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BÁO CÁO
Tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính,
cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông
và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử thuộc thẩm quyền
giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn quý II năm 2022
Thực hiện Công văn số 2445/VP-TTPVHCC ngày 03/6/2022 của Văn
phòng UBND tỉnh về việc đôn đốc thực hiện đánh giá việc giải quyết thủ tục hành
chính (TTHC) và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II năm 2022, Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (KH&CN) báo cáo như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

1. Việc ban hành văn bản chỉ đạo, đôn đốc, triển khai thực hiện
Trong kỳ báo cáo, đơn vị đã ban hành 15 văn bản đôn đốc, tổ chức triển khai
thực hiện công tác kiểm soát TTHC (Có Danh mục gửi kèm).
2. Công tác tổ chức, bố trí cán bộ đầu mối làm công tác kiểm soát TTHC
Trong kỳ báo cáo đơn vị bố trí ổn định 02 công chức đầu mối thực hiện
nhiệm vụ kiểm soát TTHC (01 Phó Giám đốc Sở, 01 chuyên viên Văn phòng Sở).
3. Việc bố trí và sử dụng kinh phí hoạt động kiểm soát TTHC.
Sở KH&CN được cấp 40.000.000 đồng, trong quý II năm 2022 Sở đã thực
hiện chi kinh phí như sau:
Đơn vị tính: Đồng
Số
Nội dung chi
TT
1 Chi hỗ trợ 02 công chức đầu mối kiểm soát TTHC
Tổng cộng
(Hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn)

Kinh phí
(đồng)
2.640.000
2.640.000

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT
TTHC, CẢI CÁCH TTHC, THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN
THÔNG TRONG GIẢI QUYẾT TTHC

