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BÁO CÁO 

Kết quả rà soát, đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành  

Chính năm 2022 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 18/02/2022 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Công văn 

số 1381/VP-KSTT ngày 05/4/2022 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc đôn 

đốc rà soát và gửi Báo cáo kết quả cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

(TTHC) năm 2022; Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả rà soát, đề 

xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành như sau: 

A. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

I. VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH RÀ SOÁT 

1. Lựa chọn TTHC đề xuất đưa vào Kế hoạch rà soát của tỉnh: 07 TTHC  

2. Xây dựng Kế hoạch rà soát của cơ quan: Kế hoạch số 22/KH-SKHCN ngày 

18/02/2022 của Sở KH&CN về việc rà soát, đánh giá quy định TTHC năm 2022 thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. Đơn vị đã đề xuất rà soát 13 TTHC, trong đó 07 

TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án của tỉnh và 06 TTHC thực 

hiện rà soát quy định TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của 

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

II. VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN 

1. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan: 60 TTHC 

2. Đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã: Không 

B. KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐỀ XUẤT CẮT GIẢM THỜI HẠN GIẢI 

QUYẾT ĐỐI VỚI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CƠ 

QUAN 

Tổng số TTHC được thực hiện rà soát theo Kế hoạch rà soát cắt giảm thời hạn 

năm 2022: 07 TTHC;  

Số lượng rà soát phát sinh ngoài Kế hoạch: Không;  

Số lượng TTHC thuộc các lĩnh vực theo danh mục kèm Kế hoạch rà soát không 

thực hiện rà soát: Không 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 110 ngày. 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 75 ngày. 

Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 35 ngày. 
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Tỷ lệ cắt giảm: 32% , Cụ thể lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân: 

1.1. Tổng số: 07 TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định 

1179/QĐ-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục 

hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ và phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Trong 

đó: 

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: Không  

- Số lượng TTHC quy định thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: 07 TTHC; 

- Số lượng TTHC thực hiện liên thông: Không. 

1.2. Số lượng TTHC không thực hiện rà soát: Không  

- TTHC có thời hạn giải quyết dưới 3 ngày: Không 

- TTHC có thời hạn giải quyết từ 3 ngày trở lên: Không 

1.3. Số lượng TTHC thực hiện rà soát:  

- TTHC theo Kế hoạch năm 2022: 07 TTHC; 

- TTHC ngoài Kế hoạch: Không. 

- Số lượng TTHC không đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: Không. 

- Số lượng TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết: 07 TTHC; 

- TTHC hực hiện liên thông: Không 

1.4. Thời gian cắt giảm 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 110 ngày. 

- Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 75 ngày. 

- Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 35 ngày. 

- Tỷ lệ cắt giảm: 32%. 

 (Có biểu thống kê chi tiết kèm theo). 

C. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ 

1. Ưu điểm 

Sở KH&CN đã tổ chức tiến hành rà soát cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC  

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở có thời hạn giải quyết 3 ngày làm việc, đạt 32%, 

đồng thời thời gian thực hiện rà cắt giảm hoàn thành trước thời hạn tại Kế hoạch số 

28/KH-UBND của UBND tỉnh và Công văn số 1381/VP-KSTT ngày 05/4/2022 của Văn 

phòng UBND tỉnh Lạng Sơn đề ra.  

2. Đề xuất, kiến nghị 

Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hằng năm tổ chức lớp tập huấn, văn bản 

hướng dẫn rà soát cắt giảm thời hạn giải TTHC và mở rộng đối tượng tham gia tập huấn 
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cho các chuyên viên trực tiếp thực hiện giải quyết TTHC, để góp phần nâng cao chất 

lượng công việc giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp./. 

 

 

 Nơi nhận: 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- 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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