
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  NH  HỪA  H  N HU  
 

Số: 770 /QĐ-UBND 

C N  HÕA    H   CHỦ N H A      NAM 

Độc lập -  ự do - Hạnh phúc 
 

            u         23  tháng 3  ăm 2020 

 

QUY   ĐỊNH 

 ề việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm 

vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ  
 

 

CHỦ  ỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN   NH  
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của 

Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của 

Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghị định liên quan 

đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

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 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 

236/SKHCN-VP ngày 12 tháng 3 năm 2020, 
 

QUY   ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính 

chuẩn hóa phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm: 

1. Cập nhật thủ tục hành chính mới được công bố vào Hệ thống thông tin 

thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Niêm yết, công 

khai thủ tục hành chính này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị;  

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, trình 

UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính này và 

hoàn thành việc cấu hình thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống xử lý một 

cửa tập trung; 

3. Triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 

Quyết định sau: 

1. Quyết định số 2335/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh về 

việc công bố danh mục  thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền 



giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 23/4/2019 của UBND tỉnh về 

việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế;  

3. Quyết định số 2463/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Thừa 

Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh 

vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học 

và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các tổ 

chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:                                                           
- Như Điều 4; 
- Cục KSTTHC (Văn phòng Chính phủ) (gửi qua mạng);  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, TX, 

Tp Huế (gửi qua mạng);  
- Các PCVP UBND tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, VH, HCC. 

KT. CHỦ  ỊCH 

PHÓ CHỦ  ỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Phan  hiên Định 
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Phụ lục 

DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA  HU C PHẠM    CHỨC NĂN  QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

CỦA SỞ KHOA HỌC  À CÔN  N H    NH  HỪA  H  N HU   
(B        t eo Qu  t đị   số: 770  /QĐ-UBND ngày  23  tháng 3  ăm 2020 củ  C ủ tịc  Ủ  b     â  dâ  tỉ               u ) 

 

PHẦN  . DANH MỤC  HỦ  ỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 

 

TT 
 ên thủ tục hành chính 

(Mã số   HC) 

 hực 

hiện 4 

tại 

chỗ 

 hời gian giải 

quyết  

Phí, lệ phí (  u 

có) 
Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I Lĩnh vực Hoạt động khoa học và Công nghệ (28    HC) 

1.  
Bổ nhiệm giám định viên tư pháp 

1.005360 
 

20 ngày. 

Trong đó, 15 

ngày tại Sở 

KHCN và 05 

ngày tại UBND 

tỉnh. 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật giám định tư 

pháp ngày 20/6/2012; 

- Nghị định số 

85/2013/NĐ-CP ngày 

29/7/2013 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

35/2014/TT-BKHCN 

ngày 11/12/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

Thẩm 

quyền quyết 

định: 

UBND tỉnh 

2.  

Miễn nhiệm giám định viên tư 

pháp 

2.000228 

 

10 ngày. 

Trong đó, 07 

ngày tại Sở 

KHCN và 

03ngày tại 

UBND tỉnh. 

Không 

Thẩm 

quyền quyết 

định: 

UBND tỉnh 

3.  

Đánh giá, xác nhận kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ không sử dụng ngân sách 

nhà nước. 

1.006427 

 

- Đối với trường 

hợp đặc cách 

cấp Giấy xác 

nhận kết quả 

thực hiện nhiệm 

vụ: 05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

Kinh phí đánh giá 

kết quả thực hiện 

nhiệm vụ do tổ 

chức, cá nhân đề 

nghị bảo đảm và 

chi trả. Mức chi 

áp dụng theo quy 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ; 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27 tháng 01 năm 2014 

của Chính phủ. 

- Thông tư số 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7553&qdcbid=79&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=732&qdcbid=79&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=8717&qdcbid=66&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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nhận được hồ sơ 

đầy đủ, hợp lệ. 

- Đối với trường 

hợp không phải 

là đặc cách cấp 

Giấy xác nhận 

kết quả thực 

hiện nhiệm vụ: 

45 ngày làm 

việc làm việc kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

định hiện hành 

đối với các nhiệm 

vụ khoa học và 

công nghệ sử 

dụng ngân sách 

nhà nước 

02/2015/TT-BKHCN 

ngày 06 tháng 3 năm 

2015 của Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

4.  

Thẩm định kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

không sử dụng ngân sách nhà 

nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh 

hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc 

phòng, an ninh, môi trường, tính 

mạng, sức khỏe con người. 

2.000079 

 
45 ngày làm 

việc 

Theo quy định 

hiện hành do tổ 

chức, cá nhân đề 

nghị chi trả. 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

 

5.  

Đánh giá đồng thời thẩm định kết 

quả thực hiện nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước mà có tiềm 

ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích 

quốc gia, quốc phòng, an ninh, 

môi trường, tính mạng, sức khỏe 

con người. 

2.002144 

 
45 ngày làm 

việc 

Theo quy định 

hiện hành do tổ 

chức, cá nhân đề 

nghị chi trả. 

