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 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: 964 /TB-SKHCN             Cao Bằng, ngày 30 tháng 9  năm 2019 

 

THÔNG BÁO 
Về việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính thuộc  

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng  

tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng 

 
 

 Thực hiện Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng; 

Công văn số 965/VP-TTHCC ngày 04/9/2019 của Văn phòng Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc tổ chức tuyên truyền về Trung tâm phục vụ hành chính công; Quyết 

định số 1535/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy 

chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng, 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) thông báo như sau: 

 1. Phạm vi thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở KH&CN thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành 

chính công gồm có:  

- Lĩnh vực hoạt động Khoa học và Công nghệ: 24 TTHC.  

- Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ: 07 TTHC. 

- Lĩnh vực An toàn bức xạ và Hạt nhân: 07 TTHC. 

- Lĩnh vực tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 18 TTHC. 

Tổng cộng 56/57 TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

phục vụ hành chính công (Riêng thủ tục "Tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá 

nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh" vì lý do đặc thù nên vẫn duy trì thực 

hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Sở KH&CN). 

2. Địa điểm tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ TTHC thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở KH&CN tại Trung tâm phục vụ hành chính công 

Kể từ ngày 05/9/2019, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở KH&CN 

không tiếp nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đối với các hồ sơ đề nghị giải 

quyết TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN (ngoại trừ hồ sơ liên quan đến thủ tục "Tuyển 

chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh"). 
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Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết TTHC tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng.  

- Địa chỉ: Tầng 1, Bưu điện tỉnh Cao Bằng, đường Hoàng Đình Giong, 

phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. 

- Thời gian: 

+ Mùa hè: buổi sáng từ 7h30' đến 11h00'; buổi chiều từ 13h30' đến 16h30'. 

+ Mùa đông: buổi sáng từ 8h00' đến 11h30'; buổi chiều từ 13h30' đến 

16h30'. 

* Lưu ý: TTHC thuộc lĩnh vực KH&CN nộp hồ sơ và nhận kết quả tại bàn 

giao dịch số 10, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Cao Bằng. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:                                                                         
- UBND tỉnh (B/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các tổ chức, cá nhân liên quan; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Hải Triều 
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