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SO KHOA HOC VA CONGt4G} 

' So' LAS  

DEN Ngày CL?.LJtIS 
Ch uyê'n  

QTJYET D!NH 
V vic cong b danh miic thu tyc hành chInh 

thuiim quyên giãi quyêt ella S& Khoa h9c và Cong ngh 

CHU TICH ut BAN NHAN DAN TINH 

all u L uât T chüc chInh quyn dja phuung ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 

Can cüNghi dinh sé, 63/2010/ND-CP ngây 08 tháng 6 nãm 2010 dlla ChInh 
phü ye kiêrn soát thu tue hânh chInE; Nghj djnh so 92/2017/ND-CP ngày 07 tháng 
8 näm 2017 cüa ChInh phll sü'a dOi, ho sung mt sO diêu cüa các Nghj djnh lien 
quan den kiCm soát thu tic hành chinh; 

Can th Thông tu' s 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nàm 2017 dlla 
Van phông Chinh phü hu&ng dn ye nghip vi kiêm soát thU tçic hành chInE; 

Xét d nghi cUa Giám dc So Khoa hpc và Cong ngh tai  To trInh s 
10/TTr-SICHCN ngày 13 tháng 3 nám 2018, 

QUYET IJINil: 

Bi&i 1. Cong bS kern theo Quyt dinh nay danh miic 60 thu tpc hành chInh 
thuôc thâm quyên giâi quyêt cUa SO Khoa hpc và Cong ngh. 

Diu 2. Chánh Van phông US'  ban nhân dan tinE; Giám dc SO Khoa h9c 
và COng ngh; Giám dOe các SO, Thu trutng các Ban, Ngãnh vâ các tO chüc cá 
nhân có lien quan ehju trách nhiirn thi hãnh Quyêt djnh nay Ice tü ngày kS'./. 

Nxi nlzfln:4c 
- Nhu Diêu 2; 
- Cue KSTTHC - 'LPCP;-' 
- TT.TU, TT.HDND tinh; 
- CT, the PCT UBND tinh; 
- LDVP, KSYF, VX, wbsiIe / 
- Trung tarn hành ehInh eông; 
- Luu: VT. 

- ir 
Trãn Thanh Liêm 



DANH MIJC Tilt TUC ilANil Cil!NH THUQC 
THAM QUYEN GIAI QUVET CUA sO KHOA HQC vA CONG NGil 

(Ban hành kern theo Quyt d/nh sJ GO /QD-UBND 
ngày 46 tháng 3 nárn 2018 cia Chü tjch Uy ban nhán dan tinh,) 

STT TEN THU TI1JC HANH CAN Ct PHAP L 

I. Linh vwc hoat dng khoa hQc va cong ngh 

- Nghj djnh s 80/2007/ND-CP ngãy 19/5/2007 cüa ChInh 
phü v doanh nghip khoa hçc và cong ngh; 

- Nghj djnh s6 96/20 10/ND-CP ngãy 20/9/2010 cUa ChInh 
phU süa dOi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 
115/2005/ND-CP ngày 05/9/2005 cUa ChInh phU quy djnh 
ccx ché ti.r chU, tu chju trách nhim cña to chirc khoa hçc 
va cong ngh cong lap và Nghj dinh  so 80/2007/ND-CP 
ngày 19/5/2007 cüa ChInh phñ ye doanh nghip khoa hçc 
vacongngh; 

- Nghj djnh s 54/2016/ND-CP ngây 14/6/20 16 cüa ChInh 
phü Quy djnh ccx ché tv chñ cüa to chfrc khoa hçc Va cOng 
ngh cong lap. 

- Thông tu liOn tjch s6 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC- 
BNY ngây 18/6/2008 cUa liOn B Khoa hoc va Cong ngh, 
Bô Tài chInh và Bô NQi vu huong dan thrc hin Nghj djnh 

• 
Cap giay chung nhan 
doanh nghiçp khoa h9c 

sO 80/2007/ND-CF ngày 19/5/2007 cüa Chinh phü vO 
doanh nghiep lchoa hoc va cong nghe. 

cong ngh - Thông tu liOn tjch sO 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC- 
BNV ngày 10/9/20 12 cüa LiOn BO Khoa hçc và COng 
ngh, BO Tài chInh, BO Ni v171 Süa dOi, bô sung Thông Pr 
liOn tjch sO 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 
18/6/2008 huâng dn thrc hin Nghj djnh sO 80/2007/ND- 
CP ngày 19/5/2007 cUa Chinh phü ye doanh nghip khoa 
hçc và cOng ngh. 

- Quyêt djnh s6 142/QD-BKHCN ngày 25/01/2016 BO 
Trutng BO Khoa hpc và Cong ngh vO vic cong bô thu 
ti,ic hành chInh thuc pharn vi chóc nAng quàn l cüa BO 
Khoa h9c vâ Cong nghe (Linh vrc: hoat dng khoa h9c và 
cong ngh). 

- Quyêt djnh s6 142/QD-BKHCN ngày 25/01/2016 B 
Truäng BO Khoa hpc vã Cong ngh vO vic cong bô thu 
tic hành chinh thuQc pham vi chüc nãng quàn l cüa B 
Khoa h9c và Cong ngh (Linh vvc: hot dng khoa h9c và 
cong ngh). 
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CAp lai  giAy chfrng nhân 
doanh nghip khoa h9e 
cong ngh (trong trutng 
h?p giãy chithg nhn 
doanh nghiep khoa h9c 
cong nghê hi mat, rách, 
nat, hi tieu huy) 

- Ngh djnh so 80/2007iD-CP ngày 19/5/2007 cUa Chinhi 
phü vO doanh nghip khoa hoc và cong ngh; 

- Nghj dnh sO 96/2010/ND-CP ngãy 20/9/20 10 cUa Chmnh 
phñ sfra dôi, ho sung môt so diêu cña Ngh djnh so 
115/2005/ND-CP ngày 05/9/2005 cüa ChInh phü quy djnh 
cci chO ta chü, tu chju trách nhim cüa tO chüc khoa h9c 
vâ cOng nghe cOng lap và Nghj dinh so 80/2007/ND-CP 
ngày 19/5/2007 càa Chinh phü ye doanh nghip khoa h9c 
và cOng nghë; 

- Ngh djnh sO 54/2016/ND-CP ngây 14/6/20 16 cUa Chinh 
phU Quy djnh cci ché tu thñ cUa to chirc khoa hpc Va cong 
ngh cong lap. 

- Thông tu lien tjeh sO 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC 
BNV ngày 18/6/2008 cüa lien Bô Khoa hoc va Cong nghê, 
Bô Tài chmnh vã Bô Nôi vu huOng dn thçrc hién Nghi dinh 
sO 80/2007/ND-CP ngãy 19/5/2007 cUa ChInh phü ye 
doanh nghip khoa hoc và cong ngh. 

- Thông tu lien tch sO 17/2012/TTLT-BKHCNBTC 
BNV ngãy 10/9/2012 cüa Lien BQ Khoa hoc và Cong 
ngh, BO ml chfnh, Ho NOl vv Sfra dôi, bO sung Thông tu 
liOn tich so 06/2008/TTLT-BKHCNBTCBNV ngày 
18/6/2008 huong dn thuc hien Nghj djnh sO 80/2007/ND-
CP ngây 19/5/2007 cUa ChInh phü ye doanh nghip khoa 
h9c vâ cOng ngh. 

- QuyOt dinh sO 142/QD-BKHCN ngãy 25/01/2016 B 
TruO'ng Bô Khoa hpc vâ Cong ngh ye vic cOng hO thu 
tic hành chInh thuOc pharn vi ehfrc näng quãn 1 cüa BO 
Khoa hoc và Cong nghê (Linh vrc: hoat dOng khoa hoc vã 
cong ngh) 
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Thu tuc sua doi, bo sung 
Giay chung nhan doanh 
nghiep khoa hoc cong 
ngh 

- Nghj djrih sO 80/2007/ND-CP ngãy 19/5/2007 cüa ChInh 
phü ye doanh nghiëp khoa h9c vã cong ngh; 

- Nghi djnhsO 96/2010/ND-CP ngãy 20/9/2010 cüa ChInh 
phñ sü'a dôi, hO sung môt sO diCu cüa Nghi djnh so 
115/2005/ND-CP ngây 05/9/2005 cüa ChInh phü quy dinh 
cci chO tu chU, tu chiu trách nhiOrn cüa tO chfre khoa hoc 
va cong nghe cong lap va Nghi dinh so 80/2007/ND-CP 
ngay 19/5/2007 cua Chmh phu ye doanh nghiep khoa hoc 
va cong nghç; 

- Nghi djnh sO 54/2016/ND-CP ngây 14/6/20 16 cüa Chinh 
phU Quy dinh cci chO tçr chU cüa tO chftc khoa hpc vã cOng 
ngh cong lap. 

