
SỐ: 4W /Q D -B K H C N  ~ — 1 ~
Hà Nội, ngày L í  thảng, i. năm 2018

Q U Y ẾT Đ ỊN H
Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến 

tai Bô K hoa hoc và Công nghê năm 2019

B ộ  TR Ư Ở N G
B ộ  K H O A  H Ọ C V À  CỒNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 9 5 /2 0 17/NĐ-CP ngàỵ 16/8/2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 43 /2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ 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 Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ 
thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016 - 2020;

Căn cứ Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực 
hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017;

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 và 4 để cácỊ 
bộ, ngành, địa phương thực hiện trong các năm 2018 - 2019;

Căn cứ Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa 
phương;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Chánh Văn 
phòng Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) tại 
Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019 (sau đây viết tắt là Lộ trình) với những nội 
dung chính như sau:

I. M uc tiêu®

1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường mức độ, phạm vi 

cung cấp DVCTT của các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ; đẩy



mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch thông tin, góp phần 
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) phục vụ tổ chức, cá 
nhân và hiệu lực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Muc tiêu cu thể • #
a) Cung cấp đầy đủ thông tin DVCTT trên cổn g  dịch vụ công của Bộ Khoa 

học và Công nghệ phục vụ nhu cầu tra cứu, khai thác của tổ chức và cá nhân.

b) Đến hết năm 2019: Đảm bảo xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 
theo Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 
846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định so 877/QĐ-TTg ngày 08/7/2018.

II. Nội dung thực hiện

1. Số liệu chung
a) Tổng số đơn vị chủ trì cung cấp TTHC: 15 đơn vị.

b) Tổng số TTHC do Bộ chủ trì cung cấp: 316 TTHC.

2. Nội dung
a) Triển khai xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 đối với các 

TTHC trong Danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 và Quyết định số 877/QĐ-TTg ngày 08/7/2018.

b) Rà soát các TTHC ngoài danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, bảo đảm các TTHC được lựa chọn để cung cấp DVCTT phải thực hiện 
được trực tuyến và có số lượng hồ sơ giao dịch lớn hoặc có quy trình nghiệp vụ 
tương đồng, có thể triển khai đồng thời cùng với dịch vụ công khác.

c) Rà soát các TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành để triển khai 
áp dụng DVCTT mức độ 4.

d) Ban hành Danh mục DVCTT mức độ 3 và 4 được thực hiện trên cổ n g  
dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ trong Quý I năm 2019, trong đó 
cung cấp ít nhất 30% DVCTT ở mức độ 4.

III. Kinh phí

Căn cứ Kế hoạch ứ n g  dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công 
nghệ giai đoạn 2016 - 2020, Lộ trình này và các văn bản hướng dẫn có liên quan:

a) Đối với các đơn vị triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 3 trở lên trên 
hạ tầng kỹ thuật do đơn vị tự quản lý, đơn vị chủ trì thực hiện TTHC tự xây 
dựng dự toán chi tiết, phối họp với các đơn vị chức năng tổ chức thẩm định, phê 
duyệt và triển khai theo Lộ trình.

b) Đối với các đơn vị triển khai, cung cấp DVCTT mức độ 3 trở lên trên 
hạ tầng kỹ thuật dùng chung của Bộ do Trung tâm Công nghệ thông tin quản lý, 
các đơn vị chủ trì thực hiện TTHC phối họp với Trung tâm Công nghệ thông tin 
và các đơn vị có liên quan tổ chức xây dựng dự toán chi tiết, thẩm định, phê 
duyệt và triển khai theo Lộ trình.



IV. Giải pháp thực hiện

1. Hoàn thiện các quy chế nội bộ
Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản cần thiết cho việc quản lý, 

khai thác và sử dụng các DVCTT của Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Giải pháp kỹ thuật, công nghệ
a) Triển khai, tích hợp đầy đủ các DVCTT mức độ 3 và 4 lên cổ n g  

dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ, cổ n g  dịch vụ công quốc gia, 
bảo đảm tuân thủ các tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ 
quan nhà nước.

b) Tăng cường đầu tư cho công tác bảo đảm an toàn thông tin cho c ổ n g  
dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ, đáp ứng cung cấp dịch vụ hoạt 
động ổn định, liên tục và an toàn cho tổ chức và cá nhân.

