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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  176 /BC-SKHCN         Cao Bằng, ngày 15 tháng 3 năm 2019 

 

BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý I năm 2019 

 

Thực hiện Công văn số 145/VP-KSTT ngày 01 tháng 3 năm 2018 của 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện chế độ báo cáo tình hình, kết 

quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Khoa học và Công nghệ 

(KH&CN) báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính Quý 

I năm 2019 như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT QUY ĐỊNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động thủ tục hành chính (TTHC) 

Trong Quý I năm 2019, Sở KH&CN đã hoàn thành công tác tham mưu 

cho UBND tỉnh ban hành 01/03 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) được 

UBND tỉnh giao Sở KH&CN chủ trì tham mưu xây dựng theo Chương trình 

công tác năm 2019 của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-

UBND ngày 09/01/2019), cụ thể: Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 

30/01/2019 của UBND tỉnh về việc quy định một số mức chi cho hoạt động tổ 

chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Tuy nhiên, VBQPPL này không có nội dung quy 

định về TTHC, do vậy đơn vị không tiến hành đánh giá tác động TTHC trong 

quá trình xây dựng văn bản. 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, 

dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

Trong Quý I năm 2019, Sở KH&CN không có nhiệm vụ phát sinh về 

thẩm định, thẩm tra TTHC trong việc lập đề nghị xây dựng và dự thảo VBQPPL 

thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh. 

3. Về công bố, công khai TTHC 

- Duy trì niêm yết công khai Bộ TTHC gồm 58 thủ tục thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở KH&CN và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả 

giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

theo cơ chế một cửa theo đúng hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền. Đồng 

thời, đăng tải nội dung các Quyết định công bố Danh mục TTHC thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng và danh mục các TTHC thực 

hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích lên trang 

thông tin điện tử tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn để tạo điều kiện cho các tổ chức 



 2 

và cá nhân tra cứu, tìm hiểu. 

- Số lượng Quyết định công bố TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN đã tham 

mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành trong Quý I năm 2019: 0 Quyết định.  

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa: 02 hồ sơ, 

trong đó: 

+ Số hồ sơ mới tiếp nhận: 02 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ từ năm 2018 chuyển qua: 0 hồ sơ. 

- Kết quả giải quyết TTHC: 02 hồ sơ, cụ thể: 

+ Số hồ sơ giải quyết đúng hạn: 02 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ giải quyết quá hạn: 0 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đang giải quyết (chưa đến hạn): 0 hồ sơ; 

+ Số hồ sơ đang giải quyết (đã quá hạn): 0 hồ sơ. 

- Tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở KH&CN có 

01/41 TTHC là “Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ 

KH&CN cấp tỉnh” do có yêu cầu đặc thù (không được mở thành phần hồ sơ 

trước khi được ra Hội đồng tuyển chọn, xét chọn) nên không thực hiện cung cấp 

ở mức độ 3; 42/58 TTHC đã được cung cấp ở mức độ 3; 15/58 TTHC đã được 

cung cấp ở mức độ 4. 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

- Tổng số phản ánh, kiến nghị tiếp nhận trong kỳ báo cáo: Không có. 

- Tình hình, kết quả xử lý: Không có. 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

Trong Quý I năm 2019, Sở KH&CN đã thường xuyên theo dõi và tiến 

hành rà soát, đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN. Kết quả: 

 Hiện nay, Sở KH&CN đang trong quá trình rà soát, tổng hợp và tham 

mưu xây dựng dự thảo Quyết định công bố Danh mục TTHC mới ban hành (02 

TTHC), TTHC bị bãi bỏ (03 TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở 

KH&CN, dự kiến sẽ gửi Văn phòng UBND tỉnh xem xét, trình Chủ tịch UBND 

tỉnh quyết định trong tháng 4/2019. Trong đó, đã tiến hành cắt giảm thời gian 

giải quyết các TTHC từ 20-30% so với thời gian quy định ban đầu đối với 02/02 

TTHC mới ban hành.  