1. Đánh giá tác động quy định về TTHC trong lập đề nghị xây dựng
VBQPPL và dự thảo VBQPPL.
Quý II năm 2022, Sở KH&CN không phát sinh việc thực hiện đánh giá tác
động quy định TTHC đối với văn bản quy phạm pháp luật có quy định TTHC.
2. Về công bố, công khai TTHC.
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Quý II năm 2022, Sở KH&CN tham mưu trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố
bãi bỏ 03 TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở,
trong đó: 01 TTHC đã được công bố bãi bỏ tại Quyết định số 959/QĐ-UBND ngày
06/6/2022, 02 TTHC được công bố bãi bỏ tại Quyết định số 1018/QĐ-UBND ngày
66/6/2022.
- Tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị: 57
TTHC, trong đó:
+ Số TTHC do Trung ương quy định: 54 TTHC;
+ Số TTHC do địa phương quy định: 03 TTHC;
+ Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa: 03 TTHC;
+ Số lượng TTHC đưa ra thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông: 41 TTHC;
+ Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích: 57 TTHC. Hồ
sơ tiếp nhận qua dịch vụ công ích: Không; Kết quả giải quyết TTHC trả qua dịch
vụ bưu chính công ích: 02 hồ sơ.
+ Số lượng TTHC thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến: 44 TTHC, trong
đó có 03 TTHC mức độ 3; 41 TTHC mức độ 4.
( Biểu số II.03b/VPCP/KSTT gửi kèm)
3. Rà soát, đơn giản hóa TTHC
3.1. Rà soát, đơn giản hóa TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP
Trong kỳ báo cáo Sở KH&CN, hiện nay đang trong quá trình rà soát, đánh
giá 07 TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN và tổng hợp xây dựng báo cáo gửi Văn
phòng UBND tỉnh theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.
3.2. Việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án cải
cách TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đến năm 2021 – 2025:
Trong kỳ báo cáo Sở KH&CN hoàn thành theo Kế hoạch đề ra việc tổ chức
rà soát cắt giảm 07 TTHC có thời hạn giải quyết 03 ngày trở lên. Đơn vị đã xây
dựng báo cáo kết quả thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đạt 32% theo
tinh thần Đề án cải cách TTHC tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2025 và định hướng
đến năm 2030 và kế hoạch rà soát năm 2022 và đã được Chủ tịch UBND tỉnh ban
hành Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết 07
TTHC 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 tại Quyết định số
723/QĐ-UBND ngày 21/4/2022. Cụ thể:
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: 69 ngày.
Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 35 ngày.
Tỷ lệ cắt giảm: 32%.
07 TTHC 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
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quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Lạng Sơn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê
duyệt sửa đổi, bổ sung tại Quyết định số 772/QĐ-UBND ngày 04/5/2022.
4. Tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định, TTHC
Quý II năm 2022, Sở KH&CN không phát sinh tiếp nhận được đơn thư phản
ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC thuộc các lĩnh vực: Hoạt động KH&CN, Tiêu
chuẩn - Đo lường - Chất lượng, An toàn bức xạ hạt nhân và Sở hữu trí tuệ thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN.
5. Tình hình, kết quả giải quyết TTHC
Quý II năm 2022, Sở KH&CN tiếp nhận 489 hồ sơ TTHC; 324 hồ sơ tiếp
nhận tại bộ phận một cửa Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCCC) của tỉnh
(318 hồ tiếp nhận hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm PVHCC; 06 hồ sơ TTHC tiếp nhận
trên môi trường điện tử qua cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh); 118 hồ sơ
TTHC tiếp nhận trên môi trường điện tử qua cổng dịch vụ công trực tuyến quốc
gia của Bộ KH&CN (một cửa ASIAN); 47 hồ sơ tiếp nhận tại phòng chuyên môn
của Sở KH&CN); hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua: Không; 489 hồ sơ mới tiếp nhận
trong kỳ; hồ sơ tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích: Không.
- Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 454 trong đó: Giải quyết trước hạn: 442 hồ
sơ, đúng hạn: 12 hồ sơ; hồ sơ quá hạn: Không.
- Số lượng hồ sơ đang giải quyết: 35 hồ sơ; trong đó, trong hạn 35 hồ sơ.
(Biểu mẫu II.06b/VPCP/KSTT gửi kèm)
6. Triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
6.1 Tình hình, kết quả thực hiện đánh giá về việc giải quyết TTHC theo cơ
chế một cửa, một cửa liên thông.
- Quý II năm 2022, Sở KH&CN giữ ổn định 03 công chức thực hiện tiếp
nhận hồ sơ TTHC tại bộ phận một cửa Trung tâm PVHCC (01 công chức trực
chính thức, 02 công chức dự phòng) đã được phê duyệt tại Quyết định số
2496/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.
- Thực hiện quy định tại Quyết định 1517/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc ban hành mẫu phiếu và tổ chức thực hiện đánh giá
việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
