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THÔNG BÁO
Về việc công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 3746/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh ban
hành “Khung lộ trình cung cấp DVCTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2016-
2020;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 18/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ
về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để các Bộ,
ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018-2019;

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh về
việc rút ngắn lộ trình, đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công mức độ 3,4 giai
đoạn 2016-2020 của tỉnh trong năm 2019,

Sở Khoa học và Công nghệ công bố cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ
3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

Địa chỉ truy cập: http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/dang-ky-truc-tuyen/
47

Thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 gồm 37 thủ
tục mức độ 3 và 22 thủ tục mức độ 4 (đính kèm danh mục) thuộc các lĩnh vực: Tiêu
chuẩn đo lường chất lượng (16 thủ tục), An toàn bức xạ (07 thủ tục), Sở hữu trí tuệ
(03 thủ tục), Hoạt động khoa học và công nghệ (33 thủ tục).

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo, giới thiệu dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, 4 của Sở đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân để biết và thực hiện./.

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC            
- UBND tỉnh (báo cáo); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc SKH&CN (báo cáo);
- Các Sở, ban, ngành;
- Các phòng chuyên môn SKHCN (th/hiện);
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc;
- Các P Kinh tế, KT-HT huyện, thị xã, TP;
- Bộ phận TN&TKQ tập trung cấp tỉnh;
- Lưu: VT, VP, TTr.

       Trần Duy Tâm Thanh
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