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QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  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 vạ, 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 đỉện 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 Quyết định số 985/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2018 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 3457/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 11 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 4094/QĐ-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt Lộ trình cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019;

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

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

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



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 trưỏng và các Thứ trường;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- Cống thông tin điện tử của Bộ;
- Lưu: VT, VP, TTCNTT.



ịỗo.n hành kèm ĩhềẵ Quyêt định sô í "CÝQĐ-BKHCN ngày, A /3/20Ị 9 
cm  BộẰrưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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Lĩnh Vực/Nhóm thủ tuc/Dich vụ công trưc tuyến Mức 
độ 3

Mức 
độ 4

Á Lĩnh virc k hoa  học và công n g h ệ

I Nhóm thủ tuc về nhiêm vu khoa hoc và công nghê•  •  ® •  « 3  C 5 ®

1 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ 3

2 Thủ tục đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp Bộ

3

3 Thủ tục đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo 
Nghị định thư

3

4 Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học 
và công nghệ đến năm 2020

3

5 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện dự án hỗ trợ thành lập cơ sở 
và đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ và tố chức khoa học và công nghệ công lập thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

3

6 Thủ tục đăng ký chủ trì, thực hiện các dự án phục vụ công tác 
quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học 
và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

3

7 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

4

8 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước

3

9 Thả tục đăng ký thông tin két quả thự c  h iện  nhiệm vụ khoa học 
và công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước

5
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3

11 Thử tục công nhận ià nhà khoa học đầu ngành 3

12 T hủ tục đăng ký nhiệm v ụ  k hoa  học  v à  công  nghê tiềm năng  do 
Quỹ Phát triên khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

4



13 Thủ tục đăng ký tham  gia xét chọn giải thư ở ng  T ạ  Q uang Bửu
ỉ

4

14 Thủ tục đáng ký thực h iện  để tài ngh iên  cửu Cữ bản  tío Q uỹ P h a i
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4

15 Thủ tục đăng ký  thực h iện  nh iệm  vụ khóa học v à  công  nghệ đột 
xuất có ý ngh ĩa  Quan trọng  về khoa học và  th ự c  tiễn  do Quỹ 
Phát triển  khoa Ỉ1ỌC v à  công nghệ Q uốc g ia  tài trợ

'7

16 Thủ tục đăng ký  thực tập, ngh iên  cứu ngắn  hạn  ỏ' nước ngoài do 
Quỹ Phát triển  khoa học v à  công nghệ Q uốc g ia  hỗ trợ

4

17 Thủ tục đăng ký nghiên cứu sau tiến sĩ tại Việt Nam do Quỹ 
Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

3

18 Thủ tục đăng ký nâng cao chất lượng, chuẩn mực của tạp chí 
Khoa học và công nghệ trong nước do Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

3

19 Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở trong nước và 
nước ngoài đối với sáng ché và giống cây trồng do Quỹ Phát 
triển khoa học và công nghệ Quốc gia hỗ trợ

3

20 Thủ tục đăng ký tài trợ của nhà khoa học trẻ tài năng không 
thuộc tổ chức khoa học và công nghệ công lập được sử dụng 
các phòng thí nghiệm trọng điếm quốc gia và các phòng thí 
nghiệm khác do Quỹ Phát ừiển khoa học và công nghệ Quốc 
gia hỗ trợ

3

II Nhóm thủ tục vê chuyên giao công nghệ

21 Thủ tục chấp thuận chuyển giao công nghệ 3

22 Thủ tục cấp Giấy phép chuyển giao công nghệ 3

23 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ 3

24 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đồi, bổ sung 
nội dung chuyển giao công nghệ

3

I I I Nhóm thủ ític vê đăng ký hoạt động khoa học và công nghê

25 Thủ tuc cấn Giấy chứng nhận đăng ký hoạt đông  lần đầu cho tổ 
chức khoa học và cône nghệ

4
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4

r*ị <“7Ả / Thủ tục cấp lại G iấy  chứng nhận đăng ký  hoạt động khoa học 
và công nghệ

3

28 Thủ tục cho phép thành lập và phê duyệt điều lệ của tổ chức 
khoa học và công nghệ có vốn nước ngoài

: 3

?