Lạng Sơn. Từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/6/2022, Sở KH&CN đã thực hiện đánh
giá chấm điểm việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đối
với từng công chức trực tiếp thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ
TTHC cho cá nhân, tổ chức tại Trung tâm PVHCC của tỉnh và các công chức
phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở. Cụ thể như sau:
Kết quả tình hình giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
từ ngày 15/3/2022 đến ngày 14/6/2022, Sở KH&CN thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải
quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm PVHCC của tỉnh
được 442 hồ sơ (324 hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa Trung tâm
PVHCC; 118 hồ sơ tiếp nhận giải quyết trả kết quả trên môi trường điện tử qua
dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của Bộ KH&CN – một cửa ASIAN) , trong đó:
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+ Tổng số TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa tại bộ phận một cửa Trung
tâm PVHCC đã giải quyết và trả kết quả trước hạn 324 hồ sơ; hồ sơ mới tiếp nhận
đang giải quyết: Không
+ Tổng điểm tự đánh giá đối với việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết
quả 324 hồ sơ TTHC, cụ thể: Chỉ số 01, 02, 03, 04, 06, 07 đạt 648 điểm;
+ Điểm trung bình việc tự đánh giá đối với tiếp nhận, giải quyết và trả kết
quả 324 hồ sơ TTHC, cụ thể: Từ chỉ số 01, 02, 03, 04, 06, 07 đạt trung bình 2/2
điểm;
+ Điểm tự đánh giá bộ phận một cửa và các cơ quan đơn vị có thẩm quyền
giải quyết TTHC: 7/8 điểm;
+ Điểm tự đánh gía cơ quan, đơn vị; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan,
đơn vị trong giải quyết TTHC:17/18 điểm;
+ Điểm tự đánh giá trách nhiệm của người đứng đầu của Sở KH&CN có
điểm trung bình: 17/18 điểm; Điểm thẩm định trách nhiệm của người đứng đầu
của Chi cục TĐC có điểm trung bình 17/18 điểm;
+ Điểm tự đánh giá cá nhân công chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC
thực hiện theo cơ chế một cửa tại Trung tâm PVHCC của tỉnh: 10/10 điểm;
+ Điểm tự đánh giá các cá nhân công chức trong quá trình tiếp nhận hồ sơ,
thẩm định, giải quyết và trả kết quả TTHC thực hiện theo cơ chế một cửa của các
phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở KH&CN, cụ thể: 13 công chức có
điểm trung bình 10/10 điểm.
6.2. Tình hình, kết quả tổ chức thực hiện TTHC theo cơ chế 4 tại chỗ.
Quý II năm 2022, Sở KH&CN vẫn giữ nguyên 17/44 TTHC thực hiện “4 tại
chỗ”, tỷ lệ đạt 38,6% trên tổng số TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
KH&CN được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã được Chủ
tịch UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 2189/QĐ-UBND ngày 08/11/2021.
7. Thực hiện TTHC trên môi trường điện tử
Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP: Sở
KH&CN hiện có 44/57 TTHC thực hiện trên môi trường điện tử, cụ thể:
- 34 TTHC không phát sinh hồ sơ giải quyết và trả kết quả TTHC.
- 10 TTHC phát sinh hồ sơ giải quyết và trả kết quả TTHC, cụ thể: từ ngày
15/3/2021 đến ngày 14/06/2022, Sở KH&CN tiếp nhận được 489 hồ sơ (324 hồ sơ
tiếp nhận trực tiếp ở bộ phận một cửa tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
118 hồ sơ tiếp nhận trên môi trường điện tử qua Cổng dịch vụ công trực tuyến Bộ
KH&CN – một cửa ASIAN), đạt 28% hồ sơ tiếp nhận giải quyết và trả kết quả
hoàn toàn trên môi trường mạng (442 hồ sơ trả trước hạn và hồ sơ đang giải quyết:
Không).
8. Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC
Quý II năm 2022, Sở KH&CN ban hành 02 văn bản tuyên truyền quy định pháp luật
về TTHC và tăng cường nộp hồ sơ TTHC trực tuyến trên môi trường điện tử bằng hình thức
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gửi văn bản, tài liệu, tờ rơi đến các đơn vị, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất
- nhập khẩu trên địa bàn tỉnh và hướng dẫn các đơn vị, cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, xuất - nhập khẩu chủ động truy cập trên trang Website “http://sokhcn.langson.gov.vn
Văn bản pháp quy  Tra cứu VBPL-Lĩnh vực khoa học và công nghệ  Lĩnh vực văn bản 
Lĩnh vực khác” để kịp thời cập nhật tìm hiểu, nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn tại
Công văn số 452/SKHCN-VP ngày 14/6/2022 và Công văn số 258/SKHCN-VP
ngày 18/4/2022.
9. Việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận,
giải quyết TTHC tại cơ quan, đơn vị tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày
23/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh tại Trung tâm PVHCC tỉnh
Sở KH&CN, không đăng ký tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ Bẩy
hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết TTHC tại Trung tâm PVHCC. Tuy nhiên,
trường hợp có TTHC cần giải quyết gấp trùng vào ngày thứ Bẩy, Sở KH&CN
vẫn bố trí Lãnh đạo và các phòng chuyên môn liên quan thực hiện giải quyết
và trả kết quả kịp thời cho cá nhân, tổ chức theo đúng thời hạn quy định.
