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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-SKHCN 

 

Bắc Kạn,  ngày        tháng 5 năm 2021  

 

THÔNG BÁO  
Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ và hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 4  

trên cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn 

 

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện 

tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin 

và Truyền thông quy định về cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả 

năng truy cập thuận tiện với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của 

cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 583/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Bắc 

Kạn về việc ban hành danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc 

thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

Khoa học và Công nghệ thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 

4 như sau: 

I. DANH MỤC TTHC CUNG CẤP DVC TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4  

Danh mục TTHC cung cấp DVC trực tuyến mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công nghệ: 34 TTHC (Có danh sách kèm theo) 

II. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN 

1. Nộp hồ sơ  

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thực hiện theo các bước sau: 

- Truy cập hệ thống theo địa chỉ https://dichvucong.backan.gov.vn 

- Đăng ký tài khoản người dùng để được xác thực trên hệ thống bằng cách bấm 

chuột trái vào mục Đăng ký tại góc phải phía trên màn hình và điền đầy đủ thông tin 

theo yêu cầu (Người dùng ghi lại thông tin tài khoản để sử dụng cho các lần giao dịch 

tiếp theo). 

- Đăng nhập hệ thống với tên tài khoản vừa đăng ký thành công. 

- Chọn Tab: DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN. 

- Chọn mục: Sở Khoa học và Công nghệ 

- Lựa chọn lĩnh vực cần yêu cầu giải quyết thuộc phạm vi chức năng quản lý 

https://dichvucong.backan.gov.vn/
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của Sở Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Chọn TTHC cần giải quyết được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 

(Theo danh mục thống kê tại Mục I Thông báo này).  

- Đọc nội dung tại các Tab: Thông tin chung; Quy trình; Hồ sơ cần thiết; Căn 

cứ pháp lý; Biểu mẫu đính kèm. 

- Vào mục "Bấm vào đây để khai báo hồ sơ trực tuyến"; đọc kỹ Tab "Hướng 

dẫn", sau đó tải các biểu mẫu tại Tab "Biểu mẫu", điền đầy đủ thông tin, hoàn thiện 

theo yêu cầu. Các file đính kèm định dạng pdf. 

- Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu, tài liệu, người dùng vào Tab "Thông tin hồ 

sơ" để nhập đầy đủ thông tin hồ sơ và đính kèm các tệp vào thành phần hồ sơ tương 

ứng theo yêu cầu của hệ thống; thực hiện xong ấn vào nút gửi đi, hệ thống báo thực 

hiện thành công, kết thúc quá trình gửi hồ sơ.  

Các bước, thao tác minh họa thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1 ban hành 

kèm theo Văn bản số 31/TTCNTT&TT-KT ngày 20/3/2018 của Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn đăng ký hồ sơ trực tuyến qua Cổng 

thông tin Dịch vụ hành chính công tỉnh Bắc Kạn (Sao gửi kèm Văn bản này).  

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

có trách nhiệm xuất trình hồ sơ TTHC (bản gốc, bản chính, bản sao có chứng thực) 

theo quy định của pháp luật chuyên ngành khi có yêu cầu kiểm tra, đối chiếu. 

2. Thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận kết quả giải quyết TTHC  

Thực hiện tài chính: Cá nhân, tổ chức thực hiện nộp trực tiếp tại Trung tâm 

Phục vụ Hành chính công tỉnh Bắc Kạn, địa chỉ: Tổ 7B, phường Đức Xuân, thành phố 

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn hoặc chuyển khoản vào tài khoản Sở Khoa học và Công nghệ 

số tài khoản 3951 000 002 3166 tại ngân hàng BIDV tỉnh Bắc Kạn. 

Nhận kết quả: Trực tiếp tại Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ hoặc 

qua dịch vụ Bưu chính công ích tùy TTHC và lựa chọn của tổ chức, cá nhân thực hiện 

TTHC. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC 

biết và phối hợp tuyên truyền, tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 

- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Phòng QLCNCN (Đăng Trang TTĐT) 

- Lưu: VT, Trang. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

STT Tên thủ tục hành chính Mã số TTHC 
DVCTT 

Mức độ  4 
Ghi chú 

Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ       

1 
Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ 

chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 
1.002935.000.00.00.H03  X 

 

2 
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 
2.001164.000.00.00.H03  X 

 

3 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những 

trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 
2.002248.000.00.00.H03 X 

 

4 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ 

Khoa học và Công nghệ) 

2.002249.000.00.00.H03  X 
 

5 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 2.002278.000.00.00.H03  X 
 

6 Thủ tục bổ nhiệm giám định viên tư pháp 1.005360.000.00.00.H03  X 
 

7 Thủ tục miễn nhiệm giám định viên tư pháp 2.000228.000.00.00.H03 X 
 

8 

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 lĩnh vực khoa học và công nghệ tài 

trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

1.004473.000.00.00.H03 X 
 

9 

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 

1.004467.000.00.00.H03  X 
 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=212782&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=212783&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=215692&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232817&qdcbid=6062&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=195357&qdcbid=6062&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=212808&qdcbid=6062&r_url=danh_sach_tthc
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10 Mua sáng chế, sáng kiến 2.001148.000.00.00.H03  X 
 

11 
Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công 

nghệ 
2.001143.000.00.00.H03  X 

 

12 

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 

2.001137.000.00.00.H03 X 
 

13 Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ 1.002690.000.00.00.H03 X 
 

14 

Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho 

cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức 

khoa học và công nghệ công lập 

2.000461.000.00.00.H03 X 
 

Lĩnh vực sở hữu trí tuệ 
   

15 
Thủ tục cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám 

định sở hữu công nghiệp 
1.003542.000.00.00.H03 X 

 

16 
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám 

định sở hữu công nghiệp 
2.001483.000.00.00.H03 X 

 

17 

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). 

2.000912.000.00.00.H03 X 
 

Lĩnh vực an toàn bức xạ  
   

18 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 2.002131.000.00.00.H03 X 
 

19 
Thủ tục 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 y tế) 
2.002252.000.00.00.H03  X 

 

Lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
   

20 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng 2.000212.000.00.00.H03 X 
 

21 Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng 1.000449.000.00.00.H03 X 
 

22 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp 

chuẩn của tổ chức chứng nhận 
2.001209.000.00.00.H03  X 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=212785&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=212786&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=215690&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=194425&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
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23 
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của 

tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 
2.001207.000.00.00.H03 X 

 

24 

Thủ tục đăng ký công bố 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 

2.001277.000.00.00.H03  X 
 

25 

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  

2.001268.000.00.00.H03 X 
 

26 
Cấp Giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng 

chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân 
2.002253.000.00.00.H03 X 

 

27 
Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, 

lượng của hàng đóng sẵn nhập khẩu 
1.000438.000.00.00.H03 X 

 

28 
Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 
2.002118.000.00.00.H03  X 

 

29 Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia 2.001269.000.00.00.H03 X 
 

30 
Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ 

định 
2.001100.000.00.00.H03 X 

 

31 Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 2.001501.000.00.00.H03 X 
 

32 
Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 

2 nhập khẩu 
2.001259.000.00.00.H03 X 

 

33 
Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân 
1.000373.000.00.00.H03 X 

 

34 Miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 1.001392.000.00.00.H03 X 
 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=212797&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=212791&qdcbid=6933&r_url=danh_sach_tthc
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