
  

 UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

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

 Số:         /TB-SKHCN Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

V/v áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong  

công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ  

 

Thực hiện Công văn số 5964/UBND-SNV ngày 12/6/2020 của UBND tỉnh 

V/v nhân rộng, áp dụng các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu áp dụng 

các mô hình sáng kiến, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính đảm bảo 

hiệu quả, đồng bộ, tiết kiệm, phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan. 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai áp dụng các mô hình sáng kiến, cách 

làm hay trong công tác cải cách hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể 

như sau: 

1. Mô hình khảo sát sự hài lòng của tổ chức, doanh nghiệp về dịch vụ hành 

chính công của Sở Khoa học và Công nghệ trên môi trường mạng 

Mẫu khảo sát thực hiện như sau: 

- Quét mã QR:        

 

- Hoặc truy cập vào đường link:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDaNMAKDQPw8NZGV5l0pi4Mn4

-VJ4--Z4PPGC-wwWilKFbfg/viewform  

 2. Mô hình xây dựng clip hướng dẫn thực hiện Thủ tục hành chính kiểm tra 

nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

 Clip hướng dẫn thực hiện Thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu đăng tải trên website 

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/ 

3. Thời gian triển khai thực hiện từ tháng 10/2020. 

 Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến Quý tổ chức, doanh nhiệp được 

biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (b/c);  PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Sở ban ngành; 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- GĐ Sở KH&CN (b/c); 

- TTTT&UDKHCN (đăng website); 

- Lưu: VT, CĐ. 

 

 

 

 Trần Duy Tâm Thanh 
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