 

6.  
Đặt và tặng giải thưởng về khoa 

học và công nghệ của tổ chức, cá 
 

22 ngày làm 

việc (Sở Khoa 

học và Công 

Không 

- Nghị định số 

78/2014/NĐ-CP ngày 

30 tháng 7 năm 2014 

Giảm thời 

gian thực 

hiện từ 25 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=267&qdcbid=66&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7537&qdcbid=66&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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nhân cư trú hoặc hoạt động hợp 

pháp tại Việt Nam. 

2.000058 

nghệ: 15 ngày 

làm việc, UBND 

tỉnh: 07 ngày 

làm việc) 

của Chính phủ; 

- Nghị định số 

60/2019/NĐ-CP ngày 

05 tháng 7 năm 2019 

của Chính phủ. 

ngày làm 

việc xuống 

còn 22 ngày 

làm việc; 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

7.  

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách 

nhà nước và nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ do quỹ của Nhà 

nước trong lĩnh vực khoa học và 

công nghệ tài trợ thuộc phạm vi 

quản lý của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

1.004473 

 
05 ngày làm 

việc 

Không 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 

18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

11/2014/NĐ-CP ngày 

18/02/2014 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

14/2014/TT-BKHCN 

ngày 11/6/2014 của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 

- Quyết định số 

1949/QĐ-UBND ngày 

01 tháng 10 năm 2014 

của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế. 

 

8.  

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ không 

sử dụng ngân sách nhà nước 

1.004460 

x 
15 ngày làm 

việc 
Không quy định. 

 

9.  

Đăng ký thông tin kết quả nghiên 

cứu khoa học và phát triển công 

nghệ được mua bằng ngân sách 

nhà nước thuộc phạm vi quản lý 

của tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ương 

1.004467 

x 
05 ngày làm 

việc 
Không  

 

10.  
Cấp Giấy chứng nhận doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ. 
 

10 ngày làm 

việc 
Không. 

Trung tâm 

Phục vụ 

- Nghị định số 

13/2019/NĐ-CP ngày 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=209&qdcbid=52&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6311&qdcbid=77&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6293&qdcbid=77&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6293&qdcbid=77&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=6300&qdcbid=77&r_url=tra_cuu_tthc_bg
http://www.most.gov.vn/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2007-01-31.9575156008/mltextrule.2007-05-28.4823284870/Nghi%20dinh%2080_2007_ND-CP.doc/view
http://www.most.gov.vn/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2007-01-31.9575156008/mltextrule.2007-05-28.4823284870/Nghi%20dinh%2080_2007_ND-CP.doc/view


 6 

2.002278 hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

01 tháng 02 năm 2019 

của Chính phủ về doanh 

nghiệp khoa học và 

công nghệ. 

 
11.  

Cấp thay đổi nội dung, cấp lại 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ 

2.001525 

 
05 ngày làm 

việc 

Không. 

 

 

12.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động lần đầu cho tổ chức 

khoa học và công nghệ 

1.001786 

 
15 ngày làm 

việc 

3.000.000 đồng. 

 
 

- Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của CP. 

- Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN 

ngày 31/3/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thông tư số 

298/2016/TT-BTC ngày 

15/11/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài. 

 

13.  

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ 

1.001770 

x 
10 ngày làm 

việc 

1.000.000 đồng. 

 Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

Gộp tên 

TTHC: 

- Cấp lại 

Giấy chứng 

nhận trong 

trường hợp 

GCN của tổ 

chức 

KHCN bị 

mất; 

- Cấp lại 

GCN trong 

trường hợp 

GCN của tổ 

chức 

KHCN bị 

rách, nát.  

14.  

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động 

của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

1.001747 

 
10 ngày làm 

việc 

Thông tư số 

298/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

Gộp tên 07 

TTHC: Cấp 

Giấy chứng 

nhận trong 

trường hợp 

đăng ký 

thay đổi tên 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=219416&qdcbid=276&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5135&qdcbid=276&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2597&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2573&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2543&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2543&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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cơ quan 

quyết định 

thành lập, 

cơ quan 

quản lý trực 

tiếp; đăng 

ký thay đổi 

tên; đăng ký 

thay đổi địa 

chỉ trụ sở 

chính; đăng 

ký thay đổi 

địa chỉ trụ 

sở chính 

(dẫn đến 

thay đổi cơ 

quan cấp 

giấy chứng 

nhận); đăng 

ký thay đổi 

vốn; đăng 

ký thay đổi 

người đứng 

đầu; đăng 

ký thay đổi, 

bổ sung lĩnh 

vực hoạt 

động khoa 

học và công 

nghệ của tổ 

chức khoa 

học và công 

nghệ. 

15.  Cấp Giấy chứng nhận hoạt động  15 ngày làm 3.000.000 đồng.   
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lần đầu cho văn phòng đại diện, 

chi nhánh của tổ chức khoa học 

và công nghệ 

1.001716 

việc  

16.  

Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt 

động cho văn phòng đại diện, chi 

nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

1.001693 

x 
10 ngày làm 

việc 

1.000.000 đồng. 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

Gộp tên 02 

TTHC: Cấp  

Giấy chứng 

nhận hoạt 

động cho 

văn phòng 

đại diện, chi 

nhánh của 

tổ chức 

khoa học và 

công nghệ 

trong 

trường hợp 

GCN hoạt 

động bị 

rách, nát; bị 

mất. 

17.  

Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy 

chứng nhận hoạt động cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công nghệ 

1.001677 

 
10 ngày làm 

việc 

Thông tư số 

298/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính 

Gộp tên 05 

TTHC: Cấp 

Giấy chứng 

nhận trong 

trường hợp 

đăng ký thay 

đổi tên; đăng 

ký thay đổi 

địa chỉ trụ 

sở; đăng ký 

thay đổi 

người đứng 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2498&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2469&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2450&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2450&qdcbid=74&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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đầu; đăng ký 

thay đổi 

thông tin; 

đăng ký thay 

đổi, bổ sung 

lĩnh vự;c 

đăng ký thay 

đổi tên văn 

phòng đại 

diện, chi 

nhánh của tổ 

chức khoa 

học và công 

nghệ 

18.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

chuyển giao công nghệ (trừ 

những trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học và Công 

nghệ) 

2.002248 

 
05 ngày làm 

việc 

Đối với các hợp 

đồng chuyển giao 

công nghệ đăng 

ký lần đầu thì phí 

thẩm định hợp 

đồng chuyển giao 

công nghệ được 

tính theo tỷ lệ 

bằng 0,1% (một 

phần nghìn) tổng 

giá trị của hợp 

đồng chuyển giao 

công nghệ nhưng 

tối đa không quá 

10 (mười) triệu 

đồng và tối thiểu 

không dưới 05 

(năm) triệu đồng. 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

169/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

 

 

19.  
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia 

hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung 
 

05 ngày làm 

việc 

Đối với các hợp 

đồng chuyển giao 

Trung tâm 

Phục vụ 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=9639&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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chuyển giao công nghệ (trừ 

những trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học và Công 

nghệ) 

2.002249 

công nghệ đề nghị 

đăng ký sửa đổi, 

bổ sung thì phí 

thẩm định hợp 

đồng chuyển giao 

công nghệ được 

tính theo tỷ lệ 

bằng 0,1% (một 

phần nghìn) tổng 

giá trị của hợp 

đồng sửa đổi, bổ 

sung nhưng tối đa 

không quá 05 

(năm) triệu đồng 

và tối thiểu không 

dưới 03 (ba) triệu 

đồng. 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

07/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

02/2018/TT-BKHCN 

ngày 15/5/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 

169/2016/TT-BTC 

ngày 26/10/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

 

20.  

Giao quyền sở hữu, quyền sử 

dụng kết quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ sử 

dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh 

1.000142 

 

30 ngày làm 

việc. 

Trong đó, 23 

ngày làm việc tại 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; 07 

ngày làm việc tại 

UBND tỉnh. 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ ngày 

18/6/2013. 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 

27/01/2014 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

15/2014/TT-BKHCN 

ngày 13/6/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thông tư liên tịch số 

39/2014/TTLT-

BKHCN-BTC ngày 17 

tháng 12 năm 2014 quy 

định việc định giá kết 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=9646&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=198&qdcbid=71&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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quả nghiên cứu khoa 

học và phát triển công 

nghệ, tài sản trí tuệ sử 

dụng ngân sách nhà 

nước. 

21.  

Công nhận kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ 

do tổ chức, cá nhân tự đầu tư 

nghiên cứu 

1.002935 

 

25 ngày làm 

việc. 

Trong đó, 18 

ngày làm việc tại 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; 07 

ngày làm việc tại 

UBND tỉnh. 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính 

phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật 

Chuyển giao công nghệ. 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

22.  

Hỗ trợ kinh phí, mua kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển 

công nghệ do tổ chức, cá nhân tự 

đầu tư nghiên cứu 

2.001164 

 

25 ngày làm 

việc. 

Trong đó, 18 

ngày làm việc tại 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; 07 

ngày làm việc tại 

UBND tỉnh. 

Không 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

23.  
Mua sáng chế, sáng kiến 

2.001148 
 

25 ngày làm 

việc. 

Trong đó, 18 

ngày làm việc tại 

Sở Khoa học và 

Công nghệ; 07 

ngày làm việc tại 

UBND tỉnh. 

Không 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

 

24.  

Hỗ trợ phát triển tổ chức trung 

gian của thị trường khoa học và 

công nghệ 

2.001143 

 

- Phê duyệt danh 

mục nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ được 

hỗ trợ: Trong 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 

18/6/2013; 

- Luật Chuyển giao 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4176&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4176&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3939&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3896&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3882&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
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thời hạn 07 ngày 

làm việc kể từ 

khi có kết quả 

làm việc của hội 

đồng tư vấn xác 

định nhiệm vụ. 

- Công bố công 

khai nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ trên 

cổng thông tin 

điện tử của địa 

phương quản lý: 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày phê 

duyệt danh mục 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ được hỗ 

trợ. 