- Thông tu liOn tjch sO 06/2008/TTLT-BKI-JCN-BTC 
BNV ngày 18/6/2008 cüa liOn BO Khoa hçc và Cong ngh, 
Ho Tâi chInh và Bô Nôi vu huóng dan thvc hien Nghi djnh 
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s6 80/2007/ND-CP ngày 19/5/2007 cUa ChInh pith v 
doanh nghip khoa h9c và cong nghe. 

- Thông tu lien tich s 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-
BNV ngày 10/9/2012 cña Lien BO Khoa hçc và Cong 
ngh4, DO Tài chinh, 118 NOi vçi Sa Mi, bô sung Thông tu 
lien tjch so 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 
18/6/2008 huâng dn thvc hin Nghj djnh sO 80/2007/ND-
CP ngày 19/5/2007 cüa Chinh phü ye doanh nghip khoa 
hpc và cong ngh. 

- Quy& djnh s6 142/QD-BK1i1CN ngày 25/01/2016 Bô 
Tru?rng DO Khoa hpc và Cong ngh ye vic cOng hO thñ 
tc hanh chInh thuOc  ph?m vi chirc näng quãn 19 cüa BO 
Khoa hpc và Cong ngh (Linh v?c: hoat dng khoa h9c và 
cOng ngh) 

Thu tuc cap Giy chiThg 
nhan däng k9 hqp dng 
chuyn giao cOng ngh 
(tr& nhUng trutng hcxp 
thuOc thâm quyCn cüa BO 
Khoa hçc và COng ngh) 

- Lust Chuyn giao cOng ngh sO 80/2006/QH1 1 ngày 
29/11/2006; 

- Nghj djnh s6 133/2008/ND-CP ngày 3 1/12/2008 cUa 
Chinh	 djnh chi tiêt và hithng dan thi hành mOt  sO phU quy 
diêu cUa Lut Chuyên giao cOngngh, dugc süa dOi, bô 
sung mOt sO diêu theo Nghj dinhsO 103/201 1/ND-CP ngày 
15/11/ 2011 và Nghj djnh so 120/2014/ND-CP ngày 
17/12/20 14; 

- Nghj djnh s6 103/201 1/ND-CP ngày 15/11/2011 süa dôi, 
b sung mQt sO diêu cña cüa Nghj djnh 133/2008/ND-CP 
ngày 31/12/2008 cüa ChInh phñ quy djnh chi tiêt va huàng 
dn thi hành mt sO diêu cUa Lut chuyên giao cong nghe. 

- Nghj dinh s6 120/2014/ND-CP ngày 17/12/2014 süa d6i, 
b6 sung mOt  s6 diu cüa cüa Nghj djnh 133/2008/ND-CP 
ngãy 31/12/2008 cña ChInh phU quy djnh chi ti& và huàng 
d.n thi hành mQt sO dieu cña Luat chuyên giao cong ngh. 

- ThOngtu s 169 /2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 cüa BO 
trutng BO Tài chInh Quy djnh mUc thu, chê dO thu, nOp, 
quãn 19 và sü dung phi tham djnh hqp dong chuyen giao 
cOng ngh. 

- Quyt d4nh s6 15 82/QD-BKHCN ngãy 15/6/2017 cüa DO 
KH&CN ye viec cOng bô thu ti,ic hành chInh dugc süa dOi 
thuOc pham vi chüc näng quàn 19 cña BO Khoa h9c và 
COng ngh (LinE vxc: hoat dng khoa h9c và cOng nghe) 
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Thu tc c.p Giây chfrng 
nhn dang k9 süa Mi, bO 
sung hap dOng chuyen 
giao cong ngh (tnt nhftng 
truong hap thuçc tharn 
quyen cua Bc Khoa hpc va 
Cong ngh) 

- Lust Chuyên giao cOng nghO s 80/2006/QH1 1 ngày 
29/11/2006; 

- Nghi dinh s6 133/2008/ND-CP ngày 31/12/2008 cüa 
Chinh phil quy djnh chi tit và huâng dn thi hành mOt  s6 
diu cüa Lut ChuyEn giao cOng ngh, duçic süa di, b 
sung môt dju theo Nghi djnh 103/2011/ND-CF ngày 



15/11! 2011 vã Nghi djnh s 120/2014/ND-CP ngày1  
17/12/20 14; 

- Nghi djnh 5 103/201 1!ND-CP ngày 15/11/2011 süa dôi, 
be sung môt sO diêu cUa cüa Nghi djnh 133/2008/ND-CP 
ngày 31/12/2008 cUa Chinh phü quy dinh  chi tiêt vã huOng 
clan tili nann mot so Qieu cua Luat cnuyen giao cong ngn. 

- Nghj djnh sS 120/2014/ND-CP ngây 17/12/2014 süa d&, 
bo sung môt sO diêu cüa càa Nghj djnh 133/2008iND-CP 
ngãy 31/12/2008 cüa Chinh phü quy djnh chi tiêt va hudng 
dn thi hánh mOt  sO diëu cüa Lu@t  chuyén giao cOng nghê. 

ThOngtusé 169 /2016/TT-BTC ngây 26/10/2016 cüaBô 
trudng Bô Tãi chInh Quy djnh müc thu, ché do thu, nQp, 
quân 1)? Va siX thing phi thâm djnh hcip dOng chuyén giao 
cOng ngh. 

- Quyt djnh só 15 82/QD-BKHCN ngãy 15/6/2017 cUa Bô 
KH&CN ye vic cong hO thu tvc  hãnh chInh duqc süa dOi 
thuôc pham vi chdc näng quán 1' cüa BO Khoa hçc Va 
COng ngh (Linh viyc: hoat dng khoa hpc vã cong nghe) 
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Thu tuc Bo nhiern giarn 
djnh vién tu pháp trong 
boat dông kboa hoc a 
cOng nghe 

- Luât Giám dinh tu pháp só 13/2012/QH13 ngãy 
20/6/2012; 

- Nghj djnh 5é 85/2013/ND-CP ngãy 29/7/2013 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiét va bin pháp thi hành Lut Giám djnh 
tupháp; 

- Thông tu so 35/2014/TT-BKHCN ngãy 11/12/2014 cüa 
BO trithng 80 Khoa hoc và Cong ngh quy djnh ye giám 
dnh tu pháp trong hoat dng khoa hpc va cong ngh. 

- Quy& djnh s6 1482 /QD-BKHCN ngày 17/6/2015 cUa 
BO KH&CN ye viêc cong ho thñ tiric hânh chinh mdi ban 
hânh thuôc pham vi chc nAng quãn 1 cüa 80 Khoa h9c 
vã Cong ngh (Linh vrc: hoat dng khoa hçc vã cong 
ngh) 

Thu tuc Mien nhiern giam 
dnh vien tu phap trong 
boat dng khoa hpc vã 
cong ngh 

- Luât Giárn dinh tu pháp 5é 13/2012/QH13 ngày 
20/6/20 12; 

- Nghi djnh s 85/2013/ND-CP ngày 29/7/20 13 cüa ChInh 
phCi quy dinh chi tiCt và biCn pháp thi hânh Luât Giám dinh 
taphap; 

- Thông tu sO 35/2014/TT-BKHCN ngày 11/12/2014 cUa 
BO truOng 80 Khoa hpc vâ COng ngh quy djnh ye giam 
dinh Ui pháp trong boat dng khoa h9c Va cOng ngh. 

- Quyt djnh s6 1482 /QD-BKHCN ngày 17/6/2015 cña 
BQ KH&CN ye vic cOng bô thU tvc hành chinh mdi ban 
hãnh thuOc phçirn vi chUc nãng quãn 1 cUa Bo Khoa h9c 
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và Cong ngh (Linh vrc: hot dng khoa h9c va cong 

ngh) 
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Thu tue Cap giay chung 
nhan dang icy hoat dgng 
Trung tarn giao dch cong 
ngh 

- Lu4t Khoa h9c và Cong ngh s6 29/2013/QH13 ngãy 

18/6/2013. 

- Nghj djnh s6 08/2014/ND-CP ngày 27/1/2014 cüa ChInh 
phü quy djnh chi tiêt vã huóng dan thi hành mOt so diêu 

cUa Luat KH&CN. 

- Nghj djnh s 55/2012/ND-CP ngày 28/6/2012 cfla ChInh 
phü quy djnh ye thành lap,  to chüc li, giài the dan vj sr 
nghip cOng ip. 

- Thông tix s 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cüa 
BO Truthg Bô KH&CN huàng dn diêu kiên thanh lap và 

. dang icy hoat dpng cua to chut KH&CN, van phong di 
diOn, chi nhanh cüa tó chic KI-I&CN. 

- Thông tu sO 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 cüa 
BO Thxâng BO KR&CN quy djnh ye diOu kin thành lap, 
hoat dng cUa to chüc trung gian cüa thj truOng KH&CN. 

- Thông Pr s6 29 8/20 16/TT-BTC ngày 15/11/2016 cüa BO 

trutng B Tài chInh quy djnh mirc thu, ché d thu, np, 

quán 1 và sfx ding phi thâm djnh diOu kien hoat dng ye 
khoa hçc, cong nghe. 