3. Giải pháp nhân lực
a) Tăng cường tổ chức, hướng dẫn sử dụng cho các cán bộ của đơn vị chủ 

trì thực hiện và các bên liên quan tham gia sử dụng thành thạo các DVCTT.

b) Tăng cường bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ chuyên trách về công nghệ 
thông tin và an toàn thông tin của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm có đủ 
năng lực vận hành, duy trì và theo dõi hiệu quả sử dụng các DVCTT.

4. Giải pháp tồ chức triển khai
a) Đổi với các DVCTT mức độ 3 và 4 đã đưa vào hoạt động thì ưu tiên xử 

lý trước đối với hồ sơ nộp trực tuyến. Thường xuyên hướng dẫn các tổ chức và 
cá nhân sử dụng DVCTT mới đưa vào hoạt động dưới nhiều hình thức.

b) Chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị liên quan thực hiện Lộ trình này theo đúng 
kế hoạch đề ra; đồng thời có sự đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện để kịp th ờ f  
tháo gỡ những vướng mắc xảy ra trong quá trình thực hiện.

5. Giải pháp tuyên truyền
a) Tăng cường giới thiệu và hướng dẫn thường xuyên giúp tổ chức và cá j 

nhân biết cách sử dụng và hình thành thói quen sử dụng các DVCTT của Bộ.

b) Tăng cường cồng tác tuyên truyền, quảng bá các DVCTT thông qua 
các báo, tạp chí và các phương tiện đại chúng khác.

V. Tổ chức thưc hiên# •

1. Trung tâm Công nghệ thông tin
a) Chủ trì, phối hợp, đôn đốc, giám sát, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Bộ 

trong việc triển khai Lộ trình này.

b) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ, các đơn vị liên quan xây dựng và 
thực hiện kê hoạch nâng câp hạ tâng kỹ thuật dùng chung của Bộ.



2. Văn phòng Bộ
a) Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và các đơn vị có 

liên quan rà soát, đánh giá tình hình xây dựng, cung cấp DVCTT mức độ 3 và 4 
tại các đơn vị thuộc Bộ; trình Bộ trưởng ban hành Danh mục DVCTT mức độ 3 
và 4 được tiếp nhận trên cổ n g  dịch vụ công của Bộ Khoa học và Công nghệ.

b) Phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin đôn đốc, theo dõi, kiểm  
tra việc xây dựng, cung cấp DVCTT của đơn vị, bảo đảm tính hiệu quả và phù 
hợp với kế hoạch triển khai xây dựng Chính phủ điện tử tại Bộ Khoa học và 
Cong nghệ.

3. Các đơn vi chủ trì thưc hiên TTHC • • #
a) Chủ trì, phối họp vói Trung tâm Công nghệ thông tin và Văn phòng Bộ xây 

dựng kế hoạch triển khai cung cấp và duy trì các DVCTT theo Danh mục DVCTT 
mức độ 3 và 4 của Bộ.

b) Bố trí nhân lực, kinh phí triển khai xây dựng, cung cấp các DVCTT; 
định kỳ hàng quý báo cáo Lãnh đạo Bộ (thông qua Trung tâm Công nghệ thông 
tin) về tiến độ, kết quả thực hiện cung cấp các DVCTT thuộc trách nhiệm của 
đơn vị mình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Chánh Văn phòng Bộ, 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch 
- T à i  chính và Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-  Như Điều 3;
- Bộ trường (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để biết);
- Ban Chỉ đạo CPĐT;
- Bộ TTTT, Bộ KHĐT, Bộ TC;
- Cổng TTĐT của Bộ;
- Lưu: VT, VPB, TTCNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG  
T H Ứ  TRƯỞNG

iATai

/©##

‘ểui Thế Duy