Lai thành 

phố Huế 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 quy định chi 

tiết và hướng dẫn một 

số điều của Luật 

Chuyển giao công 

nghệ; 

- Thông tư số 

07/2014/TT-BKHCN 

ngày 26/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

25.  

Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án 

thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, 

địa bàn ưu đãi đầu tư nhận 

chuyển giao công nghệ từ tổ chức 

khoa học và công nghệ 

2.001137 

 

- Phê duyệt 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ được hỗ 

trợ: Trong thời 

hạn 07 ngày làm 

việc kể từ khi có 

kết quả làm việc 

của hội đồng tư 

vấn xác định 

nhiệm vụ. 

- Công bố công 

khai nhiệm vụ 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3867&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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khoa học và 

công nghệ trên 

cổng thông tin 

điện tử của Ủy 

ban nhân dân 

cấp tỉnh: Trong 

thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ 

ngày phê duyệt 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ được hỗ 

trợ. 

26.  

Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá 

nhân thực hiện giải mã công nghệ 

1.002690 

 

- Phê duyệt 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ được hỗ 

trợ: Trong thời 

hạn 07 ngày làm 

việc kể từ khi có 

kết quả làm việc 

của hội đồng tư 

vấn xác định 

nhiệm vụ. 

- Công bố công 

khai nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ trên 

cổng thông tin 

điện tử của địa 

phương quản lý: 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày phê 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3835&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3835&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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duyệt nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ được 

hỗ trợ. 

27.  

Hỗ trợ tổ chức khoa học và công 

nghệ có hoạt động liên kết với tổ 

chức ứng dụng, chuyển giao công 

nghệ địa phương để hoàn thiện 

kết quả nghiên cứu khoa học và 

phát triển công nghệ 

2.001643 

 

- Phê duyệt 

nhiệm vụ khoa 

học và công 

nghệ được hỗ 

trợ: Trong thời 

hạn 07 ngày làm 

việc kể từ khi có 

kết quả làm việc 

của hội đồng tư 

vấn xác định 

nhiệm vụ. 

- Công bố công 

khai nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ trên 

cổng thông tin 

điện tử của địa 

phương quản lý: 

Trong thời hạn 

05 ngày làm việc 

kể từ ngày phê 

duyệt nhiệm vụ 

khoa học và 

công nghệ được 

hỗ trợ. 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ số 

29/2013/QH13 ngày 

18/6/2013; 

- Luật Chuyển giao 

công nghệ số 

07/2017/QH14 ngày 

19/6/2017; 

- Nghị định số 

76/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 quy định chi 

tiết và hướng dẫn một 

số điều của Luật 

Chuyển giao công 

nghệ; 

- Thông tư số 

07/2014/TT-BKHCN 

ngày 26/5/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 

33/2014/TT-BKHCN 

ngày 06/11/2014 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

28.  

Xác nhận hàng hóa sử dụng trực 

tiếp cho phát triển hoạt động ươm 

tạo công nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp khoa học  và công nghệ 

2.001179 

 

10 ngày làm 

việc (hoặc 20 

ngày) 

Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

- Luật Thuế xuất khẩu, 

thuế nhập khẩu ngày 06 

tháng 4 năm 2016; 

- Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP ngày 

Thẩm 

quyền 

Quyết định: 

UBND tỉnh 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5549&qdcbid=48&r_url=tra_cuu_tthc_bg
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4015&qdcbid=51&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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Lai thành 

phố Huế 

01 tháng 9 năm 2016 

của Chính phủ. 

- Quyết định số 

30/2018/QĐ-TTg ngày 

31 tháng 7 năm 2018 

của Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

14/2017/TT-BKHCN 

ngày 01/12/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

II Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân (07   HC) 

29.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khai báo thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

2.002131 

 

 

 

 

 

 

x 05 ngày làm việc Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Năng lượng 

nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 

03/6/2008. 

- Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN 

ngày 22/07/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

- Thông tư liên tịch số 

13/2014/TT-BKHCN-

BYT ngày 09 tháng 6 

năm 2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ và 

Bộ Y tế quy định về 

đảm bảo an toàn bức xạ 

trong y tế. 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BKHCN-

BYT ngày 05/9/2018 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7492&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7492&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

30.  

Cấp giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế) 

2.000086 

 11 ngày làm việc Phí thẩm định theo  

Thông tư 

287/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 

của Bộ Tài chính 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Năng lượng 

nguyên tử ngày 03 

tháng 6 năm 2008; 

- Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN 

ngày 22/07/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Thông tư liên tịch số 

13/2014/TT-BKHCN-

BYT ngày 09/6/2014 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và Bộ Y tế 

quy định về đảm bảo an 

toàn bức xạ trong y tế; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BKHCN-

BYT ngày 05/9/2018 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

- Thông tư số 

 

31.  

Gia hạn giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế). 

2.000081 

 10 ngày làm việc 

 

32.  

Sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ (sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong 

y tế) 

1.000184 

 10 ngày làm việc Không 

 

33.  