- Quy& djnh s6 20 84/QD-BKHCN ngày 04/8/2017 ciia 
KH&CN ye vic cOng bô thu We hành chInh duçic sfra dôi 
thuôc thârn quyên giài quyêt cña BO Khoa hçc vã Cong 
ngh (Linh vrc: hoat dØng khoa hçc và cOng ngh) 
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ThU tic Cap giây ching 
nhan dang k5 hoat dng 
Trung tarn xUc tienvàh6 
trçx hoat dpng chuyen giao 
cong nghç 

- Luat Khoa h9c và COng ngh só 29/2013/QH13 ngày 

18/6/20 13. 

- Nghj dtnh  s6 08/2014/ND-CP ngày 27/1/20 14 cüa ChInh 
phU quy djnh chi tiêt và hLrâng dan thi hành mt sO diéu 
cüa Luat KH&CN. 

- Nghj djnh s6 55/20 12ftTD-CP ngày 28/6/2012 cüa ChInh 
phU quy djnh ye thành lap, to chUc 1a, giãi the dan vj su 

nghiep cOng  lap. 

Thông tu s 03/2014/TT-BKHCN ngày 3 1/3/2014 cUa 
Bô Truñng BO KH&CN huâng dn diu kin thành 1p và 
dang k? hoat dng cUa th chirc KIH&CN, van phOng dai 
diên, chi nhánh cUa t6 chUc KH&CN. 

- Thông tu s6 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 cUa 
Bô Tru&ng BQ K}i&CN quy djnh ye dieu kin thanh lap, 
boat dng cUa to chUc trung gian cUa thj truông KH&CN. 

- Thông tu st 298/2016/TT-BTC ngãy 15/11/2016 cUa BO 
truOng BO Tài chinh quy djnh mUc thu, chê do thu, nOp, 
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quãn 19 vâ sfr dçing phi thm djnh diu kin hoat dQng v 
khoa hoc, cong ngh. 

- Quyt djnh s 2084/QD-BKFICN ngây 04/8/2017 cüa BO 
KH&CN ye vic cOng bO thu tçic hãnh chInh dugc sia dôi 
thuOc thârn quyên giãi quyêt cüa BO Khoa hpc vã Cong 
ngh (Linh vic: boat dng khoa hpc vâ cong nghe) 
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Thu tuc cap giay chung 
nhan dang Icy boat dong 

. ., Trung tarn ho try dnh gia 
tài san fri tue 

- Luãt Khoa hpc vã COng ngh só 29/2013/QH13 ngày 
18/6/20 13. 

- Nghi djnh s 08/2014/ND-Cp ngáy 27/1/20 14 cüa Chinh 
phU quy dinh chi tiêt vã huOng dan thi hânh mOt so diéu 
cUa Luât KH&CN. 

- Nghj djnh s6 55/20 12/ND-CP ngây 28/6/2012 cña ChInh 
phü quy dnh ye thành Isp, to chüt lai, giãi the dan v sir 
nghip cong lap. 

- Thông tu s6 03/2014/TT-BKJ-JCN ngày 3 1/3/2014 cña 
BO Trutno BO KH&CN hutna dan diêu kiOn thânh lap vã 
dang Icy hoat doug cua to chuc KH&CN, van phong dai . 
dien, chi nhanh cua to chirc KH&CN. 

- Thông Ui sO 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 cüa 
BO Truàng BQ KH&CN quy djnh ye diOu kin thânh lap, 
boat dOng cüa tO chfrc trung gian cUa thj tri.thng KH&CN. 

- Thông Pr s 298/2016/TT-.BTC ngày 15/11/2016 cüa Bo 
truOng BO RI chInh quy dinh rnüc thu, chC dO thu, flOp, 
quãn 19 vâ sU dvng phi thãrn djnh diêu kien hoat dQng ye 
lchoa hoc, cOng ngh. 

- Quy& djnh s6 2084/QD-BKHCN ngày 04/8/2017 cUa BO 
KH&CN ye viCe cong bO thu tiic hãnh chinh duge sfra dOi 
thuOc thârn quyCn giãi quy& cüa BO Khoa hpc va Cong 
ngh (Linh vi1c: hoat dØng khoa hpc vã cOng ngh) 

ThU tvc cAp giAy chUng 
nhn dãng k9 hott dQng 
Trung tam ho try dôi mOi 
sang tao 

- Luflt Khoa hoc và Cong nghC séi 29/2013/QHI3 ngày 
18/6/20 13. 

- Nghi djnh s 08/2014/ND-CP ngây 27/1/20 14 cüa Chinh 
phü quy djnh chi hOt và huó'ng dan thi barth mOt so diOu 
cUa Luat KH&CN. 

- Nghi djnh s6 55/2012/ND-Cp ngày 28/6/20 12 cUa Chinh 
phU quy dnh v thãnh i@p, M chUc lai, giãi th don vj ? 
nghiCp cong lap. 

- Thông Pr s 03/2014/TT-BKHCN ngây 31/3/2014 cUa 
BO ThrOng BO KH&CN huOng dk diOu kin thãnh lap và 
däng k9 hoat dng cüa tO chUc KH&CN, van phông dai 
diCn, chi nhanh cUa tO chUc KH&CN. 
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- Thông tu s6 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2014 cüa 
BQ Trutng BØ K14&CN quy djnh ye diêu 1cin thanh lap, 
hoat dng cüa th chfrc trung gian cUa thj trutng KH&CN. 

- Thông tu s6 298/2016/TT-BTC ngãy 15/11/2016 cüa BO 
truäng BQ TM chinh quy djnh rnüc thu, chê d thu, n'p, 

quãn l vâ sfr dung phi thãm djnh diêu lcin hoat dng ye 
khoa hoc, cong ngh. 

- Quy&t dinh sê' 20 84/QD-BKHCN ngày 04/8/2017 cUa BO 
KH&CN ye viec cong bô thñ tc hanh chInh dirge süa dôi 
thuOc thâm quyên giãi quyêt eüa BO Khoa hçe và Cong 
ngh (Linh vre: hoat ctng khoa hpc và cong ngh) 

12 

ThU tue cap giây chUng 
nhan dang k hoat dng 
Ca so uam tao cOng ngh, 
uam tao doanh nghip 

- Luat Khoa hoc và Cong ngh s6 29/2013/QH13 ngày 

18/6/20 13. 

- Nghj djnh S6 08/2014/ND-CF ngày 27/1/20 14 cUa Chinh 
phü quy dnh chi tiêt và hutng dn thi hanh mOt  s6 diu 

eüa Luât KH&CN. 

- Nghj djnh só 55/20 12/ND-CP ngày 28/6/2012 cUa Chinh 
phU quy dinh ye thành lap, to chirc 'aj,  giâi the don vi sir 
nghip cong 14p. 

- Thông tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/20Th&cUa 
BO Truäng BO KH&CN huâng dan diêu kin thànhIvà 
dang k' hoat dØng eUa t6 churc KH&CN, van ph4i 
diên, ehi nhánh cUa tO chfre KH&CN. 

- Thông W s6 16/2014/TT-BKHCN ngày 13/6/2jUa 
BO Tnthng BO KR&CN quy djnh ye diêu kien tc lap, 
hoat dông cUa tO chfre trung gian cUa thi; truäng KH&CN. 

- Thông tu s6 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cUa BO 
thr&ng BO Tài chInh quy djnh mUc thu, ehê do thu, np, 
quãn 1' và sU dung phi thâm djnh diêu kin hoat dng ye 
khoa hoe, cong ngh. 

- Quy& djnh s6 2084/QD-BKHCN ngày 04/8/20 17 elm BO 
KH&CN vO viec cOng bO thU tic hành chInh duçxc sUa dSi 
thuOc thâm quyên giãi quyét elm BO Khoa hçc và COng 
ngh (Linh v?c: hoat dng khoa h9c và cong ngh) 

13 

ThU tin e cp Giy chlrng 
nhan clang k9 boat dng 
San giao djch cong ngh 
vung 

- Luat Khoa h9c và Cong ngh s6 29/2013/QH13 ngày 

18/6/20 13. 

- Nghj djnh s6 08/2014/ND-CF ngày 27/1/20 14 elm Chinh 
phU quy djnh chi tiêt và hu&ng dan thi hành mOt  sO diêu 

elm Luat KH&CN. 

- Nghj djnh s6 55/2012/ND-CP ngày 28/6/2012cUa Chjnh 
phU quy djnh ye thành lap, tO chlrc lai,  giài the dan vj sr 

nghip cong lap. 
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- Thông tu s 03/2014/TT-BKJ-ICN ngây 31/3/2014 cüa 
Bo Tru&ng Bo KH&CN huOng dn diêu 1cin thành 1p  va 
dang 1c hoat dng cüa M chüc KH&CN, van phông dai 
dien, chi nhánh cUa tO chrc KH&CN. 

