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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:          /BC-SKHCN                 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng 11 năm 2020 

BÁO CÁO 

Công tác cải cách hành chính năm 2020 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

   
  

Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2020 của tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu ban hành theo Quyết định số 3633/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 

của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 

Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác 

CCHC năm 2020, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1. Về kế hoạch cải cách hành chính 

Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của Sở KH&CN đúng 

thời gian và nội dung quy định và các Kế hoạch số 01/KH-SKHCN về hoạt động 

kiểm soát TTHC; Kế hoạch số 02/KH-SKHCN về rà soát, đánh giá TTHC năm 

2020; Kế hoạch số 04/KH-SKHCN về rà soát và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL 

năm 2020; Kế hoạch số 05/KH-SKHCN về theo dõi thi hành pháp luật về 

XPVPHC năm 2020; Kế hoạch 06/KH-SKHCN về theo dõi thi hành pháp luật 

2020; Kế hoạch số 08/KH-SKHCN về kiểm tra cải cách hành chính năm 2020; Kế 

hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 05/01/2019 về thông tin tuyên truyền CCHC năm 

2020. 

2. Về tổ chức chỉ đạo, điều hành CCHC 

Ban lãnh đạo luôn qua tâm chỉ đạo công tác CCHC tại các cuộc họp giao 

ban, trong đó chỉ đạo khắc phục những tiêu chí còn hạn chế. Thực hiện đôn đốc 

các phòng được giao nhiệm vụ thực hiện các thủ tục hành chính phải theo đúng 

thời gian quy định.  

3. Về kiểm tra CCHC 

 Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SKHCN ngày 11/02/2020 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về kế hoạch kiểm tra CCHC năm 2020. Đã tổ chức Đoàn kiểm tra 

CCHC kiểm tra công tác cải cách hành chính với 3/3 đơn vị trực thuộc.  

4. Về công tác tuyên truyền CCHC 

Trung tâm Thông tin và Thống kê KHCN chủ động thông tin tuyên truyền 

về công tác CCHC theo kế hoạch số 09/KH-SKHCN ngày 11/02/2020 về thông 

tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ, 

thường xuyên cập nhật, đăng tải thông tin CCHC lên Chuyên mục CCHC trên 

website của sở và các ấn phẩm thông tin KH&CN; thường xuyên cập nhật các văn 

bản của trung ương và của tỉnh có liên quan về công tác cải cách hành chính. 
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Ngoài ra việc tuyên truyền còn được thực hiện qua các phương tiện truyền 

thông mạng xã hội như facebook và zalo đến các cán bộ công chức viên chức được 

kịp thời và hiệu quả. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC 

1. Cải cách thể chế  

- Ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHCN ngày 20/01/2020 về rà soát và kiểm 

tra, xử lý văn bản QPPL năm 2020, với 10 nội dung công việc. Sở đã đã rà soát lại 

03 văn bản QPPL thuộc các lĩnh vực KH&CN, cụ thể gồm: 

+ Quyết định số 05/2017/QĐ-SKHCN ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân 

sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 

+ Quyết định số 06/2017/QĐ-SKHCN ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy trình xác định nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước 

của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

+ Quyết định số 07/2017/QĐ-SKHCN ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh ban 

hành quy định tuyển chọn, giao trực tiếp cho tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm 

vụ KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

2. Cải cách Thủ tục hành chính 

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-SKHCN về rà soát TTHC năm 2020,  Sở 

Khoa học và Công nghệ đã tổ chức rà soát, đánh giá 01 TTHC thuộc lĩnh vực tiêu 

chuẩn đo lường chất lượng là “Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành” đề xuất cắt 

giảm được 29,8% chi phí cho các tổ chức. 

Thực hiện công bố 03 quyết định: Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 

18/6/2020, Quyết định số 2040/QĐ-UBND ngày 21/7/2020, Quyết định số 

2256/QĐ-UBND ngày 06/8/2020. Trong đó công bố mới 02 TTHC, sửa đổi bổ 

sung 02 TTHC và bãi bỏ 01 TTHC. Các Quyết định và Danh mục thủ tục hành 

chính kèm theo được đăng tải Cổng thông tin điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại 

địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn và tại địa chỉ: www.sokhcn.baria-

vungtau.gov.vn 

 Triển khai thực hiện tiếp nhận thủ tục hành chính kiểm tra nhà nước về chất 

lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ trên Cổng thông tin một cửa quốc gia tại Công văn số 

757/SKHCN-TĐC ngày 05/10/2020. 