Cấp lại giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế). 

2.000069 
 

x 10 ngày làm việc Không 

 

34.  Cấp mới và cấp lại chứng chỉ  09 ngày làm việc 200.000 
Sửa tên 

TTHC: Cấp 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=286&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=272&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=272&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=262&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=247&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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nhân viên bức xạ (người phụ 

trách an toàn cơ sở X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

2.002254 

287/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính. 

và cấp lại 

chứng chỉ 

nhân viên 

bức xạ 

(người phụ 

trách an 

toàn cơ sở 

X-quang 

chẩn đoán 

trong y tế)  

35.  

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự 

cố bức xạ hạt nhân cấp cơ sở (đối 

với công việc sử dụng thiết bị X-

quang y tế) 

2.000065 

 10 ngày làm việc 500.000 

- Luật Năng lượng 

nguyên tử ngày 03 

tháng 6 năm 2008; 

- Thông tư số 

08/2010/TT-BKHCN 

ngày 22/07/2010 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ; 

- Thông tư liên tịch số 

13/2014/TT-BKHCN-

BYT ngày 09/6/2014 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ và Bộ Y tế 

quy định về đảm bảo an 

toàn bức xạ trong y tế; 

- Thông tư số 

13/2018/TT-BKHCN-

BYT ngày 05/9/2018 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 

25/2014/TT-BKHCN 

ngày 08/10/2014 của 

Bộ Khoa học và Công 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=9792&qdcbid=70&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=232&qdcbid=81&r_url=tra_cuu_tthc_bg
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/cd1f0b6e756f493783eb051435fd9ad5-luat%20nang%20luong%20nguyen%20tu.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/454a9f8e3c7448fd999df81a5e4e09e6-TTcapphep.doc
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nghệ; 

- Thông tư số 

287/2016/TT-BTC 

ngày 15/11/2016 của 

Bộ Tài chính. 

III Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ (06   HC) 

36.  

Cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ 

điều kiện hoạt động giám định sở 

hữu công nghiệp 

1.003542 

x 30 ngày 250.000 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành 

chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Sở hữu trí tuệ số 

50/2005/QH11 ngày 

29/11/2005, được sửa 

đổi, bổ sung theo Luật số 

36/2009/QH12 ngày 

19/6/2009; 

- Nghị định số 

105/2006/NĐ-CP ngày 

22/9/2006 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

01/2008/TT-BKHCN 

ngày 25/02/2008 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 

263/2016/TT-BTC ngày 

14/11/2016 của Bộ Tài 

chính. 

 

37.  

Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức 

đủ điều kiện hoạt động giám định 

sở hữu công nghiệp 

2.001483 

 

 

x 15 ngày Không 

 

38.  

Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ 

chức chủ trì dự án thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai 

đoạn 2016-2020 (đối với dự án 

địa phương quản lý) 

2.000419 

 

 

 
Không quy định 

tổng thời gian 

Không 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18 tháng 6 

năm 2013; 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27 

tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 

1062/QĐ-TTg ngày 14 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5058&qdcbid=73&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5005&qdcbid=73&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5005&qdcbid=73&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=1297&qdcbid=72&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=1297&qdcbid=72&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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tháng 6 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 

17/2017/TT-BKHCN 

ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 

08/2017/TT-BKHCN 

ngày 26 tháng 6 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

39.  

Thay đổi, điều chỉnh trong quá 

trình thực hiện dự án thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với 

dự án địa phương quản lý) 

2.000912 

 
15 ngày hoặc 30 

ngày 

Không 

 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18 tháng 6 

năm 2013; 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27 

tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ;  

- Quyết định số 

1062/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 6 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 

04/2015/TT-BKHCN 

ngày 03/11/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 

17/2017/TT-BKHCN 

ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

 

40.  Chấm dứt hợp đồng trong quá  07 ngày làm việc Không Trung tâm - Luật Khoa học và Công  

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3008&qdcbid=72&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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trình thực hiện dự án thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí 

tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với 

dự án địa phương quản lý) 

2.000905 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

nghệ ngày 18 tháng 6 

năm 2013; 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27 

tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 

1062/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 6 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 

04/2015/TT-BKHCN 

ngày 03/11/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và 

Công nghệ; 

- Thông tư số 

17/2017/TT-BKHCN 

ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

41.  

Đánh giá, nghiệm thu và công 

nhận kết quả thực hiện dự án 

thuộc Chương trình phát triển tài 

sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 

(đối với dự án địa phương quản 

lý) 

2.000895 

 
Không quy định 

tổng thời gian 
Không 

Trung tâm 

Phục vụ 

hành chính 

công tỉnh, 

số 01 Lê 

Lai thành 

phố Huế 

- Luật Khoa học và Công 

nghệ ngày 18 tháng 6 

năm 2013; 

- Nghị định số 

08/2014/NĐ-CP ngày 27 

tháng 01 năm 2014 của 

Chính phủ; 

- Quyết định số 

1062/QĐ-TTg ngày 14 

tháng 6 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 

11/2014/TT-BKHCN 

ngày 30 tháng 5 năm 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2978&qdcbid=72&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2978&qdcbid=72&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2933&qdcbid=72&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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2014 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư liên tịch số 

