
      

       Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn  
                                       

 

Thực hiện Công văn số 808/VP-TTPVHCC ngày 10/3/2021 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện chế độ báo cáo thông qua hệ thống thông 

tin báo cáo văn phòng Chính phủ. 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã đăng ký tài khoản cho 06 

người/02 nhóm người dùng hệ thống thông tin báo cáo điện tử của văn phòng 

Chính phủ trên cổng dịch vụ công quốc gia (Dichvucong.gov.vn), gồm các nhóm 

sau: 

1. Nhóm người dùng hệ thống thông tin báo cáo điện tử cấp Sở 03 người. 

Tuy nhiên, có 02 trường hợp: ông Trần Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở KH&CN - 

Lãnh đạo đầu mối kiểm soát TTHC và ông Nguyễn Như Thủy - Chánh Văn phòng 

Sở KH&CN, khi thực hiện đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia phần 

mềm báo lỗi “Thông tin đăng ký không khớp với thông tin thuê bao tại nhà 

mạng Vinaphone, vui lòng kiểm tra/đăng ký với nhà mạng”, mặc dù đã liên hệ 

nhà mạng Vinanphone để kiểm tra xác thực thông tin thuê bao chính chủ đã khớp 

với nhà mạng nhưng vẫn chưa đăng ký được tài khoản trên cổng DVCQG. Do vậy, 

Sở KH&CN đề nghị Văn phòng UBND tỉnh hướng dẫn đăng ký tài khoản, để Sở 

KH&CN thực hiện chế độ báo cáo theo quy định. 

2. Nhóm người dùng hệ thống thông tin báo cáo điện tử của Chỉ cục Tiêu 

chuẩn Đo lường Chất lượng (TĐC) đơn vị trực thuộc Sở KH&CN 03 người. 

(Có Danh mục chi tiết gửi kèm) 

Kính gửi Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét tổng hợp theo quy 

định./. 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng CM, TĐC; 
- Lưu: VT, VP. (tthai) 
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Bế Thị Thu Hiền 
 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 189  /SKHCN-VP 

V/v cung cấp danh mục tài khoản DVCQG 
nhóm người dùng hệ thống thông tin báo 

cáo điện tử của văn phòng Chính phủ 

Lạng Sơn, ngày  12  tháng  3  năm 2021 



DANH MỤC 
Tên nhóm người dùng hệ thống thông tin báo cáo của Sở KH&CN  

(Kèm theo Công văn số  189 /SKHCN-VP ngày 12   /3/2021 của Sở KH&CN) 
 

Stt Họ và tên Chức vụ 
Số Chứng 
minh thư 
nhân dân 

Số điện thoại Nhóm người dùng 

I Tên nhóm người dùng hệ thống thông tin báo cáo của Sở KH&CN  

1 Ông Trần Quốc Anh 
Phó Giám đốc Sở KH&CN 
– Lãnh đạo đầu mối kiểm 
soát TTHC 

080958660 0913277577 

- Duyệt các Báo cáo về công tác 
kiểm soát TTHC,… của Sở KH&CN 
gửi Văn phòng UBND tỉnh 

- Gửi báo cáo  

2 Ông Nguyễn Như Thủy Chánh Văn phòng Sở 080986351 0984767741 

Kiểm tra các Báo cáo về công tác 
kiểm soát TTHC,… trước khi trình 
Lãnh đạo Sở 

- Gửi báo cáo  

3 Bà Triệu Thị Hải   
Chuyên viên Văn phòng Sở 
KH&CN, công chức đầu 
mối kiểm soát TTHC 

080889472 0982999669 

Tổng hợp nhập liệu các báo cáo số 
liệu, báo cáo thuyết minh báp cáo về 
công tác kiểm soát TTHC,…  trước 
khi trình Chánh Văn phòng Sở  

- Gửi báo cáo  

II Tên nhóm người dùng hệ thống thông tin báo cáo của Chi cục TĐC, đơn vị trực thuộc  

1 Bà Nguyễn Thanh Xuân Phó Chi cục trưởng TĐC 081057675 0915842898 

- Duyệt các Báo cáo về công tác 
kiểm soát TTHC,… của Chi cục 
TĐC 

- Gửi báo cáo   



  

2 Bà Nguyễn Thị Thanh Tú 
Phó trưởng phòng Nghiệp 
vụ Đo lường – Tổng hợp 

080993972 0915476880 

- Kiểm tra các Báo cáo về công tác 
kiểm soát TTHC  trước khi trình 
Lãnh đạo Chi cục TĐC 

- Gửi báo cáo  

3 Ông Lại Gia Bảo Chuyên viên 081023217 0985013146 

- Tổng hợp nhập liệu các báo cáo số 
liệu, báo cáo thuyết minh báo cáo về 
công tác kiểm soát TTHC,…  trước 
khi trình Trưởng phòng Nghiệp vụ 
Đo lường - tổng hợp của Chi cục 
TĐC 

- Gửi báo cáo   
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