Kết quả tiếp nhận, xử lý TTHC, DVC: tiếp nhận 288 hồ sơ (14 hồ sơ nộp 

trực tuyến, 274 hồ sơ nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung 

cấp tỉnh. Tất cả hồ sơ đều giải quyết đúng hạn và trong thời hạn giải quyết, không 

có trường hợp trễ hẹn (Xem chi tiết tại Phụ lục đính kèm báo cáo này). 

3. Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước 

Triển khai kế hoạch thi tuyển các chức danh lãnh đạo quản lý cấp phòng và 

tương đương (03 vị trí); xây dựng trình cấp thẩm quyền phê duyệt kế hoạch xét 

http://www.baria-vungtau.gov.vn/
http://www.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
http://www.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/
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tuyển viên chức Trung tâm TT&UD và Văn phòng KNĐMST năm 2020; kế hoạch 

thực hiện Đề án học tập ngoại ngữ cho CBCCVC giai đoạn 2019-2030. 

Tổ chức bổ nhiệm lại chức danh giám đốc trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng theo đúng quy trình, luân chuyển có thời hạn 01 công chức 

qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

Tiếp nhận 01 công chức biệt phái từ Sở KH&CN, bố trí và phân công công 

tác tại phòng QLĐL. Thực hiện tuyển dụng 01 viên chức của Văn phòng thúc đẩy 

khởi nghiệp ĐMST, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2020. 

Rà soát, tham mưu phương án sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị 

định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định 

tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương. Đề xuất việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai 

đoạn 2021-2023 của Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL. 

Năm 2020, Trung tâm TT&UD KHCN đã tham mưu Sở Khoa học và Công 

nghệ xây dựng kế hoạch số 35/KH-SKHCN ngày 26/8/2020 về việc tuyển dụng 

viên chức năm 2020 tại Trung tâm trình Sở Nội vụ phê duyệt. Sở Nội vụ đã ban 

hành Quyết định số 402/QĐ-SNV ngày 26/10/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch 

tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ. Hiện tại Trung tâm đang thực hiện tuyển dụng theo quy định. 

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC 

  Bảo đảm thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2020 

được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả có 04 CCVC được học Cao cấp LLCT (02 

hoàn thành); 14 CCVC học Trung cấp LLCT (07 hoàn thành), 04 CCVC bồi 

dưỡng LĐQL cấp phòng, cấp sở; 2 CC học nghiệp vụ Thanh tra viên chính và 

Thanh tra viên; 04 CCVC bồi dưỡng ngạch chuyên viên, 02 CC bồi dưỡng ngạch 

chuyên viên chính và 12 CCVC bồi dưỡng CMNV. Xây dựng nhu cầu và đăng ký 

đào tạo, bồi dưỡng CCVC năm 2020 và tiến hành rà soát công tác cán bộ và đề 

xuất hướng xử lý, đồng thời làm cơ sở tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa 

cán bộ theo vị trí, chức danh. 

Sở KH&CN và các đơn vị đã cơ bản thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với 

CBCCVC-NLĐ như đóng BHXH, BHYT, BHTN, thực hiện chế độ nghỉ hưu, 

chuyển công tác,.... 

Công tác phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực được chú trọng, kịp thời ban hành 

Kế hoạch phòng chống tham nhũng, chương trình, kế hoạch thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác. Rà soát, bổ sung Quy chế thực 

hiện khoán chi phí quản lý hành chính, Quy chế chi tiêu nội bộ, phát huy vai trò 

của công đoàn tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ, đảm bảo việc 

công khai tài chính và chế độ chính sách khác đối với CCVC-NLĐ. 

5. Cải cách tài chính công 

Triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên về chính 

sách thuế, thu nhập, tiền lương, đảm bảo các chế độ chính sách, phúc lợi cho công 
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chức, viên chức và người lao động; thực hiện thông báo rộng rãi và công khai tài 

chính theo quy định. 

Sở KH&CN và các đơn vị đã ban hành và thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Quy 

chế chi tiêu nội bộ, Quy chế quản lý và sử dụng tài sản công, ban hành kế hoạch 

thực hiện quy chế dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, trọng tâm thực 

hiện tốt nội dung sử dụng kinh phí hành chính, chế độ phúc lợi, tăng thu nhập, thực 

hiện công khai, minh bạch kinh phí hoạt động, thường xuyên rà soát, bổ sung định 

mức chi tiêu nội bộ, đồng thời đảm bảo điều kiện để tổ chức công đoàn tham gia 

giám sát việc thực hiện. Kết quả thực hiện nhìn chung Sở KH&CN và các đơn vị 

trực thuộc cơ bản sử dụng hiệu quả kinh phí được giao, đảm bảo các chế độ phúc lợi 

cho CCVC-NLĐ, thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, tăng thu nhập cho 

CBCCVC trung bình hàng quý đạt từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/người. Thực hiện 

công khai thu nhập và các khoản kinh phí hàng năm đúng quy định. 

