
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Số:        /SKHCN-VP 
V/v gửi kết quả chấm điểm, đánh  

giá việc thực hiện giải quyết 

 TTHC quý I năm 2022 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 

                   

 

 

 

Kính gửi :  Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 33/TTPVHCC-NVKS ngày 10/3/2022 của Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn về việc gửi kết quả chấm điểm, đánh 

giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý I năm 2022. 

Trên cơ sở kết quả tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC trong quý I 

(15/12/2021 đến ngày 14/3/2022) tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, 

Sở Khoa học và Công nghệ tự chấm điểm, đánh giá như sau: 

Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/3/2022, Sở 

KH&CN tiếp nhận 563 hồ sơ TTHC (410 hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa 

Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh; 94 hồ sơ TTHC tiếp nhận trên môi 

trường điện tử qua cổng dịch vụ công trực tuyến quốc gia; 59 hồ sơ tiếp nhận tại 

phòng chuyên môn của Sở KH&CN). Tồng số hồ sơ đã giải quyết trong kỳ 562 

trong đó, giải quyết trước hạn 503  hồ sơ (409 hồ sơ tiếp nhận tại Trung tâm 

PVHCC; 94 Hồ sơ tiếp nhận tại dịch vụ công Quốc gia), đúng hạn 59 hồ sơ; hồ sơ 

quá hạn: Không;  tổng số hồ sơ chưa đến hạn giải quyết 01 hồ sơ; trong đó, trong 

hạn 01 hồ sơ. 

Điểm tự đánh giá từng hồ sơ giải quyết TTHC đối với 409 hồ sơ TTHC tiếp 

nhận và trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa Trung tâm PVHCC: tổng điểm chỉ số 01, 02, 

03, 04, 06, 07 đạt  820  điểm; Điểm trung bình chỉ số 01, 02, 03, 04, 06, 07 đạt 

02/02 điểm;  

Điểm tự đánh giá bộ phận một cửa cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết 

TTHC: 07/08 điểm;  

Điểm tự đánh giá công chức thực hiệp tiếp nhận, giải quyết TTHC: 10/10 điểm;  

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

vị trong giải quyết TTHC: 17/18 điểm  

(Có biểu số 01,02,03,04 chi tiết gửi kèm) 

Kính gửi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh tổng hợp./. 

 
    
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- 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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