
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-SKHCN 

 

Bình Định, ngày      tháng  6  năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

để giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 

của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 

2203/UBND-KSTT ngày 07/4/2020 về việc đẩy mạnh việc thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo việc ưu tiên giải quyết 

các thủ tục hành chính thuộc Danh mục thủ tục hành chính thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 tỉnh Bình Định ban hành tại Quyết 

định số 4211/QĐ-UBND ngày 12/11/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định 

(có Danh mục kèm theo); đồng thời khuyến khích các tổ chức, cá nhân đăng ký 

giải quyết thủ tục qua hình thức trực tuyến, cụ thể như sau:  

1. Ưu tiên giải quyết trước hạn đối với những hồ sơ thủ tục hành chính 

(có Danh mục kèm theo) được tổ chức, cá nhân gửi trực tuyến tại Cổng dịch vụ 

công tỉnh Bình Định, địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn. 

- Khi đăng ký giải quyết qua Dịch vụ công trực tuyến, tổ chức, cá nhân sẽ 

nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả giải quyết qua số điện thoại di 

động và thư điện tử đã đăng ký khi nộp hồ sơ trực tuyến. 

- Hiện nay, tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có bố trí người hỗ 

trợ hướng dẫn, scan hồ sơ cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu. 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị 

các tổ chức, cá nhân liên hệ bà Tô Trần Thủy Vân, Chuyên viên Sở Khoa học và 

Công nghệ làm việc tại Quầy số 04 của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh - số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn (Điện thoại: 0772.439.489) để 

được giải thích, hướng dẫn chi tiết. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

công dân biết, phối hợp thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 

- VP UBND tỉnh (b/c); 

- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Báo Bình Định, Đài PT-TH Bình Định; 

- Lưu: VT, VP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Hà 

 



Phụ lục 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý  

của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện cung cấp  

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SKHCN ngày        /6/2020 

 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

MỨC ĐỘ DỊCH VỤ 

CÔNG TRỰC TUYẾN 
GHI 

CHÚ 
Mức độ 3 Mức độ 4 

I Lĩnh vực: Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

1 

Cấp mới và cấp lại Chứng chỉ nhân viên 

bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-

quang chẩn đoán trong y tế) 

X   

2 

Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong 

y tế) 

X   

3 

Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoàn 

trong y tế) 

X   

II Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

4 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 
X   

5 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và công nghệ 
X   

6 

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa 

học và công nghệ 

X   

7 
Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ 
X   

8 
Thay đổi nội dung, cấp lại Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
X   
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