27/2015/TTLT-BKHCN-

BTC ngày 30 tháng 12 

năm 2015 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ trưởng Bộ 

Tài chính; 

- Thông tư số 

17/2017/TT-BKHCN 

ngày 29 tháng 12 năm 

2017 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 

IV Lĩnh vực  iêu chuẩn Đo lường, Chất lượng (19   HC) 

42.  
Công bố sử dụng dấu định lượng 

2.000212 
 03 ngày làm việc 

Không 

 Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Đo lường năm 

2011; 

- Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 10 

năm 2012 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

21/2014/TT-BKHCN 

ngày 15/7/2014 của 

Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

Chuẩn hóa tên 

TTHC: Tiếp 

nhận công bố sử 

dụng dấu định 

lượng trên nhãn 

hàng đóng gói 

sẵn 

 

43.  

Điều chỉnh nội dung bản công bố 

sử dụng dấu định lượng 

1.000449 

 
05 ngày làm 

việc 

Không 

 

-  Luật Đo lường số 

04/2011/QH13 ngày 

11/11/2011 

-  Nghị định 

86/2012/NĐ-CP 

ngày 19/10/2012 của 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=676&qdcbid=65&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=676&qdcbid=65&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=656&qdcbid=65&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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Chính phủ; 

-  Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ; 

-  Thông tư số 

21/2014/TT-

BKHCN ngày 

15/7/2014 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

44.  

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo 

lường đối với phương tiện đo, 

lượng hàng đóng gói sẵn nhập 

khẩu 

1.000438 

 
13 ngày làm 

việc 
Không 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Đo lường năm 

2011 

- Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP 

ngày 19 tháng 10 

năm 2012 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

28/2013/TT-

BKHCN ngày 17 

tháng 12 năm 2013 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

Sửa tên TTHC: 

Tiếp nhận hồ sơ 

đăng ký kiểm tra 

nhà nước về đo 

lường đối với 

phương tiện đo, 

lượng hàng đóng 

gói sẵn nhập 

khẩu. 

45.  

Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt 

động xét tặng giải thưởng chất 

lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ 

chức, cá nhân 

2.002253 

 15 ngày làm việc 
Không 

 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hoá 

ngày 21/11/2007. 

- Luật Thi đua, Khen 

thưởng ngày 

26/11/2003 và Luật 

sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Thi 

đua, Khen thưởng 

ngày 14/6/2005. 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=634&qdcbid=65&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 

Luật thi đua, khen 

thưởng ngày 16 

tháng 11 năm 2013. 

- Quyết định số 

51/2010/QĐ-TTg 

ngày 28/7/2010 của 

Thủ tướng Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

06/2009/TT-

BKHCN ngày 

03/4/2009 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

46.  

Cấp mới Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất ôxy 

hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ 

(thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, 

đường sắt và đường thủy nội địa 

1.006851 

 05 ngày làm việc 

Theo quy định 

hiện hành của 

pháp luật về 

phí, lệ phí. 

 Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Hóa chất ngày 

21 tháng 11 năm 

2007; 

- Luật Chất lượng sản 

phẩm, hàng hóa ngày 

21 tháng 11 năm 

2007; 

- Nghị định số 

29/2005/NĐ-CP 

ngày 10 tháng 3 năm 

2005 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

104/2009/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 

năm 2009 của Chính 

phủ; 

- Thông tư số 

 

47.  

Cấp bổ sung Giấy phép vận 

chuyển hàng nguy hiểm là các chất 

ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ 

(thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, 

đường sắt và đường thủy nội địa 

2.002231 

 05 ngày làm việc 

Theo quy định 

hiện hành của 

pháp luật về 

phí, lệ phí. 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=9155&qdcbid=6601&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=9156&qdcbid=6601&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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48.  

Cấp lại Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm là các chất ôxy 

hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ 

(thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, 

đường sắt và đường thủy nội địa 

2.002232 

x 02 ngày làm việc 

Theo quy định 

hiện hành của 

pháp luật về 

phí, lệ phí. 

 

09/2016/TT-BKHCN 

ngày 09/6/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Thông tư số 

09/2018/TT-

BKHCN ngày 

01/7/2018 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

 

49.  

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa 

trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn 

của tổ chức chứng nhận 

2.001209 

 
05 ngày làm 

việc 
150.000 đồng 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật 

ngày 29 tháng 6 năm 

2006. 

- Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

28/2012/TT-

BKHCN ngày 12 

tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 

 

50.  

Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa 

trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

2.001207 

 
05 ngày làm 

việc 

150.000 đồng 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=9157&qdcbid=6601&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4129&qdcbid=45&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4129&qdcbid=45&r_url=tra_cuu_tthc_bg
http://congbotieuchuansanpham.vn/?p=1537
http://congbotieuchuansanpham.vn/?p=1537
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4121&qdcbid=45&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4121&qdcbid=45&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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- Thông tư số 

02/2017/TT-

BKHCN ngày 

31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

- Thông tư số 

183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

51.  