Thực hiện công khai ngân sách theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 

15/6/2017 của Bộ Tài chính; thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo Thông tư 

số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-

CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của 

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đúng quy định. 

Trung tâm đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2259/QĐ-UBND 

ngày 06/8/2020 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho 

Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học và công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

6. Hiện đại hóa hành chính 

a) Ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước 

Tiếp tục sử dụng các phần mềm phục vụ quản lý chuyên ngành như: Quản lý 

sáng kiến; quản lý đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; quản lý xuất bản 

ấn phẩm thông tin KH&CN; quản lý CSDL về KH&CN, Sàn giao dịch công nghệ 

trực tuyến của tỉnh,... Việc sử dụng các phần mềm quản lý văn bản (e-Office, 

iDesk) được thực hiện tốt, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của sở. 

Hoàn thành việc đăng ký dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của sở tại cổng 

dịch vụ công (http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn) cho 60 TTHC. 

Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử KH&CN (Website KH&CN). 

Website KH&CN được cập thông tin đầy đủ về số điện thoại, hộp thư điện tử của 

các lãnh đạo đơn vị, phòng ban chuyên môn, bộ phận tiếp nhận đơn vị trực thuộc, 

nhằm giúp cho các công dân, tổ chức thuận tiện liên hệ. 

Thông tin được cập nhật đều hàng tuần, tháng; Website luôn được cải tiến về 

công nghệ và nội dung, hiện đã thể hiện Web bằng tiếng Việt và tiếng Anh phản 

ánh kịp thời hoạt động khoa học công nghệ trong tỉnh, trong nước và quốc tế, cung 

cấp các văn bản pháp quy trong lĩnh vực KHCN cho lãnh đạo và chuyên viên tham 

khảo; đồng thời, hỗ trợ cập nhật Website KHCN các xã có trạm thông tin điện tử 

KHCN. 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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Duy trì thường xuyên, hiệu quả chuyên mục hỏi - đáp, góp ý, lấy ý kiến  của 

công dân, tổ chức về các văn bản KH&CN, đầu tư, đấu thầu mua sắm công; 

chuyên mục học tập và làm theo tấm gương tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh; Thông tin chỉ đạo điều hành; Thông tin chính sách mới; Tiếp cận thông tin,.. 

b) Về áp dụng ISO trong hoạt động cơ quan nhà nước 

Phối hợp triển khai hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo TCVN ISO 

9001:2015 để chuẩn bị cho kế hoạch đánh giá nội bộ ISO; triển khai kế hoạch lấy ý 

kiến khách hàng về TTHC, DVC. 

Tham gia phối hợp Đoàn kiểm tra Cải cách hành chính của tỉnh theo Quyết 

định 640/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 tham gia kiểm tra ISO tại 08 đơn vị: Sở Lao 

động Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 

NN&PTNT, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài chính, UBND thị xã Phú Mỹ, 

UBND huyện Châu Đức. Kết quả 08 đơn vị có duy trì ISO. 

Tham mưu tổ chức các lớp tập huấn “Hướng dẫn duy trì, cải tiến Hệ thống 

quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 dành cho thư ký ISO năm 2020” 

cho các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. 

Trong đó, tập trung hướng dẫn việc tích hợp quy trình nội bộ giải quyết thủ tục 

hành chính vào Hệ thống quản lý chất lượng và kiểm soát quá trình giải quyết thủ 

tục hành chính thông qua các biểu mẫu quy định tại Thông tư 01/2018/TT-VPCP 

ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông. 

7.Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 06/KH-SKHCN ngày 05/01/2019 về kế 

hoạch triển khai Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 

liên thông trong giải quyết TTHC của Sở KH&CN. Trong đó tham mưu cho 

UBND tỉnh sẽ thực hiện 4 tại chỗ với 12/60 TTHC trong giai đoạn 3 của kế hoạch; 

01 TTHC thực hiện mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả thủ tục hành chính tại nhà qua dịch vụ bưu chính công ích; lập danh mục 18 

TTHC có thu phí lệ phí để triển khai giải pháp không dùng tiền mặt tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung công tác chỉ đạo, điều hành về thực hiện công tác cải cách hành 

chính được Lãnh đạo đơn vị quan tâm. Bám sát các nội dung thực hiện của kế 

hoạch CCHC của tỉnh nói chung và của Sở nói riêng. Từng bước nâng cao chất 

lượng, hoàn thành các nội dung công tác cải cách hành chính của Sở. 