- Thông fir s 16/2014/TT-BKHCN ngây 13/6/2014 cüa 
Bô Tru&ng Bô KH&CN quy djnh ye diêu kin thânh 14p, 
boat dng cüa tO chüc trung gian cüa thj truäng KH&CN. 

- Thông tu s6 298/2016/TT-BTC ngây 15/11/2016 cüaBô 
trutng Ho Tài chInh quy djnh mrc thu, ché do thu, nQp, 
quán 1 va sü diing phi thârn djnh diéu 1cin hot dng ye 
khoa h9c, cong ngh. 

- Quyct djnh s 2084/QD-BKHCN ngây 04/8/2017 cüa Bo 
KH&CN ye vic cong bô thu tirlc hânh chInh duxc sàa dôi 
thuOc thárn quyn giãi quyt cUa BO Khoa hoc vã Cong 
ngh (Linh vrc; hot dng khoa hpc vâ cong nghê) 

14 

Thu tuc Cap Giay chung 
nhan dang ky hoat dong 
lan dau cho to chuc khoa 
h9c và cong ngh 

- Lut Khoa h9c và Cong ngh ngày 18/6/2013. 

- Nghi djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt và huOng dan thi hãnh mOt sO 
diCu cüa Luât Khoa hoc và Cong ngh. 

- Thông tu s 03/2014/TT-BKHCN ngãy 31/3/2014 cña 
BO trithng Bo Khoa h9c và Cong ngh huàng dan diêu 
kiên thành lap vã dang k32 hoat dông cUa to chftc khoa hoc . : .; va cong nghe, van phong dai then, chi nhanh cua to chuc 
Ichoa hoc va cong nghe. 

- Thông tu 5é 298/2016/TT-BTC ngãy 15/11/2016 cUa BØ 
tru&ng Ho Tâi chInh quy djnh rnüc thu, che do thu, nOp, 
quãn l va su di,ing phi thâm djnh diêu kiOn hoat dng ye 
khoa hoc, cong ngh. 

- Quyt djnh sä 819/QD-BKHCN ngày 17/4/20 17 cña BO 
KH&CN ye viOc cong bO thñ tvc  hânh chinh thuOc pharn 
vi chüc nàng quân l cña Ho Khoa h9c vâ Cong ngh (Linh 
vijc: hot dQng khoa hpc và cOng ngh) 

Thu tpc cap lai  Giay chang 
nhn dang k hoat dng 
cüa t chüc khoa hpc vã 
cong ngh 

- Lut Khoa hoc và Cong ngh ngãy 18/6/2013. 

- Nghj djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiCt vã huó'ng dan thi hãnh môt sO 
diéu cña Luãt Khoa hoc và Cong nghê. 

- Thông tu sO 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cüa 
BO trutng BO Khoa hoc vã Cong ngh huàng dan diOu 
kiên thãnh 1p và dang k' ho?t dQng cüa tO chfrc khoa h9c 
vâ cOng nghê, van phOng dai din, chi nhánh cüa to chüc 
khoa hpc va cong ngh. 

- Thông fir s 298/2016/TT-BTC ngãy 15/11/2016 cüa BQ 
trtiàng BO Tâi chinh quy djnh mUc thu, che do thu, nOp. 

8 



quãn 19 và sü' ding phi thAm djnh diu kin hot dQng v 
khoa hçc, cOng ngh. 

- Quy& djnh s 819/QD-BKHCN ngày 17/4/2017 cüaBO 
KH&CN ye viOc  cong bô thu tic hanh chinh thuQc phm 
vi chtrc nang quãn 19 cUa BQ Khoa hyc và Cong ngh (Linh 
vrc: hoat dng khoa hyc và cong ngh) 

16 

Thñ tuc thax dOi, hO sung 
n'i dung Giây chUng nhn 
dang k9 hoat dng cüa tO 
chirc khoa hyc V cong 
ng 

- Lut Khoa hyc và Cong ngh ngày 18/6/2013. 

- Nghj djnh so 08/2014/ND-CP ngãy 27/01/2014 cüa 
Chinh phU quy djnh chi tiêt và hutng dn thi hành mOt  sO 

diêu cña Lut Khoa hyc và Cong ngh. 

- Thông tu sO 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cUa 
Bo trutng BO Khoa hyc và COng ngh huOng dn diu 
1cin thành 1p vâ dang k9 hoat dng cüa to chüc khoa hyc 
và cong ngh, van phOng d4i din, chi nhánh cUa to chüc 
khoa hyc va cOng ngh. 

- ThOngtu s 298/2016/TT-BTCngày 15/11/2016 cUaBO 
trutng BO Tài ehinh quy djnh müc thu, ch do thu, np, 
quàn 19 và sU diing phi thârn djnh diêu kin hoat  dng ye 

khoa bye, cOng ngh. 

- QuyEt djnh s6 819/QD-BKRCN ngày 17/4/20 17 cUa BO 
KI-I&CN ye viec  cong ho thu tic hãnh chInE thuOc pham 
vi chfrc näng quàn 19 cüa BO Khoa hyc và Cong ngh (Linh 
vuc: hoat dng khoa hyc vã cOng ngh) 

17 

Thu tiic cap Clay chUng 
nhn hoat dông lan dâu 
cho van phOng dai din, 
chi nhánh cüa tO chirc 
khoa hoc va cong nghy 

- Lut Khoa hyc vã Cong ngh ngây 18/6/2013. 

- Nghj djnh sé 08/2014/ND-CP ngây 27/01/2014 cUa 
Chinh phü quy djnh chi tiêt và hux9ng dan thi hành mOt so 
diêu cUa Lut Khoa hyc và Cong ngh. 

- Thông tu s6 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cüa 
BO trutng BO Khoa hyc và Cong ngh hutng dn diêu 
kiOn thành 1p và dang k9 hoat dng cüa to chirc khoa hyc 
và cong ngh, van phOng dai diên, chi nhánh cüa to chüc 
khoahyevàcOngnghG. 

- Thông tu sá 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cñaBO 
truàng BO Tài chinh quy djnE müc thu, ch d thu, np, 
quãn 19 và sU dng phi thâm djnE diêu kiOn hoat dng ye 
khoa hyc, cong ngh. 

- Quy& djnh s 819/QD-BKHCN ngày 17/4/20 17 cüa BO 
KH&CN ye vic cong ho thu tvc hành chinh thuOc pham 
vi chfrc näng quãn 19 cUa BO Khoa hyc và COng ngh (Linh 
we: hoat dng khoa hyc vã cong ngh) 

18 
Thu tUe  Cp Iaj giây chüng 
nhn hoat dng cho van 
phOng d4i din, chi nhánh 

- Lut Khoa hyc và Cong ngh ngày 18/6/2013. 
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cüa th chiYc khoa hoc và 
Cong nghô 

- Nghj dinh s 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cüa 
Chinh phü quy djnh chi tiêt và huóng dn thi hánh rnQt so 

diëu cUa Luât Khoa hoc và COng ngh. 

- Thông th so 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cüa 
Ho tru'âng Ho Khoa hpc và Cong nghO huOng dan diëu 
kin thành 1p và dang 19 hoatt dng cüa tO chic khoa hoc 
và cong nghê, van phOng dai  diën, chi nhanh cña tO chüc 
khoa hpc và cOng ngh. 

- Thông tu sO 298/2016/TT.-BTC ngày 15/11/2016 cüa HO 
truâng Ho Tài chInh quy dinh rnfrc thu, chê dO thu, nOp, 
quàn 19 và sü dung phi thdm djnh diéu kin hot dQng ye 
khoa hpc, cong nghë. 

- Quyt djnh sO 819/QD-BKHCN ngày 17/4/2017 cUa BO 
KH&CN ye viêc cong bô thu tuc hành chinh thuQc ph?rn 
vi chüc nàng quãn 19 cüa BO Khoa h9c và Cong ngh (Linh 
vuc: hoat dng khoa hçc va cOng ngh) 

19 

Thu tuc thay doi, bo sung 
noi dung Otay chmg 

nhan hoat dona cho van 
.; . 

phong dai diçn, chi nhanh 
cüa tO chat khoa hoc và 

cong ngh 

- Luât Khoa hoc va Cong nghi ngày 18/6/2013. 

- Nghj djnh sO 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cUa 
ChInh phü quy dinh chi tiCt và hutng dan thi hành môt sO 
diCu cUa Luãt Khoa hoc và Cong nghe. 

- Thông tu' sO 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 cüa 
Bô trutng Bô Khoa hoc và Cong nghê huo'ng dan diéu . . . 
kien thanh lap va dang ky hoat dong cua to chuc khoa hoc . - .; . 2 va cong nghe, van phong dai then, chi nhanh cua to chuc 
lchoahocvacongnghe. 

- Thông tu sO 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cüa Bô 
truàng Bô Tài chjnh quy dinh mat thu, chê do thu, np, 
quàn 19 và sfr dung phi thârn djnh diêu kiin hoat dOng ye 
khoa hoc, cong ngh. 