29 Thủ tục đề nghị thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ 
chức khoa học và công nghệ Việt Nam ở nước ngoài

3

B
*7 A

Lĩnh vực phát triên tiêm lực khoa học và công nghệ

30 Thủ tục tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện Họp đồng 
nhận lao động thực tập của doanh nghiệp trong Khu CNC hoạt 
động đưa người đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức thực 
tập nâng cao tay nghề có thời gian dưới 90 ngày

4

31 Thủ tục nhận thông báo về địa điểm, địa bàn, thời gian bắt đầu 
hoạt động và người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của 
doanh nghiệp cho thuê lại lao động trong Khu CNC Hòa Lạc

4

32 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc 
cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

4

33 Thủ tục cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm 
việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

4

34 Thủ tục thu hồi giấy phép lao động cho người nước ngoài làm 
việc cho các doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc

4

35 Thủ tục xác nhận người lao động nước ngoài làm việc cho các 
doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa Lạc không thuộc diện cấp 
giấy phép lao động

4

36 Thủ tục nhận thông báo của doanh nghiệp trong Khu CNC Hòa 
Lạc việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 
một năm

4

37 Thủ tục tiếp nhận hệ thống thang lương, bảng lương, định mức 
lao động của các to chức, doanh nghiệp hoạt động đầu tư tại 
Khu CNC Hòa Lạc

4

c Lĩnh vực sử hữu trí tuệ

! Nhóm thủ tuc về đăng ký sở hữu công nghiệp

38 Thủ tục đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích 4

39 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có nguồn gốc Việt 
Nam

3

40 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chỉ định Việt
Nam

3

41 Thủ tục đăng ký sáng chế theo Hiệp ước PCT có chọn Việt Nam 3

42 Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp 4

43 Thủ tục đăng ký nhãn hiệu 4



44 Thủ tục đăng ký quốc tế nhãn hiệu có nguồn gốc Việt Nam 3

45 Thủ tục đăng ký chỉ dẫn địa lý 3

46 Thủ tục đăng ký thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn 3

47 Thủ tục đăng ký họp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công 
nghiệp

3

48 Thủ tục đăng ký họp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở 
hữu công nghiệp

3

II Nhóm thủ tục về duy trì, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ, 
khiếu nại về sở hữu công nghiệp

49 Thủ tục sửa đổi văn bằng bảo hộ 3

50 Yêu cầu cung cấp bản sao tài liệu thông tin sở hữu công nghiệp 3

51 Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 3

52 Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 3

53 Thủ tục duy trì hiệu lực văn bằng bảo hộ 4

54 Thủ tục gia hạn hiệu lực văn bằng bảo hộ 4

55 Thủ tục cấp lại/cấp phó văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp 3

56 Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng 
chế

3
1

57 Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết 
định bắt buộc

3

58 Thủ tục sửa đổi, bổ sung, tách đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Thủ tục yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký đối tượng 
sở hữu công nghiệp

3

60 Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi, bổ sung nội dung, gia hạn, chấm 
dứt trước thời hạn hiệu lực họp đồng chuyển quyền sử dụng đối 
tượng sở hữu công nghiệp

3

61 Thủ tục giải quyết khiếu nại liên quan đến thủ tục xác lập quyền 
sở hữu công nghiệp

3

III Nhóm thủ tục về giám định sở hữu công nghiệp

62 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công 
nghiệp

3

63 Thủ tục cấp thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 3

64 Thủ tục cấp lại thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 3



65 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 
giám định sở hữu công nghiệp

3

66 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 
giám định sở hữu công nghiệp

3

IV Nhóm thủ tục về đại diện sở hữu công nghiệp

67 Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp

3

68 Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công 
nghiệp

3

69 Thủ tục cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp

3

70 Thủ tục ghi nhận người đại diện sở hữu công nghiệp 3

71 Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp 3

72 Thủ tục ghi nhận thay đổi về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu 
công nghiệp/người đại diện sở hữu công nghiệp

3

D Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ

73 Thủ tục khai báo chất phóng xạ 4

74 Thủ tục cấp giấy khai báo chất thải phóng xạ 4

75 Thủ tục khai báo thiết bị bức xạ (trừ thiết bị X-quang chẩn đoán
trong y tế)

4

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xây dựng cơ 
sở bức xạ)

4

77 Thủ tục khai báo bổ sung thông tin sau khi cấp giấy đăng ký 
hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử

4

78 Thủ tục sửa đổi Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ ừợ ứng 
dụng năng lượng nguyên tử

4

79 Thủ tục cấp sửa đổi giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đào tạo an 
toàn bức xạ

4

E
r

Lĩnh vực tiêu chuân đo lường chât lượng

ó y i hủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch 4

Tổng cộng 52 28