Trong quá trình thực hiện, Sở KH&CN thường xuyên tăng cường phổ biến, 

nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ CCVC, nhất là của người đứng đầu về 

công tác CCHC, từ đó mỗi CCVC xác định rõ nghĩa vụ, quyền hạn của mình trong 

việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC, giải quyết TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực 

được phân công, đồng thời có sự phối hợp trong việc thực hiện các tiêu chí Bộ chỉ 

số CCHC, góp phần cho Sở KH&CN duy trì thứ hạng trong top 5 năm 2019.  
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Cán bộ, công chức, viên chức ngày càng có những chuyển biến mạnh mẽ về 

ý thức, trách nhiệm trong giải quyết các thủ tục hành chính khi các tổ chức, cá 

nhân đến liên hệ công tác. 

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CCHC NĂM 2021 

Sở KH&CN tiếp tục tập trung chỉ đạo nhằm thực hiện tốt kế hoạch CCHC, 

trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

- Hoàn thành việc chấm điểm chỉ số CCHC năm 2020 của Sở KH&CN, báo 

cáo Sở Nội vụ và tổng kết rút kinh nghiệm công tác CCHC. 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo công tác CCHC, kịp thời ban hành đầy đủ các kế 

hoạch làm cơ sở thực hiện. Công tác giải quyết TTHC tiếp tục được quan tâm chỉ 

đạo làm tốt, tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ TTHC không để trường hợp hồ sơ 

nào trễ hẹn. 

- Thường xuyên cập nhật nhanh chóng, kịp thời các văn bản chỉ đạo của 

Chính phủ, Bộ ngành và của tỉnh về thực hiện cải cách hành chính lên trang thông 

tin điện tử của Sở. 

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các phòng, đơn vị; quan 

tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực chủ chốt 

về chuyên môn quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả việc áp dụng trang thông tin điện tử 

đảm bảo đáp ứng tốt cho các tổ chức cũng như người dân liên hệ. 

  - Tổ chức lấy ý kiến khách hàng về các thủ tục hành chính và cách thức xử 

lý hồ sơ của bộ phận một cửa của Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, hoạt động của các phòng, đơn vị; quan 

tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ nguồn nhân lực chủ chốt 

về chuyên môn quản lý và chuyên môn nghiệp vụ. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền cải cách hành chính qua các ấn phẩm 

thông tin KH&CN và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác ở địa phương.   

- Tiếp tục hướng dẫn duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn 

quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào các cơ quan hành chính nhà nước đối với các 

cơ quan đã xây dựng và công bố ISO 9001:2015.  

V. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

Sở Nội vụ tham mưu công bố bộ chỉ số chấm điểm CCHC năm 2021 sớm để 

các sở ban ngành có căn cứ chủ động thực hiện ngay trong đầu năm 2021. 

Trên đây là kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2020 của Sở KH&CN, đề 

nghị Sở Nội vụ tổng hợp./.  

Nơi nhận:                                                                            KT. GIÁM ĐỐC 

- Sở Nội vụ (b/c);                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- GĐ, PGĐ (b/c); 

- Các phòng, đơn vị; 

- TTTT&UDKHCN(chuyên mục CCHC); 

- Lưu VT, CCHC. 

 

   

    Trần Duy Tâm Thanh
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SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

 

PHỤ LỤC 
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT HỒ SƠ TTHC, DVC NĂM 2020 

TT Tên TTHC, DVC 

Mức độ 

của dịch 

vụ 

(3, 4) 

Địa chỉ đăng tải dịch vụ 

Tổng số 

hồ sơ tiếp 

nhận trực 

tuyến  

Tổng số hồ 

sơ tiếp nhận 

trực tiếp 

(không trực 

tuyến)  

1 Thủ tục đăng ký hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa 

sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, môi trường được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa 

học và Công nghệ ban hành 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  

2 5 

2 Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả 

chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  
2 16 

3 Thủ tục cấp mới 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 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  

0 4 

4 Thủ tục 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 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  

0 2 

5 Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng 

chất lượng quốc gia 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  
0 5 

6 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng 

hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 

http://motcuabkhcn.most.gov.vn  
5 203 

7 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong 

4 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 
02 0 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://motcuabkhcn.most.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