- QuyOt djnh sO 819/QD-BKHCN ngày 17/4/2017 cUaBo 
KI-I&CN ye viêc cong bô thu tuc  hành chinh thuOc pham 
vi chat nAng quàn 19 cüa BO Khoa hpc và Cong ngh (Linh 
vçrc: hoat dQng khoa hoc và cOng ngh) 

20 

Thu tuc  Thu thp thông tin 
v nhiêrn vu khoa hoc và 
cong nghê dang tin hanh 
khOng st dung  ngân sách 
nhanuac 

- Luat Khoa hoc và Cong ngh ngày 18/6/20 13. 

- Nghj djnh sO 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cüa 
Chinh phü quy dinh chi tiêt và huó'ng dn thi hành mOt sO 
diCu cña Luât Khoa hoc và Cong ngh. 

- Nghj dinh sO 11/2014D-CP ngày 18/02/2014 cUa 
Chinh phñ vO ho?t dng thông tin khoa h9c và cOng nghê. 

- Quyet dmh so 15/2015/QD-UBND ngay 27/4/2015 cua 
Uy ban nhan dan tinh quy djnh quàn 19 nhim vu khoa h9c 
và cong nghê cap tinh trën dia bàn tinh Binh Duong. 
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- QuyM djnh s 54/2015/QD-UBND ngày 21/12/2015 cña 
iJy ban nhân dan tinh quy djnh ye vic thu thp, däng k9, 
luu gitt va cong bO thông tin ye nhim vv khoa hçc Va cOng 
ngh trên dja bàn tinh Binh Ducxng. 

21 

Thu tic SCra d6i và b sung 
thông tin ye nhiem v1 
khoa hoc và cong ngh 
dang tin hành khOng 
dung ngân sách nhà nuOc 

- L4t Khoa hgc và Cong ngh ngày 18/6/2013. 

- Nghj dinh só 08/2014/NF3-CP ngày 27/01/2014 cUa 
ChInh phU quy djnh chi ti& va huâng dn thi hanh mt s6 
diu cüa Lut Khoa hçc va Cong ngh. 

- Ngh djnh sé 11/20 14/ND-CP ngày 18/02/2014 cüa 
Chinh phU ye hoat dng thông tin khoa h9c va cong ngh. 

- Quyt djnh s 15/2015/QD-UBND ngày 27/4/2015 cUa 

fly ban nhân dan tinh quy ctjnh quàn 19 nhim vv khoa h9c 
và cong ngh' cp tinh trên dja bàn tinh BInh Duong. 

- Quy& djnh s 54/2015/QD-UBND ngày 21/12/2015 cüa 
fly ban nhân dan tinh quy djnh v vic thu tl4p, dang k9, 
luu gilt va cong b thông tin v nhim vi khoa h9c Va cOng 
ngh trOn dja bàn tinh BInh Duong. 

22 
Thu tvc Däng 19 Va km 
gilt 1un van - 1un an sau 
dd hpc 

- Lut Khoa hçc và Cong ngh ngày 18/6/2013. 

- Nghj dinh s6 08/2014/ND-CP ngãy 27/01/2014 cüa 
ChInh phü quy djnh chi ti& và hux9ng dn thi hành mQt s6 
diu cüa Lust Khoa hçc và COng ngh. 

- Quyt djnh s6 15/2015/QD-UBND ngày 27/4/2015 cüa 
fly ban nhân dan tinh quy djnh quãn 19 nhim vu khoa hçc 
và cong ngh cp tinh trOn dja bàn tinh Binh Ducing. 

- Quy& djnh sá 54/2015/QD-UBND ngày 21/12/2015 cña 
fly ban nhân dan tinh quy djnh v vic thu thp, dang k9, 
luu gilt và cong bô thông tin v nhirn vi khoa h9c và cong 
nghe trén dja bàn tinh Binh Dutxng. 

23 

ThU tc dang k9 ket qua 
thrc hin nhiêm vu khoa 
hpc và cong ngh cp tinh, 
cap co s& sU ding ngân 
sách nhà rnràc và nhirn 
khoa h90 và cong ngh do 
qu9 cUa Nhà nuOc trong 
linh vijc khoa hoc và cong 
ngh tài trçc thuc pham vi  
quàn 19 cUa tinh, thanh ph 
trijc thuOc Trung ircing 

- Luat khoa hçc và cong ngh ngày 18/6/2013. 

- Nghj djnh s 11/2014/ND-CP ngày 18/2/20 14 cUa Chinh 
phU v hot dng thông tin khoa h9c và cong ngh. 

- Thông tu s6 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 cUa 
BQ tru&ng B Khoa h9c và Cong ngh quy djnh v viec 
thu thp, dang k9, luu gilt va cOng ho thông tin v nhim 
vflhoa h9c và cong ngh. 

- Quyst djnh s6 54/201 5/QD-UBND ngày 21/12/2015 cUa 
UBND tinh Binh throng v vic ban hành quy djnh ye thu 
thâp, dang k9, luu gilt và cong b6 thông tin v nhim vg 
khoa hpc và cong ngh trén dja bàn tinh Binh Duang. 

- QuyCt d4nh so 3592/QD-BKHCN ngày 10/12/2015 cUa 
BO truâng BO KH&CN ye vic cong bô thu tvc hành chInh 
mói ban hanh/ thU tic hanh chInh bj hUy bô, bãi bO thuc 
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thAm quyn giài quyt cüa B KH&CN (Linh virc: hoat 
dng lchoa h9c và cong ngh) 

24 

Thu tue Bang icy thong tin 
Ret qua nghien cuu khoa 
hoc va phat trien cong 
ngh dugc rnua bang ngân 
sách nhà mite thuOc phm 
vi quàn I cüa tinh, thành 
ph trrc thuOc Trung uang 

- Luât khoa hoc và cong ngh ngày 18/6/20 13. 

- Nghi djnh s 11/2014/NB-CP ngày 18/2/20 14 cüa Chfnh 
phü ye hoal dông thông tin khoa hçc và cong ngh. 

- Thông tu s 14/2014/TT-BICJJCN ngày 11/6/2014 cña 
Bô tnróng Bô Khoa hoe và Cong nghê quy dinh ye viêe . . . 
thu thap, dang Icy, luti ni va cong bo thong tin ye nhiem 
vu khoa hoe va cong nghe. 

- Quyêt djnh sO 54/2015/QB-UBND ngày 21/12/2015 cüa 
IJBND tinh Binh Duang ye vie ban hành quy djnh ye thu 
thp, dAng k, luu giU và cong bo thông tin ye nhim vu 
khoa hoc và cong ngh trCn dja bàn tinh Binh Ducing. 

- Quy& djnh s 3592/QB-BKHCN ngày 10/12/20 15 cüa 
Bô trutng Bo KH&CN ye vic cong bô thU ti1c hành chInh 
mOi ban hành/ thU tçic hành chInh bi hUy bO, bai bo thuôc 
thârn quyCn giài quyCt cUa B KH&CN (Linh vvc: hoat 
dQng khoa h9c và cong ngh). 

25 

Thu tuc Bang Icy ket qua 
thuc hien nhiem vu khoa 
h9e và cong ngh không 
sU dçrng ngân saeh nhà 
mite 

- Luât khoa hçe vâ cong nghé ngày 18/6/20 13. 

Nghi djnh s 11/2014/NB-CP ngày 18/2/20 14 cUa ChInh 
phU ye hoat dng thông tin khoa hpc và cong ngh. 

- Thông tu s 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 cUa 
Bo tru'O'ng Bo Khoa hoc và Cong ngh quy dinh ye vic 
thu thâp, dàng lc)2, iuu gitt và cOng bo thông tin ye nhiCrn 
vu khoa hoc va cong nghe. * 

- Quy& dibh s6 54/2015/QB-UBND ngày 21/12/2015 eUa 
UBND tinh Binh Duang ye viec ban hanh quy djnh ye thu 
thp, dang k, Iuu giü và cong bO thông tin ye nhim vii 
khoa hoc và cong nghê trén dia bàn tinE Binh Duong. 

Quy& djnh s 3592/QB-BKHCN ngày 10/12/20 15 eUa 
BÔ truóng Bô KH&CN ye vic cong bo thU ti1e hành chInh 
rnOi ban hành/ thU tue hành ehinh bi hUy bO, bäi bO thuoc 
thârn quyên giài quyêt cUa B KH&CN (Linh we: hoat 
dng khoa hçe và cong ngh) 

26 

ThU tue  xác dinh nhiern vu 
khoa hçc và cng ngI câ 
quôc gia sfr dung ngãn  
sach nhà nutc 

- Luât Khoa hoc và COng ngh ngày 18 tháng 6 nàrn 2013; 

- Nghj djnh s6 08/2014/ND-CP ngày 27 thàng 01 närn 
2014 cUa ChInh phU quy djnh chi tit và huOng dn thi 
hành môt sO diCu cUa Luât Khoa hpe và Cong ngh; 

- Thông tu' s 07/2014/TT-RKHcN ngày 26 tháng 5 nãrn 
2014 cUa Bô tru& g Bô Khoa hoc và Cong ngh quy djnh 
trinh tu, thu tue xac dinh nhiém vu khoa hpc và cOng ngh 
cap quôc gia sfr dung ngân sách nhà nu'ó'c vâ Thông tu so 
03/2017/TT-B}cj-JcN ngày 03 tháng 4 nArn 2017 cUa BO 
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tru&ng BO Khoa hçe và Cong ngh sfra âéñ, be, sung mOt 
so diêu eüa Thông Ui so 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 
thang5 nàm 2014 eña B truOng BO Khoa hçc va COng 
ngh quy djnh trInh w, thU tie xáe djnh nhiem vii khoa h9c 
va cOng ngh cap que gia sU dçing ngân sáeh nba mite. 

