soát TTHC 

Kế hoạch kiểm soát 

TTHC; kế hoạch rà soát 

đánh giá quy định TTHC 

2 Thực hiện chế độ báo cáo 

1 
Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai, thực 

hiện Đề án định kỳ 6 tháng đầu năm 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

Công chức 

một cửa tại 

Trung tâm 

PVHCC  

và công 

chức thực 

hiện giải 

quyết 

Theo thời hạn báo 
cáo về kiểm soát 

TTHC quý II 
hằng năm 

Báo cáo chi tiết kết quả, 

tiến độ thực hiện từng nội 

dung, theo Kế hoạch cụ 

thể hằng năm; báo cáo 

chung trong Báo cáo định 

kỳ về công tác kiểm soát 

TTHC. 

2 
Báo cáo kết quả, tiến độ triển khai, thực 

hiện Đề án định kỳ hằng năm 

Theo thời hạn báo 
cáo năm về kiểm 
soát TTHC hằng 

năm 

3 Báo cáo đột xuất, sơ kết, tổng kết  Theo yêu cầu cụ 

thể 
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Số 

TT 
Nội dung công việc 

Bộ phận chủ  

trì thực hiện 

Bộ phận 

phối hợp 

Thời gian thực 

hiện 
Sản phẩm 

TTHC tại 

các Phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở 

IV HỘI NGHỊ SƠ KẾT, TỔNG KẾT     

1 
Hội nghị sơ kết, đánh giá kết quả, tiến độ 

triển khai thực hiện, hạn chế, vướng mắc, 

giải pháp, phương hướng tiếp theo 

Công chức đầu 

mối KSTTHC 

 

Công chức 

một cửa tại 

Trung tâm 

PVHCC  

và công 

chức thực 

hiện giải 

quyết 

TTHC tại 

các Phòng 

chuyên 

môn, Chi 

cục TĐC 

thuộc Sở 

Tháng 12 hàng 

năm và sau 5 năm 

Báo cáo sơ kết, Hội nghị 

sơ kết 

2 

Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả triển 

khai thực hiện. 

Tháng 12/2030 – 

Quí I/2031 

Báo cáo tổng kết, Hội 

nghị tổng kết 
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