8 Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 1 11 

9 Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  8 

10 Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 1  

11 Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách 

an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  7 

12 Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ 

sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế) 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  5 

13 Xác nhận Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn  1 

14 Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 2 1 

15 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước. 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 
 3 

16 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 
 2 

17 Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

4 http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn 
 1 

      

 TỔNG CỘNG    14 274 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
../../../../../../AppData/Roaming/eOffice/7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2035.doc
../../../../../../AppData/Roaming/eOffice/7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2035.doc
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
../../../../../../AppData/Roaming/eOffice/7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2046.doc
../../../../../../AppData/Roaming/eOffice/7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2046.doc
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TẠI TẤT CẢ CÁC LĨNH VỰC 

 

STT Tên TTHC Lĩnh vực 

Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết 

Tổng 

số 

Trong đó 
Số hồ sơ đã giải 

quyết 

Số hồ sơ đang 

giải quyết 

Số kỳ 

trước 

chuyển 

qua 

Số mới tiếp nhận 
Tổng 

số 

Trả 

đúng 

thời 

hạn 

Trả 

quá 

hạn 

Tổng 

số 

Chưa 

đến 

hạn 

Quá 

hạn 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 

Thủ tục đăng ký hợp quy đối với các sản phẩm, 

hàng hóa sản xuất trong nước, dịch vụ, quá trình, 

môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban 

hành 

TCĐLCL 

7 0 7 7 7 0 0 0 0 

2 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết 

quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 

 
18 0 18 18 18 0 0 0 0 

3 

Thủ tục cấp mới 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 

TCĐLCL 

4 0 4 4 4 0 0 0 0 

4 

Thủ tục 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 

TCĐLCL 

2 0 2 2 2 0 0 0 0 

5 
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải 

thưởng chất lượng quốc gia 

TCĐLCL 
5 0 5 5 5 0 0 0 0 

6 
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, 

hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

TCĐLCL 
205 0 205 205 205 0 0 0 0 

7 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa TCĐLCL 2 0 2 2 2 0 0 0 0 
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học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân 

sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ương. 

8 
Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

ATBX 
12 0 12 12 12 0 0 0 0 

9 
Gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

ATBX 
8 0 8 8 8 0 0 0 0 

10 
Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

ATBX 
1 0 1 1 1 0 0 0 0 

11 

Cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người 

phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y 

tế) 

ATBX 

7 0 7 7 7 0 0 0 0 

12 

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế) 

ATBX 

5 0 5 5 5 0 0 0 0 

13 
Xác nhận Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

KHCN 
1 0 1 1 1 0 0 0 0 

14 
Cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công 

nghệ 

KHCN 
3 0 3 3 3 0 0 0 0 

15 

Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà 

nước. 

KHCN 

3 0 3 3 3 0 0 0 0 

16 
Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

KHCN 
2 0 2 2 2 0 0 0 0 

 

17 

Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

KHCN 

1 0 1 1 1 0 0 0 0 

 Tổng  288 0 288 288 288     
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC KẾ HOẠCH 

 

STT Kế hoạch 
Thời gian ban 

hành 

Số nhiệm vụ/số đơn 

vị trong kế hoạch 

Số nhiệm vụ/ đơn vị được 

hoàn thành theo kế hoạch 
Ghi chú 

1 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 28/11/2019 28 28  

2 
Kế hoạch Kiểm tra Cải cách hành 

chính năm 
11/02/2020 03 03  

3 
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành 

chính năm 
11/02/2020 09 09  

4 Kế họach theo dõi thi hành pháp luật 03/02/2020 08 08  

5 Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính 13/01/2020 01 01  

6 
Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức 

hoạt động và quản lý CCVC 
28/11/2019 04 04 

Nằm trong nội 

dung kiểm tra 

CCHC 

7 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCCVC 14/10/2019 4 4  

8 
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông 

tin 
31/8/2019 19 19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 12 

SỐ LƯỢNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

STT Tiêu chí Tổng số 
Tỷ lệ % ( So với tổng số 

TTHC trong bộ TTHC) 
Ghi chú 

1 

Số TTHC được công khai đầy đủ, đúng quy 

định Cổng thông tin điện tử hoặc Trang 

thông tin điện tử tỉnh 

60 100  

2 
Số lượng các TTHC thực hiện ở đia phương 

được giải quyết theo cơ chế một cửa 
48 80  

3 
Số TTHC giải quyết theo cơ chế một cửa liên 

thông 
12 20  

4 
Số TTHC thực hiện cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3,4 
60 100  
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