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Ưu điểm
Nhìn chung trong quý II năm 2022, Sở KH&CN đã triển khai thực hiện đạt
hiệu quả nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa,
một cửa liên thông đối với các TTHC về lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn
tỉnh. Kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC
và hoàn thành trước hạn việc thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC đạt mục
tiêu tỷ lệ cắt giảm thời hạn theo Đề án cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
đến năm 2021 – 2025:
100% hồ sơ TTHC tiếp nhận tại bộ Trung tâm PVHCC và tiếp nhận trên môi
trường điện tử qua công dịch vụ công trực tuyến Bộ KH&CN đều trả kết quả cho
cá nhân, tổ chức trước hạn, các hồ sơ tiếp nhận giải quyết tại phòng chuyên môn
của Sở KH&CN đều kịp thời trả đúng thời hạn theo quy định cho cá nhân, tổ chức;
không phát sinh đơn thư phản ánh, kiến nghị về giải quyết TTHC trong lĩnh vực
KH&CN.
Thực hiện thông tin báo cáo đầy đủ, kip thời về công tác kiểm soát TTHC
gửi Văn phòng UBND tỉnh theo quy định.
2. Khó khăn, vướng mắc, tồn tại, hạn chế
Trong kỳ báo cáo có 44 TTHC lĩnh vực KH&CN thực hiện tiếp nhận, giải
quyết và trả kết quả trên môi trường điện tử, tuy nhiên chỉ có 06 hồ sơ phát sinh
hoàn toàn trên môi trường điện tử qua Hệ thống dịch vụ công của tỉnh và 118 hồ sơ
thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trên môi trường mạng qua dịch vụ
công trực tuyến cổng dịch vụ công Quốc gia Bộ KH&CN (một cửa ASIAN), đạt
28,6%. Do tổ chức, cá nhân chưa chủ động thực hiện nộp hồ sơ TTHC trên môi
trường điện tử, vẫn giữ thói quen mang hồ sơ nộp trực tiếp tại Trung tâm PVHCC
của tỉnh nên đã gây khó khăn cho công chức tiếp nhận hồ sơ mất thời gian quét nội
dung hồ sơ lên phần mềm điện tử.
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IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II
NĂM 2022
- Tiếp tục chú trọng thực hiện các nhiệm vụ theo lộ trình Kế hoạch triển khai
công tác kiểm soát TTHC; cải cách TTHC; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông năm 2022 đã đề ra.
- Thường xuyên chủ động truy cập cổng dịch vụ công quốc gia và cổng
thông tin của Bộ KH&CN để cập nhật các quyết định công bố TTHC thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở KH&CN do Bộ KH&CN và các Bộ ngành liên quan công
bố để kip thời xây dựng hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng UBND tỉnh kiểm soát và
trình Chủ tịch UBND công bố danh mục TTHC và xây dựng quy trình nội bộ giải
quyết TTHC theo quy định;
- Thường xuyên theo dõi cập nhật, tiếp nhận, giải quyết đơn thư phản ánh,
kiến nghị TTHC về lĩnh vực KH&CN kịp thời theo đúng quy định cho các đơn vị, tổ
chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh khi có yêu cầu (nếu có);
- Thực hiện duy trì niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyết giải quyết
của Sở KH&CN, bản Thông báo tiếp nhận phản ánh, kiến nghị trên bảng niêm yết,
trên trang website của Sở theo quy định;
- Cung cấp kịp thời các Quyết định công bố danh mục, kèm theo nội dung
TTHC mới; sửa đổi, bổ sung; thay thế thực hiện theo cơ chế một cửa một cửa liên
thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN đã được Chủ tịch UBND tỉnh
ban hành gửi Trung tâm PVHCC công của tỉnh niêm yết, công khai theo đúng quy
định; (nếu có);
- 100% hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả qua một cửa, một cửa liên
thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử tại Trung tâm PVHCC của tỉnh và
Phòng chuyên môn của Sở trả trước thời hạn cho cá nhân, tổ chức theo quy định;
- Tăng cường duy trì công tác phổ biến, tuyên truyền các văn bản QPPL về
công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và đăng
ký tài khoản nộp hồ sở TTHC trên môi trường điện tử đến toàn thể công chức, viên
chức và các cá nhân, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh để kịp thời nắm bắt vận
dụng vào thực tiễn;
- Luôn quan tâm quán triệt việc nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng
lực chuyên môn, thái độ ứng xử đối của đội ngũ công chức, viên chức đơn vị trong
thi hành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC cho cá nhân, tổ chức góp phần
cải cách nền hành chính công của tỉnh;
- Tăng cường đôn đốc công chức, viên chức tự giác nghiên cứu các quy
định pháp luật về lĩnh vực kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa
liên thông trong mùa dịch covid-19, nhằm nâng cao trình độ chuyên môn để đáp
ứng công tác kiểm soát TTHC về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại
đơn vị.
V. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT
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Văn phòng UBND tỉnh thường xuyên quan tâm hướng dẫn kịp thời công tác
kiểm soát TTHC lĩnh vực hoạt động KH&CN trên địa bàn tỉnh.
Trên đây là nội dung báo cáo quý II năm 2022 của Sở Khoa học và Công
nghệ./.

