
 UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:  414 /SKHCN-VP 

V/v đôn đốc cập nhật CSDLQG về TTHC và 
xử lý PAKN của người dân, doanh nghiệp   

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
   

Lạng Sơn, ngày 02 tháng 6 năm 2020 

                   
 

 

 
 
 
 

Kính gửi :  

- Các phòng chuyên môn thuộc Sở 
- Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
 

 Thực hiện Công văn số 561/UBND-TTPVHCC ngày 29/5/2020 của 

UBND tỉnh về việc cập nhật CSDLQG về thủ tục hành chính (TTHC) và xử lý 

PAKN của người dân doanh nghiệp, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) yêu 

cầu các Phòng chuyên môn, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở 

(gọi tắt là đơn vị) khẩn trương thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các đơn vị thuộc Sở chỉ đạo công chức đang tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả TTHC trên Cổng  Dịch  vụ công quốc gia tự đăng ký tài 

khoản tại địa chỉ: “https://dichvucong.gov.vn” để thực hiện tiếp nhận hồ sơ, giải 

quyết và trả kết quả TTHC cho tổ chức cá nhân trên dịch vụ công  trực tuyến; 

tiếp nhận phản  ánh,  kiến  nghị và  khai  thác, sử dụng các chức năng trên Cổng  

Dịch vụ công quốc gia.  

2. Khẩn trương rà soát các thông tin về TTHC thuộc phạm vi quản lý trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, như: địa chỉ của cơ quan  tiếp  nhận,  cơ quan 

thực  hiện TTHC,…;  bổ sung thông tin về tài khoản ngân hàng để phục vụ 

thanh  toán  trực  tuyến...;tổng  hợp  những  thông  tin  còn  thiếu  hoặc chưa 

chính xác, gửi về Sở KH&CN trước ngày 10/6/2020, để kịp thời tổng hợp gửi 

Văn phòng UBND tỉnh. (Có mẫu Danh mục gửi kèm) 

Đề nghị các phòng chuyên môn của Sở, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

chất lượng nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, VP (tthai). 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Bế Thị Thu Hiền 

 
 



DANH MỤC 
RÀ SOÁT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ KHCN TRÊNCỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA 
(Ban hành kèm theo Công văn số        /SKHCN-VP ngày        /6/2020 của Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Lạng Sơn) 

 

STT Tên TTHC 
Mục  cần sửa đổi, bổ sung/kiến 

nghị sửa đổi bổ sung 
Nội dung kiến nghị, sửa đổi, bổ sung Ghi chú 

I LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHCN: 17 TTHC  

 Quyết định số 2633/QĐ-UBND ngày 21/12/2019   

      

     

     

     

     

     

     

II LĨNH VỰC ATBX   

 Quyết định    

1     

2     

3     

III  TC-ĐL-CL   

     

     

     

     

IV SỞ HỮU TRÍ TUỆ   
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