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

- Sở KH&CN luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến về công 
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tác CCHC, theo đó các nhiệm vụ về tuyên truyền CCHC được lồng ghép vào kế 

hoạch CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC và truyền thông về kiểm soát TTHC. 

Ngay trong Quý I/2019, Sở đã triển khai tới các phòng, đơn vị trực thuộc kế 

hoạch CCHC, kiểm soát TTHC năm 2019 của tỉnh và của Sở qua hệ thống quản 

lý văn bản và điều hành iOffice. Đồng thời, đăng tải, cập nhật kịp thời các kế 

hoạch CCHC và kiểm soát TTHC lên chuyên mục cải cách hành chính của trang 

thông tin điện tử Sở KH&CN tại địa chỉ khcncaobang.gov.vn để phục vụ hoạt 

động tra cứu, tìm hiểu của công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân. 

 - Đánh giá công tác kiểm soát TTHC trong kỳ họp giao ban của đơn vị, 

nhằm đảm bảo triển khai đạt kết quả tốt; Đưa nhiệm vụ kiểm soát TTHC vào nội 

dung phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội và bản đăng ký thi đua năm 2019 của đơn vị. 

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

- Đề xuất, sáng kiến cải cách TTHC trong Quý I năm 2019: không có.  

- Tuy nhiên, Sở KH&CN vẫn tiếp tục duy trì, áp dụng 02 sáng kiến trong 

lĩnh vực CCHC đã được Sở KH&CN công nhận, cụ thể: 

+ Sáng kiến “Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm 

vụ trong công tác CCHC” (là sáng kiến cấp cơ sở đã được công nhận vào năm 

2016); 

+ Sáng kiến "Nâng cao hiệu quả áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng 

theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào họa động của các cơ quan, 

tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Cao Bằng" (là sáng kiến cấp 

cơ sở đã được công nhận vào năm 2017). 

9. Về công tác kiểm tra thực hiện kiểm soát TTHC 

- Về công tác thanh tra, kiểm tra: thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc 

thực hiện kiểm soát TTHC và truyền thông về kiểm soát TTHC thông qua các 

cuộc họp giao ban định kỳ của Sở. Trong Quý I năm 2019, các bộ phận đã giải 

quyết công việc theo đúng quy định, không có đơn thư khiếu nại, khiếu kiện về 

công tác kiểm soát TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở KH&CN. 

- Việc khen thưởng, xử lý công chức vi phạm quy định về kiểm soát thực 

hiện TTHC: không có. 

10. Nội dung khác 

Tiếp tục phân công 01 Lãnh đạo Sở, 01 Lãnh đạo Văn phòng, 01 công 

chức phụ trách công tác CCHC làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát TTHC  

tại Sở KH&CN và thực hiện theo đúng Quy chế đã được ban hành tại Quyết 

định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành 

Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC trên 
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địa bàn tỉnh Cao Bằng. Trong đó, công chức trực tiếp phụ trách kiểm soát TTHC 

có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác chỉ đạo, điều hành 

hoạt động, tổng hợp báo cáo về kiểm soát TTHC của Sở; hướng dẫn các phòng 

chuyên môn và đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát TTHC; 

thường xuyên theo dõi, rà soát, đánh giá các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở, đặc biệt khi có VBQPPPL về lĩnh vực KH&CN mới được ban hành. 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Ƣu điểm 

Công tác kiểm soát TTHC trong Quý I năm 2019 của Sở KH&CN đã 

được triển khai đầy đủ, kịp thời theo đúng Kế hoạch đề ra; thường xuyên rà soát, 

đánh giá các TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN để kịp thời tham mưu trình Chủ 

tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố danh mục TTHC; duy trì niêm yết 

công khai, minh bạch các TTHC theo đúng quy định; giải quyết các TTHC theo 

đúng quy trình tại Quy chế thực hiện cơ chế một cửa đã được Sở ban hành và 

qua hệ thống phần mềm một cửa liên thông hiện đại (iGate); thực hiện tốt công 

tác tuyên truyền về kiểm soát TTHC tới công chức, viên chức và các tổ chức, cá 

nhân có liên quan. 