- Quy& djnh 5é 811/QD-BKHCN ngày 14/4/2017 cuaBO 
KB&CN ye viec cong bô thU tie hành chInh mâi ban hành 
thuOc phm vi ehurc näng quail 19 cUa BQ Khoa h9c và 
Cong ngh (Linh we: hoat dng khoa h9c và cong ngh) 

27 

ThU tue dang 1c9 tham gia 
tuyenehon, giao true tip 
nhiêm vu KH&CN cp 
qu)c gia sU dung ngân 
sách nhà nuóc 

- Lutt Khoa he và Cong ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013; 

- Nghj djnh sé 08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 nãm 
2014 eUa Chinh phU quy djnh ehi tiêt va hutng dn thi 
hành rn5t  so diêu cUa Lu8t Khoa h9c và Cong ngh; 

- Thông tu s6 08/2017/TT -BKHCN ngày 26 thang 6 näm 
2017 eUa Bô truâng BO Khoa h9e và Cong ngh quy djnh 
yiçc tuyën ch9n, giao trixc tiêp tO chUc vâ eá nhãn time 
hin nhim vii khoa h9c vã cong ngh cap quOc gia sU 

dçing ngân sách nhà nuOc. 

- Quyt djnh s 1826/QD-BKHCN ngày 10/7/2017 cUa BO 

KH&CN ye vic cong bô thU tpe hành chInh mOi ban hành, 
thU tue hành chInh bi hUy bO thuOc pham vi chUc nAng 
quàn 19 cUa BØ Kboa h9c và COng ngh (Linh v?c:  hoat 
dongkhoahqcvacongngh4) 

28 

ThU tiic Giao quyên sdi 
Mu, quyën sfr ding két 
qua nghiën cUu khoa hçc 
và phát triên cOng nghe sfr 
ding ngân sách nhà mite 

- Lust  Khoa h9c và Cong ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013; 

08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 näm - Nghj djnh s 
2014 cUa ChInh phU quy djnh chi tiêt và hutng dn thi 
hàrth mOt so diêu cUa L4t Khoa hQe và Cong ngh; 

- Thông tu 15/2014/TT-BKHCN ngày 13 tháng 6 näm 
2014 Quy djnh trinh tv, thU tiic giao quyên s Mu, quyên 

sfr dung kêt qua nghiên cUu khoa hçe và phát trin cong 
ngh sU dung ngân sách nhã mite; 

- Thông tu lien tjch 39/2014/TTLT-BKHCN-BTC ngày 17 
thang 12 närn 2014 cUa B5 trutng BO KH&CN và BO 

Bo Tài chInh Quy djnh viec djnh giá k&t qua nghiên truâng 
cUu khoa hoc và phát trin cong ngh, tài san tn tu sU 

dng ngân sáeh nhà mite. 

- Thông tu s 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cUa BO 
truàng BQ Tài ehjnh quy djnh mfre thu, ehé do thu, np, 
quãn 1' và sU dig phi thâm djnh diêu kin hoat dng ye 
lchoa hçe, cOng ngh. 

- Quyêt djnh s 2084/QD-BKHCN ngày 04/8/2017 eUa BO 
KH&CN ye vic cong bô thu tc hành chinh duge sàa dOi 
thuOc thârn quyên giái quyêt cUa BO Khoa hgc và Cong 
ngh (LTnh 'xc: hoat dng khoa bce và cong ngh) 



29 

Thu tue D xut/d xuAt 
dt hang nhiern VLI 
KH&CN cap tinh sfr ding 
ngân sàch nhà nuOc trén 
dja bàn tinh Binh Duang 

- Luat Khoa hoc và Cong nghê s 29/2013/QH13 ngày 
18/6/20 13. 

- Ngh djnh s 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt và hutng dan thi hành mOt sO 
diiu cUa Luãt KH&CN; 

- Quyát djnh s 15/2015/QD-UBND ngày 04/5/2015 cüa 
Uy ban nhän dan tinh Binh Du'ang ban hành Quy djnh 
quãn I nhiêrn vu KH&CN cp tinh trén dia bàn tinh Binh 
Ducing; 

- Quyt djnh S6 38/2015/QD-UBNDngãy 15/9/2015 cUa 
Uy ban nhAn dan tinh Binh Duang ye vic ban hành Quy 
dinh trinh tu, thu tuc xác djnh nhiêrn vv KI-1&CN cap tinh 
sfr dung ngân sach nhà miàc trén dja bàn tinh Bitt Dirnng. 

30 

Thu tjc Tuyn ch9n, giao 
trrc tiêp tO chüc Va cá 
nhân thvc hin nhiern 
KH&CN cap tinh sü dtng 

- Lut Khoa hçc và COng ngh s6 29/2013/QH13 ngày 
18/6/2013. 

- Nghj djnh s6 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt va hutng dan thi hânh mQt so 
diCu cña Luat KH&CN; 

- Quy& djnh só 15/2015/QD-UBND ngày 04/5/2015 cüa 
TJy ban nhân dan tinh Bitt Duong ban hành Quy dinh 
quãn 1 nhiêrn v KH&CN cAp tinh trCn dta bàn tinh Bitt 
Du'cxng; 

- Quy& djnh s6 17/2015/QD-UBNDngay 12/5/2015 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Binh Duong ye vic ban hành Quy 
djnh tuyCn chpn, giao trrc tiCp tO chfrc và cá nhân thuc 
hiên nhiêrn vi KH&CN cap tinh sü dung ngãn sàch nba 
nuOc trén d4a bàn tinh Bitt Duong. 

ngân sách nhâ nutc trén 
dja bàn tinh BInh Duang 

31 

Thu ttc Dánh giá, nghirn 
thu lc& qua th?c hin 
nhirn vv KH&CN cap 
tinh su dwig  ngan sach nha 
nuoc tren da bàn tinh 
Bitt Duong 

- Lu@t Khoa hpc va Cong ngh s6 29/2013/QH13 ngày 
18/6/20 13; 

- Nghi djnh s6 08/2O14ft4D-CP ngày 27/01/2014 cüa 
ChInh phu quy djnh chi tiêt và huthig dn thi hành mOt so 
diêu cüa Lut KH&CN; 

- Quyt dinh s6 15/2015/QD-UBND ngày 04/5/2015 cüa 
fJy ban nhan dan tinh Bmnh Duong ban hành Quy djnh 
quän 1 nhirn vt KH&CN cAp tinh trCn dia bàn tinh Binh 
Ducxng; 

- Quy& djnh s6 39/2015/QD-UBND ngày 15/9/20 15 cüa 
TIJy ban nhan dan tinh Binh Duong ye viêc ban hành Quy 
dinh dánli ia, nghirn thu ket qua thuc hien nhirn vii 
KH&CN cap tinh sfr dung ngfln sách nhà nuc9c trên dja bàn 
tinh Binh Ducing. 
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32 
Thu tvc Cong nhn lc& qua 
thic hiên nhiêrn 
tinh 

- Luat Khoa h9c và Cong ngh sé, 29/2013/QH13 ngày 

18/6/20 13; 

- Nghj djnh sé 08/2014/ND-CP ngày 27/01/2014 cña 
ChInh phñ quy djnh chi tit và hutng dn thi hành mOt  sê 

diu cüa Luät KH&CN; 

- Quyk djnh s 15/2015/QD-UBND ngày 04/5/2015 cüa 
Uy ban nhân dan tinh Binh Duong ban hành Quy dinh 
quàn 1 nhim vi KJ-1&CN cp tinh trën dja bàn tinh Binh 
Duong; 

- Quyt djnh s6 39/2015/QD-UBND ngày 15/9/2015 cüa 
Uy ban nhân dan tinh BInh Duong v vic ban hành Quy 
djnh dánh giá, nghirn thu kk qua thçrc hin nhim vu 
KH&CN cap tinh sfr dvng ngân sách nhà nuàc trên dja bàn 
tinh Binh Duong. 

Thñ tijc dánh giá két qua 
thuc hiên nhiêm vu 
K14&CN không sr dung 
ngân saeh nhà nuâc 

- Luât Khoa hçc va Cong ngh s 29/2013/QH13 ngày 

18/6/2013. 

- Nghj djnh s6 08/2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 näm 
2014 cUa ChInh phü quy djnh chi tit va huOng d.n thi 
hành môt s6 diu cüa Luât KI-1&CN. 

