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Số          /KH-SKHCN    Bắc Kạn, ngày 28 háng 01 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 

 

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

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. 

Căn cứ Công văn số 194/UBND-NCPC ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về 

việc thống kê danh mục thủ tục hành chính rà soát, đánh giá năm 2021. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2021 với nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích  

Thông qua rà soát, đánh giá thủ tục hành chính nhằm kịp thời phát hiện để sửa 

đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính, quy định có liên 

quan không cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của doanh nghiệp và đời sống của người dân. Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa 

TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi 

cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi 

trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, góp phần phát triển 

kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Yêu cầu rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 

Công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải được tiến hành đồng bộ, 

hiệu quả, đúng thời gian đảm bảo phải đơn giản hóa và kiến nghị đơn giản hóa các 

thủ tục hành chính hiện hành. Đặc biệt là các thủ tục hành chính khi đăng tải trên 

Cổng thông tin điện tử phải rõ ràng về trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ, giúp 

người dân và doanh nghiệp dễ dàng tra cứu, thực hiện. 

Kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính phải cụ thể, thiết thực, đáp ứng 

được mục tiêu, yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. Có trên 50% TTHC được rà 

soát có phương án đơn giản hoá và tối thiểu 03 TTHC có phương án. 

II. Nội dung thực hiện 

1. Đối tượng, phạm vi rà soát, đánh giá thủ tục hành chính 



  

Tất cả các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố, 

công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có 

số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động 

của doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có 

phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng 

lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều 

kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản 

sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời 

hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế để đề xuất phương án đơn giản hóa. 

Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch này, các phòng, đơn vị tổ chức rà soát 

TTHC thường xuyên theo quy định. 

(Có Phụ lục danh mục gửi kèm) 

2. Cách thức rà soát, đánh giá TTHC 

- Các Phòng, đơn vị thực hiện rà soát, đánh giá các thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền giải quyết của phòng, đơn vị. 

- Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, 

tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V, Thông tư 

số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thời gian thực hiện 

- Thời điểm tiến hành rà soát bắt đầu từ 01 tháng 02 năm 2021 đến hết ngày 

31 tháng 03 năm 2021. 

- Thời điểm báo cáo: Theo yêu cầu của Uỷ ban nhân dân tỉnh.   

2. Trách nhiệm của các phòng/đơn vị: 

2.1. Các phòng chuyên môn, đơn vị  

- Căn cứ Kế hoạch này, các phòng, đơn vị phổ biến, quán triệt và chỉ đạo thực 

hiện tốt các nội dung Kế hoạch này; Phân công cán bộ công chức trong phòng, đơn 

vị trực tiếp thực hiện việc rà soát quy định, TTHC theo danh mục và cách thức, nội 

dung quy định, đảm bảo chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ thời gian, đảm bảo 

chất lượng theo quy định, chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở về tiến độ và kết 

quả thực hiện. 

- Thực hiện chế độ báo cáo kết quả rà soát theo đúng nội dung, đảm bảo tiến độ 

thời gian theo quy định gửi về Văn phòng Sở tổng hợp. 

2.2. Trách nhiệm của Văn phòng Sở:  

- Phối hợp, theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá 

TTHC của các phòng, đơn vị theo Kế hoạch này; 

- Chủ động phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh trong quá trình thực hiện, kịp 

thời báo cáo tình hình, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-02-2017-tt-vpcp-huong-dan-ve-nghiep-vu-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-366111.aspx


  

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo rà soát, kiểm tra số lượng, chất lượng các biểu 

mẫu rà soát đảm bảo theo yêu cầu trước khi gửi Văn phòng UBND tỉnh. 

Trên đây là kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2021 của Sở Khoa học và 

Công nghệ./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- VP UBND tỉnh; 

- Các phòng/đơn vị; 

Gửi bản giấy: 

- Lưu: VT, VP. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế  



  

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ TTHC NĂM 2021 
 (Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-SKHCN ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

STT 

 
Tên/nhóm Thủ tục hành chính Lĩnh vực 

Phòng, đơn vị  thực hiện rà 

soát 

Thời gian thực hiện rà 

soát 

Chủ trì Phối hợp Bắt đầu Hoàn thành 

1 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

Lĩnh vực Hoạt 

động khoa học 

và công nghệ  

Phòng Quản lý 

Khoa học 

Văn phòng 

Sở 
01/02/2021 31/3/2021 

2 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 

hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh 

của tổ chức khoa học và công nghệ 

L

Lĩnh vực Hoạt 

động khoa học 

và công nghệ  

Phòng Quản lý 

Khoa học 

Văn phòng 

Sở 
01/02/2020 31/3/2021 

3 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều 

kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 

Lĩnh vực Sở hữu 

trí tuệ  

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Chuyên ngành 

Văn phòng 

Sở 
01/02/2020 31/3/2021 

4 

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ 

điều kiện hoạt động giám định sở hữu công 

nghiệp 

Lĩnh vực Sở hữu 

trí tuệ  

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

Chuyên ngành 

Văn phòng 

Sở 
01/02/2020 31/3/2021 

5 

Cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy 

hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít 

hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ 

giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội 

địa 

Lĩnh vực Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

Văn phòng 

Sở 
01/02/2020 31/3/2021 

6 

Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ 

(thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, 

đường sắt và đường thủy nội địa 

Lĩnh vực Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

Chi cục Tiêu 

chuẩn Đo lường 

Chất lượng  

Văn phòng 

Sở 
01/02/2020 31/3/2021 
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