Đăng ký công bố hợp quy đối với 

các sản phẩm, hàng hóa sản xuất 

trong nước, dịch vụ, quá trình, môi 

trường được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ 

Khoa học và Công nghệ ban hành  

2.001277 

 
05 ngày làm 

việc 

150.000 đồng 

 
 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật 

ngày 29 tháng 6 năm 

2006. 

- Nghị định số 

127/2007/NĐ-CP 

ngày 01 tháng 8 năm 

2007 của Chính phủ. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính 

phủ. 

- Thông tư số 

28/2012/TT-

BKHCN ngày 12 

tháng 12 năm 2012 

của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công 

 

52.  

Đăng ký công bố hợp quy đối với 

các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, 

dịch vụ, quá trình, môi trường 

được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia do Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành 

2.001268 

 
05 ngày làm 

việc 

150.000 đồng 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4389&qdcbid=45&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4389&qdcbid=45&r_url=tra_cuu_tthc_bg
http://congbotieuchuansanpham.vn/?p=1537
http://congbotieuchuansanpham.vn/?p=1537
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4360&qdcbid=45&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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nghệ. 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

BKHCN ngày 

31/3/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học 

và Công nghệ. 

- Thông tư số 

183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

53.  

Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý 

của Bộ Khoa học và Công nghệ 

2.002118 

 

01 ngày làm việc 

hoặc 03 ngày 

làm việc 

Không 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

số 05/2007/QH12 

ngày 21/11/2007. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ. 

- Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP 

ngày 14/4/2017 của 

Chính phủ về nhãn 

hàng hóa. 

- Thông tư số 

27/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ. 

- Thông tư số 

07/2017/TT-BKHCN 

ngày 16/6/2017 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa 

Sửa tên TTHC: 

Đăng ký kiểm tra 

chất lượng hàng 

hóa nhập khẩu 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7414&qdcbid=50&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7414&qdcbid=50&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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học và Công nghệ. 

- Thông tư số 

183/2016/TT-BTC 

ngày 08/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài 

chính. 

54.  

Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù 

hợp hoạt động thử nghiệm, giám 

định, kiểm định, chứng nhận 

2.001208 

x 28 ngày làm việc Không 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ. 

- Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 

năm 2018 của Chính 

phủ. 

 

55.  

Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh 

vực đánh giá sự phù hợp được chỉ 

định 

2.001100 

x 28 ngày làm việc Không 

 

56.  

Cấp lại Quyết định chỉ định tổ 

chức đánh giá sự phù hợp 

2.001501 

x 05 ngày làm việc 
Không 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa  

ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4126&qdcbid=53&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=3728&qdcbid=53&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5069&qdcbid=49&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=5069&qdcbid=49&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ. 

57.  

Đăng ký tham dự sơ tuyển xét 

tặng Giải thưởng chất lượng quốc 

gia 

2.001269 

 Không quy định 
Không 

 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

ngày 21/11/2007. 

- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ. 

- Nghị định 

132/2008/ NĐ-CP 

ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ. 

 

58.  

Kiểm tra nhà nước về chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa hàng hóa 

nhóm 2 nhập khẩu 

2.001259 

 

 

 
01 ngày làm 

việc 

Không 

 

- Luật Chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa 

ngày 21 tháng 11 

năm 2007. 

- Nghị định số 

132/2008/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính 

phủ. 

- Nghị định số 

43/2017/NĐ-CP 

ngày 14 tháng 4 năm 

2017 của Chính phủ 

về nhãn hàng hóa. 

- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ. 

- Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4361&qdcbid=49&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4361&qdcbid=49&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4322&qdcbid=53&r_url=tra_cuu_tthc_bg
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=4322&qdcbid=53&r_url=tra_cuu_tthc_bg
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ngày 9/11/2018 của 

Chính phủ. 

59.  

Miễn giảm kiểm tra chất lượng 

hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

1.001392 

 
05 ngày làm 

việc 

Không 

 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công 

tỉnh, số 01 Lê 

Lai thành phố 

Huế 

- Luật Tiêu chuẩn và 

Quy chuẩn kỹ thuật 

ngày 29 tháng 6 năm 

2006; 

- Nghị định 

số 132/2008/NĐ-

CP ngày 31 tháng 12 

năm 2008 của Chính 

phủ; 

- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 

2018 của Chính phủ; 

- Nghị định số 

154/2018/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 11 

năm 2018 của Chính 

phủ. 

 

60.  

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sử dụng dấu định lượng trên 

nhãn hàng đóng gói sẵn 

 
15 ngày làm 

việc 

Không 

 

- Luật Đo lường năm 

2011; 

- Nghị định số 

86/2012/NĐ-CP 

ngày 19/10/2012 của 

CP; 

- Thông tư số 

21/2014/TT-

BKHCN ngày 

15/7/2014 của Bộ 

Khoa học và Công 

nghệ. 

