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UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

             Số:              /SKHCN-VP 

V/v đăng ký nhu cầu triển khai cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 trên phần mềm tiếp nhận và trả kết 

quả tập trung cấp Tỉnh. 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày      tháng      năm 2020 

              

 

                        Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh theo văn bản số 4503/UBND-VP ngày 

12/5/2018 về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP của 

Chính phủ về Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh; văn bản số 750/SNV-CCHC 

ngày 31/5/2018 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc triển khai các biện pháp tăng 

cường việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, CCHC và nâng 

cao tỷ lệ giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Để đẩy mạnh 

việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành, trong cung cấp dịch 

vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 để từ nay đến năm 2020 đảm bảo 100% 

dịch vụ công trực tuyến của sở ở mức độ 4, 

 Căn cứ Quyết định số 12784/UBND-VP ngày 12/12/2018 của UBND tỉnh 

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc triển khai, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị 

ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

Hiện tại Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai 60 TTHC (thuộc danh 

mục 60 TTHC chuẩn hóa của sở) thực hiện trực tuyến mức độ 3 (37 TTHC) và 

mức độ 4 (23 TTHC) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp Tỉnh. 

  Nay Sở Khoa học và Công nghệ đăng ký 37 thủ tục hành chính (còn lại) từ 

mức độ 3 lên mức độ 4. Đạt 100% TTHC của Sở được triển khai dịch vụ công 

trực tuyến mức 4, các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và 

Công nghệ, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ; 

2. Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 

3. Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. 

Stt Tên thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3 lên mức độ 4 

Lĩnh vực 

1 Thủ tục đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ không sử dụng ngân 

sách nhà nước. 

Hoạt động khoa học và 

công nghệ 

2 Thủ tục thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ không sử dụng ngân 

sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

nt 
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đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi 

trường, tính mạng, sức khỏe con người. 

3 Thủ tục đánh giá đồng thời thẩm định kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm 

ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc 

phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức 

khỏe con người. 

nt 

4 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết 

quả nghiên cứu khoa học và phát triển công 

nghệ sử dụng ngân sách nhà nước 

nt 

5 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp. nt 

6 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp nt 

7 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ được mua 

bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

nt 

8 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của 

tổ chức khoa học và công nghệ 
nt 

9 Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

nt 

10 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ 

nt 

11 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 

nt 

12 Thủ tục đặt và tặng giải thưởng  về khoa học và 

công nghệ của tổ chức, cá nhân cư trú hoặc hoạt 

động hợp pháp tại Việt Nam. 

nt 

13 Thủ tục cấp thay đổi nội dung, cấp lại Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công 

nghệ 

nt 

14 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên cứu 

nt 

15 Thủ tục hỗ trợ kinh phí, mua kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá 

nhân tự đầu tư nghiên cứu 

nt 

16 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của 

thị trường khoa học và công nghệ 
nt 

17 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc 

ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư 
nt 
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nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa 

học và công nghệ 

18 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 

thực hiện giải mã công nghệ 
nt 

19 Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ 

có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng, 

chuyển giao công nghệ địa phương để hoàn 

thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ 

nt 

20 Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp 

cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, 

ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

nt 

21 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ 

trì dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản 

trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa 

phương quản lý) 

nt 

22 Thủ tục đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá 

trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với 

dự án địa phương quản lý) 

nt 

23 Thủ tục đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá 

trình thực hiện dự án thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với 

dự án địa phương quản lý) 

nt 

24 Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết 

quả thực hiện dự án thuộc Chương trình phát 

triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với 

dự án địa phương quản lý) 

nt 

25 Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ 

nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, 

chức danh công nghệ đối với cá nhân có thành 

tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công 

nghệ 

nt 

26 Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh 

khoa học, chức danh công nghệ cao hơn không 

qua thi thăng hạng, không phụ thuộc năm công 

tác 

nt 

27 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, 

sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công 

nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền 

của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

nt 

28 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng 

29 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử nt 
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dụng dấu định lượng 

30 Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường 

đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng 

gói sẵn nhập khẩu 

nt 

31 Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 

nt 

32 Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, 

chứng nhận  

nt 

33 Thủ tục thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh 

giá sự phù hợp được chỉ định  
nt 

34 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh 

giá sự phù hợp  
nt 

35 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 
nt 

36 Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều 

kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 
Sở hữu trí tuệ 

37 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ 

điều kiện hoạt động giám định sở hữu công 

nghiệp 

nt 

 

 Sở Khoa học và Công nghệ gửi tới Sở Thông tin và Truyền thông để theo 

dõi và tổng hợp. 

 Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:                          KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;              PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Giám đốc sở (b/c);  

- Chi cục TĐC (t/hiện); 

- Phòng Quản lý khoa học (t/hiện); 

- TTTTƯD KH&CN (t/hiện);  

- Lưu: VT, CNTT.                

 

 

                                                                                      

  

                   Trần Duy Tâm Thanh 
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