
UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    282      /BC-SKHCN       Hà Tĩnh, ngày  28     tháng 3 năm 2018 

  

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện công tác Kiểm soát TTHC Quý I/2018 

                                                          

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của 

Chính phủ về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy 

định hành chính; Thông tư  05/2014/TT-BTP ngày 07/5/2014 của Bộ Tư pháp 

hướng dẫn công bố, niêm yết TTHC và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện 

kiểm soát TTHC, Sở KH&CN báo cáo kết quả Quý I /2018 như sau: 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT TTHC 

1. Đánh giá tác động quy định TTHC 

Trong Quý I/2018 không thực hiện do không xây dựng dự thảo văn bản 

liên quan đến TTHC. 

2. Tham gia ý kiến đối với văn bản quy phạm pháp luật có quy định về 

TTHC: Không. 

3. Tham gia thẩm định quy định TTHC tại dự án, dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật: Không. 

4. Về công bố, công khai TTHC.  

Tổ chức rà soát các TTHC để cập nhật phù hợp với các quyết định về việc 

công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi 

chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (quy định TTHC cấp tỉnh), 

gồm: 

- Lĩnh vực "Hoạt động khoa học và công nghệ" theo quyết định số 

1582/QĐ-BKHCN ngày 15/6/2017 và số 2084/QĐ-BKHCN ngày 04/8/2017 của 

Bộ KH&CN;  

- Lĩnh vực "Tiêu chuẩn đo lường chất lượng" theo quyết định số 2388/QĐ-

BKHCN ngày 01/9/2017 của Bộ KH&CN;  

- Lĩnh vực "Sỡ hữu trí tuệ" theo quyết định số 3675/QĐ-BKHCN ngày 

25/12/2017 của Bộ KH&CN. 

5. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC  
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Bám sát văn bản chỉ đạo của Bộ KH&CN, của UBND tỉnh và các văn bản 

pháp quy quy định về TTHC; Sở KH&CN đang tiến hành rà soát, cập nhật và 

kịp thời sửa đổi các nội dung TTHC. Tuy nhiên, đến thời điểm báo cáo Sở đang 

hoàn thiện để trình UBND tỉnh đề nghị công bố danh mục TTHC đối với toàn 

bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN.  

6. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong Quý I/2018 là 40 hồ sơ. Tất 

cá các hồ sơ tiếp nhận đều được kịp thời chuyển phòng chuyên môn xử lý theo 

đúng quy định.  

- Kết quả giải quyết TTHC: Số hồ sơ sơ giải quyết đúng hạn 37 hồ sơ; Số 

hồ sơ đang giải quyết, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn 03; số hồ sơ đã quá hạn 

0, số hồ sơ tiếp nhận nhưng yêu cầu bổ sung 01, số hồ sơ không giải quyết 0. 

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

- Sở thực hiện việc công bố, niêm yết công khai các TTHC theo quy định. 

Trong Quý I /2018, Sở không nhận được ý kiến phản ánh kiến nghị liên quan đến 

công tác cải cách TTHC. 

- Thực hiện nghiêm túc việc công khai địa chỉ tiếp nhận, xử lý phản ánh, 

kiến nghị, công khai địa chỉ của Sở và hộp thư góp ý tại trụ sở cơ quan và trên 

website của Sở.  

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

Công tác tuyên truyền, quán triệt và phổ biến các nội dung về công tác kiểm 

soát TTHC được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ từ văn 

phòng Sở đến đầu mối kiểm soát TTHC tiếp tục hướng dẫn thực hiện các nội dung 

của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ 

tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ 

về tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành 

chính; Thông tư  05/2014/TT-BTP ngày 07/5/2014 của Bộ Tư pháp…. Việc tuyên 

truyền được thực hiện dưới các hình thức như: Đưa các nội dung vào trong các 

cuộc họp giao ban hàng tháng, sinh hoạt chi bộ và đăng tải trên Website 

khcnhatinh.gov.vn và qua hệ thống mạng I-Office; 

- Tổ chức thực hiện việc công bố, công khai thủ tục hành chính bằng hình 

thức niêm yết và công bố trên wesite khcnhatinh.gov.vn; Công khai địa chỉ tiếp 

nhận và xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính 

theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP và Nghị định 63/2010/NĐ-CP của 

Chính phủ; thông tư 05/2014/TT-BTP.  
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9. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC: Không. 

10. Tình hình, kết quả thực hiện các phương án đơn giản hóa TTHC 

Thường xuyên cập nhật, công khai và tổ chức thực hiện phương án đơn 

giản hóa kịp thời sau khi Bộ KH&CN công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung trong lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng quản lý (quy định TTHC cấp 

tỉnh). 

11. Nội dung khác  

Không 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung công tác kiểm soát TTHC Quý I/2018 đã bám sát các văn bản 

chỉ đạo của Bộ KH&CN và của UBND tỉnh; nội dung kiểm soát TTHC được 

duy trì thường xuyên, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu đề ra; 

Việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 30/10/2017 

của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành chính góp phần đơn giản hóa cách thức thực hiện công bố 

TTHC đối với các địa phương. Tuy nhiên, hiện nay việc tham mưu trình UBND 

tỉnh quyết định công bố, công khai TTHC của Sở KH&CN còn phụ thuộc do 

phải chờ trên cơ sở Quyết định công bố TTHC của Bộ KH&CN. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ QUÝ II/2018 

1. Hoàn thành việc rà soát, cập nhật TTHC gửi Văn phòng UBND tỉnh xem 

xét trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục TTHC trên cơ sở Quyết định 

công bố TTHC của Bộ KH&CN đã ban hành; 

2. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Bộ 

KH&CN và UBND tỉnh, văn bản hướng dẫn của Văn phòng UBND tỉnh về kiểm 

soát TTHC; thực hiện công khai kịp thời các TTHC sau khi được UBND tỉnh phê 

duyệt; 

3. Thực hiện tốt Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ 

về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 

của Chính phủ; Thông tư 05/2014/TT-BTP ngày 07/02/2014 cuả Bộ Tư pháp; 

4. Tiếp tục phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện tốt công tác rà 

soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cũng như ban hành mới danh 

mục TTHC lĩnh vực KH&CN trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Trung tâm hành 

chính công tỉnh thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, trả kết quả TTHC. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 
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Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh: xem xét kịp thời tập huấn nghiệp vụ cho 

đội ngũ cán bộ tham mưu thực hiện công tác kiểm soát TTHC, đặc biệt là tập 

huấn nghiệp vụ để triển khai thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

30/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.  

Trên đây là một số kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính Quý 

I/2018, Sở KH&CN báo cáo để Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp và theo 

dõi./. 

 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT/TTra. 

 

 

     TL. GIÁM ĐỐC 

                   CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

        Nguyễn Văn Chung 
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