
V/v triển khai thực hiện trình hồ sơ điện tử 

đối với các thủ tục hành chính liên thông 
 

 

Kính gửi: Các phòng, đơn vị trực thuộc 
 

 

Thực hiện công văn số 8478/UBND-VP ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh v/v 

thống nhất trình hồ sơ điện tử đối với các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm 

quyền của UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh, không dùng hồ sơ giấy, 

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai đến các phòng, cơ quan, đơn vị thực hiện 

như sau: 

1. Kể từ ngày 01/8/2022, tất cả hồ sơ thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm 

quyền giải quyết của UBND tỉnh, thường trực UBND tỉnh được trình bằng hồ sơ điện 

tử trên hệ thống một cửa điện tử qua đầu mối công chức, viên chức tiếp nhận tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, không trình hồ sơ giấy; nhận kết quả tại đầu mối 

Trung tâm Phục vụ hành chính công để theo dõi, kiểm soát. 

2. Yêu cầu thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc chỉ đạo, quán triệt 

thực hiện nghiêm việc trình các hồ sơ điện tử liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực 

UBND tỉnh trên hệ thống một cửa điện tử (11 TTHC theo danh mục đính kèm).  

Hồ sơ điện tử trình liên thông đến UBND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh trên hệ 

thống một cửa điện tử phải đầy đủ thành phần như trình hồ sơ giấy (Gồm: giấy tờ do 

tổ chức, công dân nộp; các văn bản, tài liệu phát sinh trong quá trình thẩm tra, thụ lý, 

giải quyết hồ sơ; Tờ trình hoặc báo cáo của cơ quan trình; dự thảo văn bản của UBND 

tỉnh, Thường trực UBND tỉnh,…). Thủ trưởng phòng, cơ quan, đơn vị tham mưu trình 

chịu trách nhiệm về tính chính xác, toàn vẹn của hồ sơ điện tử theo quy định. 

3. Giao Văn phòng Sở tham mưu lãnh đạo Sở đề nghị Sở Thông tin và Truyền 

Thông hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống một cửa điện tử và các nội 

dung liên quan nhằm đáp ứng yêu cầu trình hồ sơ điện tử liên thông trên hệ thống một 

cửa điện tử theo quy định. 

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các phòng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:     

- Như trên;  

- GĐ Sở (B/c); 

- Tổ CNTT;  

- Lưu: VT_nnp. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Duy Tâm Thanh 

                    

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SKHCN-VP Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày       tháng       năm 2022 
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Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN CỦA 

UBND TỈNH DO SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHỦ TRÌ THAM MƯU 

(Kèm theo công văn số         /SKHCN-VP ngày     /7/2022 của Sở KH&CN) 
 

TT Tên Thủ tục hành chính liên thông Ghi chú 

1 

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. 

Trình hồ sơ điện tử 

2 

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- 

3 

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- 

4 Thủ tục mua sáng chế, sáng kiến -nt- 

5 
Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị 

trường khoa học và công nghệ 
-nt- 

6 

Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, 

nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển 

giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ 

-nt- 

7 
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực 

hiện giải mã công nghệ 
-nt- 

8 

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- 

9 

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- 

10 

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- 

11 

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- 
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