- Thông tu so 02/2015/TT-BKH&CN ngày 06 tháng 3 näm 
2015 cUaBO KH&CN quy djnhviec dánh giávàthâm djnh 
két qua thrc hin nhim v1i lthông sü diing ngãn sach nhà 

nw9c. 

- Quy& djnh s 1490/QD-BKH&CN ngày 18 tháng 6 nãm 
2015 cüa BO Tru&ng BO KH&CN ye vic cOng bô thñ tc 
hành chinh mOi ban hành thuØc phm vi chtrc näng quàn 
1 cüa BO KH&CN (Linh v?c: Hoçit dng KH&CN). 

34 

Thñ tic thAm djnh kM qua 
thrc hiên nhiêm 
KH&CN lthOng sfr dung 
ngân sãch nhà flUOC ma có 
tiêm n y6u t6 anh hu&ng 
dn ipi ich quôc gia, quôc 
phOng, an ninh, môi 
trutng, tInh mang, sfrc 
khOe con nguOi 

- Luat Khoa hQc và COng ngh s6 29/2013/QH13 ngày 

18/6/20 13. 

- Nghj djnh s6 08/20 14/ND-CP ngày 27 tháng 01 nàrn 
2014 cña ChInh phU quy djnh chi tiêt và huàng dn thi 
hành mOt  S6 di6u cüa Lut KH&CN; 

- Thông Ui s6 02/2015/TT-BK.H&CN ngày 06 thang 3 
2015 näm cuaBK}i&CNquydjnhvicdaflhgiávathm 

dinh kM qua thvc hin  nhiem v1 không sii dung ngân sách 

nba nutc. 

- QuyM djnh s6 1490/QD-BKH&CN ngày 18 tháng 6 näm 
2015 cüa BO Tru&ng BO KH&CN v6 vic cong bô thu tvc 
hành chInh mOi ban hanh thuOc phm vi chüc näng quàn 
1 cüa Bô KH&CN (Linh we: Hott dQng KH&CN) 

35 
Thu tc dánh giá dèng thai 
thirn djnh kêt qua thvc 
hiên nhiêm KH&CN 

- Lust Khoa hçc và Cong ngh s6 29/2013/QH13 ngày 

18/6/2013. 
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không sü ding ngân sách 
nha rnrOc ma cé tirn n 
yu th ãnh hu&ng dn lyi 
Ich qu6c gia, quôc phOng, 
an ninh, môi truäng, tinh 
mang, suc khôe con ngthi 

- Nghi dinh s 08/2014/ND-CP ngây 27 tháng 01 nàm 
2014 cUa Chinh phñ quy djnh chi tiét và huàng dan thi 
hành mOt s diu cüa Lut KI-I&CN; 

- Thông tu s 02/2015/TT-BKH&CN ngày 06 tháng 3 nàm 
2015 cüa Bô KH&CN quy djnh viéc dánh giá và thAm djnh 
k& qua thuc hin nhiêrn vi khOng sü dklng ngân sach nhã 
nuâc. 

- Quy& djnh s 1490/QD-BKH&CN ngãy 18 tháng 6 nãrn 
2015 cüa Bô Truäng Bô KH&CN v vic cong bo thu tvc 
hành chInh mâi ban hãnh thuôc phrn vi chuc nàng quán 
1)2 cUa BO KFI&CN (Linh virc: Float dng KH&CN). 

36 

Thu tvc  d4t và tang giái 
thuäng v lchoa hçc Va 
cong ngh eQa t chüc, cá 
nhân cu mi hoac hoat dng 
hcp pháp tai Viêt Narn. 

- Luât Thi dua, khen thutng ngãy 26/12/2003, Lu4t sfra 
di, b sung rnt 5é diu cüa Luât Thi dua, khcn thutng 
ngây 14/6/2005 và Lut süa dèji, b sung nit s6 diu cUa 
Luât Thi dua, lthen thuàng ngày 16/11/2013. 

- Luât Khoa hoc va Cong ngh 5é 29/2013/QH13 ngãy 
18/6/20 13. 

- Nghi djnh s 78/2014/ND-CP ngày 30/7/2014 cüa ChInh 
phU ye Giãi thutng Hè ChI Minh, Giái thuàng Nhã nuâc 
vâ các giái thuong khác v KH&CN. 

- Thông tu s6 3 1/2014/TT-BKH&CN ngày 06/11/2014 
cUa BØ traàng Bo KH&CN quy cljnh mOt  so diu cüa Nghj 
djnh so 78/2014/ND-CP ngày 30/7/2014 cüa ChInh phU ye 
thai thuàng FI ChI Minh, thai thutng NM nuàc và các 
giái thuOng khác v KH&CN. 

- Quyt djnh s6 2776/QD-BKH&CNngay 12/10/2015 cña 
BQ Truâng BQ KI-i&CN v viêc cong bô thu tic hành 
chinh rnài ban hành thuQc th4rn quyên giãi quyët cüa B 
KH&CN (Linh vçrc: hoat dng KH&CN). 

37 

Thu tic Nghim thu hoàn 
thành các hang nwc dAu 
tu, gOi thAu cüa dr an duct 
h trçi dâu fir theo Nghi 
dinh s6 210/2013/ND-Cp 
ngày 19/12/2013 cUa 
ChInh pM 

- Nghj djnh s 210/2013/ND-CP ngãy 19/12/2013 cña 
Chfnh pM v chmnh sãch 1chuyn khIch doanh nghip du 
tu vào nOng nghip nông thôn. 

- Thông tu so 05/2014/TT-BKJ-IDT ngày 30/9/2014 cüa 
Bô truâng Bô K hoach và DAu tir hutng dk thrc hin 
Nghi dinh so 210/2013/ND-CP ngây 19 tháng 12 närn 
2013 Chinh phü v chInh sách khuyCn khich doarth nghip 
dâu fir vào nông nghiêp nông thôn. 

38 

Thu tuc Nghiêm thu dr an 
hoàn thành dOi vOi du an 
duac h6 thx dAu tu theo 
Nghj djnh 
210/2013/ND-CP ngày 
19/12/2013 cüa Chmnh pM 

- Nghi dinh s 210/2013/ND-CP ngãy 19/12/2013 cüa 
Chinh phü v chInh sách 1thuyn khich doanh nghip dAu 
tu vão nông nghip nông thOn. 

- Thông tu s6 05/2014/TT-BKHDT ngãy 30/9/2014 cUa 
HO truOng Ho Ká hoach va Du tu huóng dn thvc hin 
Nghi dinh sO 210/2013D-Cp ngày 19 tháng 12 nAm 
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2013 Chinh phü v chInh sách 1thuyn khich doanh nghip 
dAu tu vào nông nghip nông thôn. 

II. Linh nrc S& hü'u fri tue 

39 

Thu tuc cap Giay chung 
A 

nhan to chuc du dieu kien 
hoat dong giarn drnh scc • 

uu cong ngulcp 

- Luat Sâ httu tn tue s6 50/2005/QH1 1 ngày 29/11/2005, 
dugc sfra dôi, ho sung theo Luat sO 36/2009/QH12 
19/6/2009; 

- Nghj djnh s6 105/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 quy 
chi tiêt va huâng dn thi hanh mOt so thOu cUa Luat So 
tn tue vO bào hO quyOn sO hUu trI tue và quãn 19 nhà 
vO sO hüu trI tue; dugc sa dOi, bO sung theo quy djnh 
Nghj djnh sO 119/2010/ND-CP, ngày 30/12/2010; 

- Thông tu s6 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 
Bô truOng Bô Khoa hoc và Cong nghO huOng dn viOc 

A A 

thu hoi the giam dinh vien sci huu cong nghiep va 
x A 

chung nhan to chuc du theu kien hoat ctong giam dinh 
A huu cong nghiçp, dirge sua doi, bo sung theo Thong 

04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Th. ' 
18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thôp, 
04/2012/TT-BKHCN ngày 13/02/20 12; 

ngày 

djnh 
hüu 

nutc 
cña 

cUa 
cap, 
giay 

sa 
tu so 

tu 
lit 

Ua BO 
np, 

cOa 
sOa 

vi 

- Thông tu s6 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2Oi6 
trutng BO Tài chinh quy djnh mOe thu, chO do? 'U, 

quàn 19 và sO diing phi, le phi sO hüu cong ng p. 

- Quy& djnh sé 3675/QD-BKHCN ngày 25/12/2017 
BO KH&CN ye viec cong bô thO tiic hành chInh dirge 
dôi, bô sung trong linh vpc sO hftu trI tue thuOc pham 
chOc nàng quãn 19 cOa 110 Khoa hçc vã Cong ngh. 

