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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế, bị bãi bỏ  

trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn  
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN 

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

Luật sửa, đổi bổ sung một số điều của của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ 

chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

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 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 Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định 791/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Quyết định 908/QĐ-BKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính được 

thay thế trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

được thay thế, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn (Phụ lục 

chi tiết kèm theo). 

Nội dung chi tiết của các thủ tục hành chính thay thế được đăng tải trên 

Cổng Dịch vụ công tỉnh Bắc Kạn tại chuyên mục “Thủ tục hành chính”, địa chỉ: 

“dichvucong.backan.gov.vn”. 

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



 

 

Điều 3. Giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của 

các danh mục thủ tục hành chính được thay thế kèm theo Quyết định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ 

trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử:  
- Như Điều 4 (t/h);  

- Cục KSTTHC-VPCP; 

- CT, PCT UBND tỉnh;  

- LĐVP ;  

- Lưu: VT, NCPC (Vân). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BẮC KẠN 

 

I. Danh mục thủ tục hành chính được thay thế 

STT 
Mã số thủ tục  

hành chính 

Tên thủ tục hành chính 

được thay thế 

Tên thủ tục  

hành chính thay thế 

Tên văn bản quy phạm pháp luật 

quy định nội dung thay thế 

Cơ quan  

thực hiện 

1 
1.001536.000. 

00.00.H03 

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ 

Quỹ phát triển khoa học 

và công nghệ quốc gia, 

bộ, địa phương 

Thủ tục yêu cầu hỗ trợ từ Quỹ 

phát triển khoa học và công 

nghệ tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương 

Thông tư số 05/2022/TT-BKHCN 

ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng 

dẫn sử dụng Quỹ phát triển khoa 

học và công nghệ của doanh 

nghiệp 

Sở Khoa học  

và Công nghệ 

 

II. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ 

STT 
Mã số thủ tục  

hành chính 
Tên thủ tục hành chính  

Tên văn bản quy phạm pháp luật quy 

định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

Cơ quan  

thực hiện 

1 1.005360.000.00.00.H03 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Thông tư 03/2022/TT-BKHCN ngày 

20/4/2022 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về giám định tư pháp 

trong hoạt động khoa học và công nghệ 

Sở Khoa học  

và Công nghệ 
2 2.000228.000.00.00.H03 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp 

 

 

 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=195357&qdcbid=6062&r_url=danh_sach_tthc
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