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Tình hình tổ chức và hoạt động tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Thực hiện Công văn số 4219/VP-TTPVHCC ngày 04/10/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện 

như sau: 

   I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

   1. Tổng số danh mục TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở được công 

bố: 67 TTHC; trong đó số TTHC được công khai: 67 TTHC đạt 100%. 

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

TTHC; trong đó:  

+ Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa: 55 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 công trực tuyến: 54 TTHC.  

Trong đó có: 7 TTHC mức độ 3; 47 TTHC mức độ 4. 

+ Số lượng TTHC không phát sinh hồ sơ: 49 TTHC 

 2. Kết quả giải quyết  

- Tổng hợp kết quả giải quyết TTHC (từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 

30/9/2021): 

+ Tổng số hồ sơ TTHC đã tiếp nhận trong kỳ báo cáo: 1.904 hồ sơ  

+ Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1904 hồ sơ; trong đó, giải quyết trước hạn 

và đúng hạn: 1904 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%. 

                   (Chi tiết mục 1, 2 tại Phụ lục 1 gửi kèm theo). 

3. Công bố, công khai TTHC: Phối hợp với Trung tâm thực hiện nghiêm 

túc việc niêm yết công khai các quy định về thủ tục hành chính đã được Chủ tịch 

UBND tỉnh công bố TTHC còn hiệu lực trên Hệ thống phần mềm điện tử trên 

dịch vụ công của tỉnh, đồng thời công khai trên website của Sở tại địa chỉ 

https://sokhcn.langson.gov.vn/en/DSNYTTHC2018; cung cấp nội dung thủ tục 

hành chính phục vụ niêm yết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công để công 

khai, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp biết khi thực hiện.  

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

TTHC 
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Tổ chức thực hiện đánh giá định kỳ việc giải quyết TTHC theo cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở tại Trung tâm phục 

vụ hành chính công (theo các mẫu tại Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 

09/8/2019 của UBND tỉnh Ban hành mẫu phiếu đánh giá và tổ chức thực hiện 

đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên 

thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn). Công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, giải 

quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tự đánh giá và chấm điểm việc thực hiện 

nhiệm vụ theo Mẫu số 01, Mẫu số 03. Cơ quan, đơn vị tự chấm điểm việc thực 

hiện nhiệm vụ theo Mẫu số 02, Mẫu số 04. Trong quá trình đánh giá Sở đã quán 

triệt các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và công chức làm việc tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tiến hành đánh giá đảm bảo theo quy định. 

5. Triển khai tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ 

Sở KH&CN đã thực hiện đề xuất 15 TTHC thực hiện “4 tại chỗ”, đạt 

27,7% theo 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. Tuy nhiên, hiện nay chưa phát sinh hồ sơ. 

6. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử 

Sở đã triển khai, quán triệt tới toàn thể công chức thuộc thẩm quyền quản 

lý về các quy định của Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực 

hiện TTHC trên môi trường điện tử và một số nội dung có liên quan;  triển khai 

số hóa kết quả giải quyết TTHC và cung cấp danh mục TTHC; Đảm bảo 100% 

TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được cập nhật trên Cổng dịch vụ 

công Quốc gia và Dịch vụ công trực tuyến và một cửa điện tử của tỉnh. 

 II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Ưu điểm 

Qua việc triển khai hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại 

Trung tâm đã có tác động tích cực, nhận được sự đồng tình, ủng hộ cao của các 

tổ chức, cá nhân do tính tiện lợi, công khai, minh bạch việc tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ, trả kết quả, giảm thời gian và chi phí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh 

tế, xã hội của địa phương. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo sự chuyển 

biến mạnh mẽ về ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong chuyên nghiệp, thái độ phục 

vụ tổ chức, công dân của công chức, viên chức của Sở đã từng bước được cải 

thiện giảm phiền hà tiêu cực trong tiếp nhận và giải quyết TTHC. 

  2. Hạn chế 

- Việc tiếp nhận giải quyết TTHC của cơ quan, đơn vị thực hiện theo cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông, nhưng chưa có sự kết nối trên hệ thống phần 

mềm dịch vụ công; quy chế phối hợp trong giải quyết TTHC cho người dân và 

doanh nghiệp chưa rõ nét, số TTHC thực hiện qua Hệ thống phần mềm dịch vụ 

công của tỉnh còn thiếu tính liên thông và phối hợp thực hiện giữa các sở, ban, 
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ngành và UBND cấp huyện. Do vậy ảnh hưởng đến kiểm soát chất lượng, tiến 

độ giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định, gây khó khăn cho công tác kiểm tra, 

giám sát, tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân và tổng hợp, báo cáo của cơ 

quan đầu mối giải quyết TTHC.  

- Tỷ lệ hồ sơ phát sinh trên dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết 

TTHC hiệu quả chưa cao, số lượng hồ sơ phát sinh còn ít, khả năng tiếp cận 

thông tin, trình độ, phương tiện máy móc ứng dụng công nghệ thông tin của 

người dân còn hạn chế. Áp dụng tiếp nhận và trả kết quả qua Dịch vụ bưu chính 

công ích có tỉ lệ rất thấp, mặc dù đã tích cực tuyên truyền triển khai thực hiện ở 

tất cả các cơ quan, đơn vị, nhưng tổ chức, cá nhân vẫn muốn đến trực tiếp thực 

hiện TTHC tại cơ quan hành chính nhà nước. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục thực hiện tốt theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Trung tâm phục vụ hành chính công. 

2. Tiếp tục triển khai có hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng 

yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, 

đẩy mạnh triển khai trực hiện theo cơ chế “4 tại chỗ” tại Trung tâm phục vụ 

hành chính công, tạo điều kiện thuận lợi, giúp cho tổ chức, công dân trong việc 

giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.  

3. Tăng cường tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân thực hiện tiếp nhận hồ 

sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4; sử dụng 

dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg.  

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

1. Đối với Trung tâm hành chính công: 

- Tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của đơn vị 

tại Trung tâm; 

- Phối hợp và thông tin thường xuyên với đơn vị trong việc theo dõi, quản 

lý công chức được cử ra làm việc tại Trung tâm, đặc biệt là việc thực hiện nội 

quy, quy chế của trung tâm hay các biểu hiện gây khó khăn cho tổ chức cá nhân 

thực hiện TTHC tại Trung tâm.   

2. Đối với Văn phòng UBND tỉnh: 

- Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo việc thực hiện đối với các hoạt động tiếp 

nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC; 

- Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, 

nghiệp vụ trong công tác giải quyết TTHC cho các sở, ngành. 

3. Đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật thường xuyên, tích hợp 

kịp thời trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Dịch vụ công trực tuyến và một cửa 

điện tử của tỉnh. Để đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các 

sở ngành được cập nhật trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Dịch vụ công trực 

tuyến, một cửa điện tử của tỉnh 
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Trên đây là tình hình tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công 

nghệ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, kính gửi Văn phòng UBND tỉnh 

xem xét, tổng hợp./. 

Nơi nhận:           
- Như trên (b/c);  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, TĐC.   

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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