2. Tồn tại, hạn chế 

Do đặc thù về lĩnh vực hoạt động nên số lượng tổ chức, cá nhân đến nộp 

hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa hoặc nộp 

trực tuyến qua hệ thống iGate thuộc lĩnh vực KH&CN rất ít nên đơn vị không có 

TTHC phát sinh được thực hiện dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 hoặc qua dịch 

vụ bưu chính công ích;  

III. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II NĂM 2019 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo các phòng, đơn 

vị trực thuộc Sở thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, 

đơn vị đã ban hành có liên quan đến công tác kiểm soát TTHC. 

2. Thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả các TTHC 

thuộc thẩm quyền của Sở theo đúng Quy chế thực hiện cơ chế một cửa tại Sở 

KH&CN tỉnh Cao Bằng đã được ban hành; qua hệ thống phần mềm một cửa liên 

thông hiện đại (iGate) và qua dịch vụ bưu chính công ích. 

3. Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 01 Quyết định công bố Danh mục 

TTHC mới ban hành, TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực KH&CN. Đồng thời, 

thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC để đề xuất đơn giản hóa hoặc sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ TTHC không còn phù hợp theo quy định hiện hành. 

 4. Duy trì niêm yết công khai Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở KH&CN và danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ 

bưu chính công ích theo đúng quy định. 
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5. Thực hiện tốt chế độ báo cáo qua hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm 

soát thủ tục hành chính (nếu hệ thống phần mềm hoạt động). 

IV. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Không có. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành 

chính Quý I năm 2019 của Sở Khoa học và Công nghệ./.   
 

Nơi nhận:    

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Chi cục TCĐLCL;  

- Lưu: VT, VP.     

 

 

 

 

 

 

 

Vũ Thị Hồng Thúy 
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Mẫu Biểu số 

06a/VPCP/KSTT ban 

hành theo Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 

TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT TTHC QUÝ I NĂM 2019 

 (Kèm theo Báo cáo số:              /BC-SKHCN ngày           /3/2019 của Sở KH&CN) 

Đơn vị báo cáo: 

Sở Khoa học và Công nghệ  

Đơn vị nhận báo cáo:  

Văn phòng UBND tỉnh 

Đơn vị tính: Số hồ sơ TTHC 

STT 
Lĩnh vực, công việc 

giải quyết theo cấp 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 
Số hồ sơ giải quyết theo cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

Tổng 

số 

Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết 

Tổng 

số 

Đã giải quyết 

Đang 

giải 

quyết 

Số mới 

tiếp 

nhận 

trực 

tuyến 

Số kỳ 

trƣớc 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp 

nhận (trực 

tiếp hoặc 

dịch vụ bƣu 

chính) 

Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời hạn 

Trả quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chƣa 

đến 

hạn 

Quá hạn 

Đúng 

thời 

hạn 

Quá 

thời 

hạn 

I Lĩnh vực KH&CN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II 
Lĩnh vực Sở hữu 

trí tuệ 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III 

Lĩnh vực Tiêu 

chuẩn Đo lƣờng 

Chất lƣợng 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV 

Lĩnh vực An toàn 

bức xạ và hạt 

nhân 

02 0 0 02 02 02 0 0 0 0 02 02 0 0 

1 

Cấp giấy phép tiến 

hành công việc bức 

xạ (sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán 

trong y tế) 

01 0 0 01 01 01 0 0 0 0 01 01 0 0 

2 

Gia hạn giấy phép 

tiến hành công việc 

bức xạ (sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

01 0 0 01 01 01 0 0 0 0 01 01 0 0 

 Tổng số: 02 0 0 02 02 02 0 0 0 0 02 02 0 0 
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