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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DANH MỤC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐÔN ĐỐC, TỔ CHỨC
THỰC HIỆN CÔNG TÁC KIỂM SOÁT TTHC QUÝ II NĂM 2022
(Kèm theo Báo cáo số
/BC-SKHCN ngày /6/2022 của Sở KH&CN)
Số
TT

Tên/số ký hiệu/trích yếu nội dung văn bản

1

Tờ trình 31/TTr-SKHCN ngày 14/4/2022 về việc đề nghị phê duyệt Danh
mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực An
toàn bức xạ và Hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và
Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

2

Tờ trình 36/TTr-SKHCN ngày 27/4/2022 về việc sửa đổi, bổ sung Quy
trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện theo cơ chế một cửa thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

3

Tờ trình 48/TTr-SKH&CN ngày 27/5/2022 về việc công bố Danh mục thủ
tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc
thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

4

Tờ trình số 50/TTr-SKH&CN ngày 10/06/2022 về việc công bố Danh mục
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn

5

Báo cáo 56/BC-SKHCN ngày 14/4/2022 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

6

Báo cáo 46/BC-SKHCN ngày 17/3/2022 tình hình, kết quả thực hiện công
tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; thực hiện cơ
chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi
trường điện tử thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
tỉnh Lạng Sơn quý I năm 2022

7

Công văn số 186/SKHCN-VP ngày 18/3/2022 v/v gửi kết quả chấm điểm,
đánh giá việc thực hiện giải quyết TTHC quý I năm 2021

8

Công văn số 256/SKHCN-VP ngày 15/04/2022 v/v đôn đốc thực hiện số
hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC lên Kho dữ liệu

9

Công văn số 260/SKHCN-VP ngày 18/04/2022 v/v cung cấp số liệu TTHC
thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của
tỉnh năm 2022

10

Công văn số 287/SKHCN-VP ngày 27/04/2022 v/v cung cấp nội dung thủ
tục hành chính để niêm yết công khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính
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Số
TT

Tên/số ký hiệu/trích yếu nội dung văn bản
công tỉnh

11

Công văn số 334/SKHCN-VP ngày 13/5/2022 V/v thống kê thông tin, số
liệu về thực trạng TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên

12

Công văn số 339/SKHCN-VP ngày 13/5/2022 V/góp ý dự thảo Phương án
phân cấp trong giải quyết TTHC của Văn phòng Chính phủ

13

Công văn số 421/SKHCN-VP ngày 06/06/2022 V/v yêu cầu thực hiện
đánh giá việc giải quyết TTHC và báo cáo công tác kiểm soát TTHC quý II
năm 2022;

14

Công văn số 438/SKHCN-VP ngày 10/06/2022 V/v báo cáo đánh giá tác
động chính sách, đánh giá tác động thủ tục hành chính trong đề nghị, dự án,
dự thảo văn bản QPPL trong 6 tháng đầu năm 2022

15

Công văn số 362/SKHCN-VP ngày 20/5/2022 V/v thống kê thông tin, số
liệu về thực trạng TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4
trên;