(Bộ KH&CN 

chưa công bố) 

Theo Mục 3, 

Thông tư số 

21/2014/TT-

BKHCN ngày 

15/7/2014 của 

Bộ Khoa học và 

Công nghệ. 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=2053&qdcbid=53&r_url=tra_cuu_tthc_bg


 30 

2. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị khác 

TT 
Tên TTHC 

(Mã số   HC) 
 hời gian giải quyết 

Phí, lệ 

phí  

Địa điểm 

thực hiện 
Căn cứ pháp lý 

 Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ (05   HC) 

1 

Thủ tục xét tuyển dụng đặc 

cách và bổ nhiệm vào chức 

danh nghiên cứu viên chính, 

kỹ sư chính (hạng II) 

2.000393 

- Thẩm định quá trình xét tuyển dụng đặc cách và bổ 

nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh 

công nghệ hạng II: trong thời hạn 20 ngày làm việc sau 

khi có kết quả của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách 

và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức 

danh công nghệ hạng II. 

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi có kết quả 

thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết 

định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách và bổ 

nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học, chức danh 

công nghệ hạng II và gửi kết quả (kèm hồ sơ của các cá 

nhân đề nghị xét tuyển dụng và bổ nhiệm đặc cách) về 

Bộ Khoa học và Công nghệ đề nghị có ý kiến. 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 

đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Khoa học và 

Công nghệ xem xét, có ý kiến trả lời.  

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

được ý kiến thống nhất của Bộ Khoa học và Công 

nghệ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định 

xét tuyển dụng đặc cách và bổ nhiệm vào chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ hạng II. 

Không 
Đơn vị sự 

nghiệp 

công lập 

có hoạt 

động khoa 

học và 

công nghệ  

- Luật Khoa học và 

Công nghệ ngày 18 

tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 

40/2014/NĐ-CP ngày 

12 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ quy định 

việc sử dụng, trọng 

dụng cá nhân hoạt động 

khoa học và công nghệ; 

- Thông tư liên tịch số 

21/2015/TTLT-

BKHCN-BNV-BTC 

ngày 06 tháng 11 năm 

2015 của  liên Bộ Khoa 

học và Công nghệ, Bộ 

Nội vụ và Bộ Tài chính. 

2 

Thủ tục xét tuyển dụng đặc 

cách và bổ nhiệm vào chức 

danh trợ lý nghiên cứu, kỹ 

thuật viên (hạng IV), nghiên 

cứu viên, kỹ sư (hạng III) 

1.000820 

- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có kết 

quả xét chọn của Hội đồng xét tuyển dụng đặc cách, 

Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp có hoạt động khoa học và 

công nghệ (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm 

quyền xét tuyển dụng đặc cách viên chức) xem xét, 

quyết định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách 

viên chức. 

Không 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
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- Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có quyết 

định công nhận kết quả xét tuyển dụng đặc cách viên 

chức, thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập có hoạt 

động khoa học và công nghệ (hoặc thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền xét tuyển dụng đặc cách viên 

chức) ra quyết định tuyển dụng đặc cách viên chức và 

bổ nhiệm vào hạng chức danh. 

3 

Thủ tục xét đặc cách bổ 

nhiệm vào hạng chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức 

danh công nghệ cao hơn 

không qua thi thăng hạng, 

không phụ thuộc vào năm 

công tác 

1.000809 

Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả 

xét bổ nhiệm đặc cách của Hội đồng, cơ quan có thẩm 

quyền bổ nhiệm đặc cách thông báo kết quả xét và 

quyết định bổ nhiệm đặc cách vào hạng chức danh 

nghiên cứu khoa học, chức danh công nghệ không qua 

thi thăng hạng, không phụ thuộc vào năm công tác. 

Không 

4 

Thủ tục xem xét kéo dài 

thời gian công tác khi đủ 

tuổi nghỉ hưu cho cá nhân 

giữ chức danh khoa học, 

chức danh công nghệ tại tổ 

chức khoa học và công 

nghệ công lập 

2.000461 

Quyết định kéo dài thời gian công tác được gửi cho tổ 

chức, cá nhân có liên quan biết trước thời điểm nghỉ 

hưu ít nhất 06 tháng. 

 

Không 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ ngày 18 

tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 

40/2014/NĐ-CP ngày 

12 tháng 5 năm 2014 

của Chính phủ. 

5 

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ 

Quỹ phát triển khoa học và 

công nghệ 

1.001536  

 

45 ngày làm việc Không 

Quỹ phát 

triển khoa 

học và 

Công nghệ 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ ngày 18 

tháng 6 năm 2013; 

- Thông tư liên tịch số 

12/2016/TTLT-

BKHCN-BTC ngày 

28/6/2016 của liên Bộ 

KHCN và Bộ Tài 

chính. 

 

http://www.most.gov.vn/Desktop.aspx/Van-ban-KHCN/Quoc-hoi/27C258BAEF5440A98EFF326490982B5F/
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http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
http://www.most.gov.vn/Attachments/34e17cd17d11444284410ba8ab614205-Ngh%E1%BB%8B%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20s%E1%BB%91%20122_2003_N%C4%90-CP.doc
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