
 

 

UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /BC-SKHCN Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2022 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính công ích Quý III, năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 176/STTTT-BCVTCNTT ngày 11/3/2020 của Sở 

Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn báo cáo thực hiện Quyết định số 

45/2016/QĐ-TTg, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) báo cáo kết quả như sau: 

Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính (TTHC) của Sở KH&CN gồm có 49 thủ 

tục, trong đó có 38/49 TTHC đã được công bố thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 

qua dịch vụ bưu chính công ích (Có danh mục chi tiết tại Phụ lục I gửi kèm Báo 

cáo này), so với 6 tháng đầu năm trong Quý III, số lượng TTHC được công bố 

tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tăng 06 TTHC.  

Quý III, năm 2022 (tính từ ngày 15/6/2022 đến hết ngày 14/9/2022), Sở 

KH&CN đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả 08 hồ sơ đề nghị giải quyết TTHC. 

Trong số 08 hồ sơ đề nghị của các tổ chức, cá nhân không có hồ sơ thực hiện tiếp 

nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích theo đúng quy trình quy định 

tại Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI (Phụ lục II gửi 

kèm Báo cáo này - theo số liệu Bưu điện tỉnh và Trung tâm Phục vụ hành chính 

công cung cấp).  

Sở Khoa học và Công nghệ kính gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng 

hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./. 
 

Nơi nhận:    
- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- VP UBND tỉnh; 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở;  

- Trang, Cổng thông ĐT Sở KH&CN;  

- Lưu: VT, VP.     

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Thành Thân 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC CÔNG BỐ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ  

GIẢI QUYẾT QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH TRONG LĨNH VỰC KH&CN 
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-SKHCN ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

Stt Tên thủ tục hành 

Văn bản quy định hình 

thức tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI 

A TTHC ĐANG THỰC HIỆN  

I Lĩnh vực: Hoạt động KH&CN  

1 

Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ KH&CN do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực KH&CN tài trợ thuộc phạm vi quản lý của 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

Quyết định số 458/QĐ-

UBND ngày 24/4/2018 

UBND tỉnh 
2 Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN không sử dụng ngân sách nhà nước 

3 Hỗ trợ đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến kỹ thuật, hợp ký hóa sản xuất, hoàn thiện công nghệ Quyết định số 945/QĐ-

UBND ngày 27/6/2017 

UBND tỉnh 4 Hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ 

5 Cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN Quyết định số 324/QĐ-

UBND ngày 25/3/2019 

của UBND tỉnh 6 Cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 

7 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ 

Bộ Khoa học và Công nghệ) Quyết định số 2159/QĐ-

UBND ngày 24/12/2018 

của UBND tỉnh 8 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ những 

trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 
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Stt Tên thủ tục hành 

Văn bản quy định hình 

thức tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI 

9 
Xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 

nghiệp KH&CN 

10 
Công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên 

cứu 

11 Mua sáng chế, sáng kiến 

12 
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 

13 Hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường KH&CN 

Quyết định số 2159/QĐ-

UBND ngày 24/12/2018 

của UBND tỉnh 

14 
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 KH&CN 

15 Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thực hiện giải mã công nghệ 

16 
Hỗ trợ tổ chức KH&CN 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 

II Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  

17 Cấp giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Quyết định số 458/QĐ-

UBND ngày 24/4/2018 

của UBND tỉnh 18 Cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 

III  Lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt nhân   

19 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế Quyết định số 892/QĐ-

UBND ngày 13/7/2022 
20 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 
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Stt Tên thủ tục hành 

Văn bản quy định hình 

thức tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI 

21 
Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ -Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

của UBND tỉnh 

22 
Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

23 
Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế 

24 
Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ -Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong 

y tế 

25 
Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

IV Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

26 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận Quyết định số 2159/QĐ-

UBND ngày 24/12/2018 

của UBND tỉnh 27 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định 

28 Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

29 Đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia 

30 Kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

31 Công bố sử dụng dấu định lượng 

32 Điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng 

33 Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, 
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Stt Tên thủ tục hành 

Văn bản quy định hình 

thức tiếp nhận qua dịch 

vụ BCCI 

cá nhân 

34 Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

Quyết định số 458/QĐ-

UBND ngày 24/4/2018 

của UBND tỉnh 

35 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 

36 Đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh 

37 
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 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành 

38 
Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ, quá trình, môi trường 

được quản lý bới các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ KH&CN ban hành 

B CÁC TTHC BỊ BÃI BỎ TRONG NĂM 2022   

1 
Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít 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 

Quyết định số 210/QĐ-

UBND ngày 28/02/2022 

của UBND tỉnh 

2 
Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít 

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 

3 
Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ôxít 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 

4 
Giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng 

ngân sách nhà nước 

Quyết định số 678/QĐ-

UBND ngày 09/6/2022 

của UBND tỉnh 
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