BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4
và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch
vụ công Quốc gia trong năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 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 tháng 6 năm 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 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của
Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính (sau đây gọi tắt là Nghị định số 61/2018/NĐ-CP);
Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị quyết 17/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ
về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn
2019-2020, định hướng đến 2025;
Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của
Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ và Giám đốc Trung tâm công nghệ
thông tin.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 và Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung
cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
(Có Phụ lục I và Phụ lục II kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết
định số 675/QĐ-BKHCN ngày 28/3/2019 ban hành Danh mục Dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
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Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin
và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- BCĐCPĐT Bộ KH&CN; Tổ công tác giúp
việc BCĐCPĐT của Bộ;
- Cổng thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, VP, TTCNTT.
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