40 

ThO tue c.p lai GiAy thOng 
nhan tO chOc dO diêu kiên 
hoat dng giám djnh sO 
hftu cong nghip 

- Luat SO huu tn tue so 50/2005/QH1 1 ngày 29/11/2005, 
dirge sUa dôi, ho sung theo Luat sO 36/2009/QFI12 
19/6/2009; 

- Nghj djnh so 105/2006/ND-CP ngày 22/9/2006 quy 
chi tiOt và SOng dn thi hành mQt sO diOu cOa Luat 
tn tu4 ye báo hO quyOn sO hUu tn tue và quãn 19 nhà 
ye sO huu trI tuê; dirge sfra dOi, hO sung theo quy djnh 
Nghj djnh sO 119/2010/ND-CP, ngày 30/12/20 10; 

- Thông tu sO 01/2008/TT-BK-HCN ngày 25/02/2008 
BQ truOng 110 Khoa h9c và COng ngh SOng dn viec 
thu hOi the giám djnh viên sO huu cOng nghip 
chcrng nh3n tO chOc dO thOu Iden hoat dng giám 
httu cong nghip, dirge sOa dOi, hO sung theo Thông 
04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông 

ngày 

djnh 
SO hOu 

nuOc 
cOa 

cUa 
cap, 

và giây 
djnh s& 

tu so 
tu sO 
tu sO 18/2011/TT-BKFICN ngày 22/7/2011 và Thông 

04/2012/TT-BKHCN ngOy 13/02/2012; 
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- Thông fir s 263/2016/TT-BTC ngây 14/11/2016 cUa Bô 
truàng Bô Tài chinh quy djnh rnüc thu, eM do thu, nOp, 
quán 1 va sü dyng phi, 1 phi sâ hftu cong nghip. 

- Quy& djnh s 3675/QD-BJKJ-JCN ngãy 25/12/2017 cüa 
BO KH&CN v viêc cOng bô thñ tue hãnh ehinh du'ac sü'a 
dOi, bO sung trong iinh virc sä h&u tn tue thuec pharn vi 
chfre näng quãn 1 cüa Be Khoa hçc và COng nghé. 

III. Linh vrc näng Iuo'ng nguyen tfl', an toàn hilt x hat nhãn 

41 
ThO tin e khai báo thiCt hi 
X-quang chan doán trong 
y te 

- Luat Nang luong nguyen tü ngày 03/6/2008. 

- Thông tu s 08/2010/TT-BKHCN ngãy 22/07/2012 cUa 
B truâng BO Khoa hpc và COng ngh huàng dan ye viec 
khai báo, cp giây phép tiên hành cOng viéc büc xa và cap 
cháng chi nhan vién hot x. 

- Quyt djnh s 45/2016/QD-TTg ngày 19/10/2016 cüa 
Thu tuOng Chinh phü ye viec tiêp nhan ho sa, trã kCt qua 
giãi quyet thO tic hânh chinh qua djeh vu Nm chmnh cong 
ich. 

- Quy& djnh s 3956/QD-BKHCN ngãy 3 1/12/2015 cOa 
tnutng BO Khoa hpc va Cong ngh V viec cOng bó 

thO tic hành chInh thuôc pharn vi chUe nAng quãn 1 cña 
BO Khoa hoc va COng nghê (Linh we: Näng 1u?ng nguyen 
tü, an toãn hOe xa và hat  nhân). 

- Quy& djnh s6 3956/QD-BKI-ICN ngãy 31/12/2015 cUa 
Be truOng BØ Khoa hpc vã COng ngh Vé viCe cOng bô 
thO We hãnh chInh thuOc pham vi ehUc näng quãn 1' cOa 
B Khoa hoc vâ COng nghê (LInh vgc: Näng hl?ng nguyen 
tO, an toân hOe xa vâ hat  nhan). 

- Quyt djnh sc 1593/QD-UBND ngày20/6/2017 cUa Uy 
ban nhãn dan tinh ye viêc ban hânh Ké hoach Tniên khai 
thvc hiOn dich vu tiép nhn hO so và trà két qua giài quyét 
thO We hành chinh qua Buu dien giai doan 2017 - 2020. 

42 

Thu tue cp gity phép tin 
hãnh cOngviêc bOc xa (sO 
dung thiét bj X-quang 
ehan doan trong te) 

- Luât Nang luung nguyen tO s6 18/2008/QHI2 ngày 
03/6/2008. 

- Thông tu s 0 8/20 10/TT-BKHCN ngãy 22/07/2010 cOa 
truOng B Khoa hoc vO Cong ngh huóng dn v viêc 

khai báo, cap giây phép tiên hành cong viCe hOc x vã cp 
chOng chi nhãn viCn hOe xa. 

- Thông fir s 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 eOa BO 
TruOng Bô Tãi chinh quy dinh mOe thu, ché dQ thu, nôp, 
quOn 12 va sO dvng phi,  1 phi trong linh virc näng hrcxng 
nguyen tO. 

- Quy& dinh s 3956/QD-BKHCN ngOy 31/12/2015 cOa 
ae trutng BO Khoa hoc va Cong nghO Ye viCe cOng ha 
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thñ tc hành chinh thuOc  pham vi chüc näng quail 19 cüa 
BQ Khoa hpc vã Cong ngh (Linh vixe: Nãng luqng nguyen 

t, an toãn büc xa vã  hat nhân). 

Thu tic gia hn giây phép 
tfl hành cOng vice bite 
(sir ding thiêt bj X-quang 
ehn doán trong 

- Luat Näng hiçing nguyen tü s 18/2008/QH12 ngãy 

03/6/2008. 

- Thông UI s6 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/2010 cüa 
BO truâng B Khoa hpc và Cong nghe hutng dn v vic 
khai Mo, cp gthy phép ti&n hành cong vic birc xa và cap 
chüng chi nhân viên bite xa. 

- Thông tu sé 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cita BQ 
Trutng BO Tài ehinh quy djnh mire thu, ch d thu, np, 

19 dung 1 phi trong linh vre näng hxcrng quãn và sir phi, 
nguyen tir. 

- Quyët djnh s 3956/QD-BKHCN ngày 3 1/12/2015 cira 

B truâng B Khoa hçc va Cong ngh V vice cong hO 
thit tve hành chinh thue pham vi tie näng quãn 19 cita 
B Khoa hçc và Cong ngh (Linh vkrc: Nang hrçing nguyen 
tir, an toàn bite xa va hat nhân). 

44 

Thir tue sita di, b sung 
giây phép tiên hành cong 
vic bite xa: Thay di CC 
thông tin v M tic, cá 
nhân duge ghi trong giây 
phép bao gOm ten, dja chi, 
sO diên thoai, 5é fax; hoac 
Sau khi giãm bit só hrccng 
thik bt hire xa dA thrge cap 
giAy phép do ehuyCn 
nhugng,... (dói vii thiêtbj 
X-quang ehAn doán trong 
y tê) 

- Lust  Nàng 1ung nguyen tfr ngày 03/6/2008. 

- Thông tir s 08/2010/TT-BKHCN ngãy 22/07/2010 cira 
BO truing B' Khoa h9c và Cong ngh hutng dn v vice 
khai báo, cAp giAy phép tin hành cong vice bite xa va cap 
ehirng chi nhân viên bite xa. 

- Thông tu s 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 eUa BO 
Truing BO Tài ehinh quy djnh mite thu, ché dQ thu, nOp, 
quãn 19 và sir dung phi, 1 phi trong lTnh e näng lugng 

nguyen UI. 

- Quyêt djnh s 3956/QD-BKHCN ngày 3 1/12/2015 cita 
BO truing BO Khoa hçc và Cong ngh V vic cong b6 
thir tiie hành chinh thuOc pham vi tic näng quàn 19 cita 
BO Khoa h9e và Cong nghe (Linh we: Nang hrcrng nguyen 
tit, an toàn bite xa và hat nhân). 

Thit tiie cAp Iai giAy phép 
tiên hành cOng vice hire 
x: mat giãy phép hay giAy 
phép bj rách, nat,... (dOi 
vii thiêt bj X-quang chAn 
doán trong y té) 

- Luat Näng hrçrng nguyen tit ngày 03/6/2008. 

- Thông tu 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/07/20 10 cita 
Bô truing Bô Khoa hoc và Cong nghc hutng dn v vice 
khai báo, cAp giAy phép tin hành cOng vice bite xa và cAp 
chitng chi nhân viên bite xa. 

- Thông tu s 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 cira BO 
Truing Bô Tâi ehInh quy djnh mire thu, eh d thu, flop, 

quãn 19 và sit d%lng phi, ic phi trong linh we nAng luqng 
nguyen tit. 

- Quy& djnh s6 3956/QD-BKHCN ngày 31/12/2015 cia 
BO truing BO Khoa hçc và COng nghc \4 vice cOng bó 



thU tiic hành chInh thuôc pham vi chIrc nAng quãn 1)2 cUa 
BO Khoa hoc vã Cong nghë (Linh we: Nàng lacing nguyen 
tU', an toãn but xa vâ hat nhân). 
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ThU tue cap và cap lai 
chUngchi nhân vien but 
xa (nguäi phu trách an 
toãn ca s& X-quang chAn 
doán trong te 

- Luât Näng 1ung nguyen tU ngãy 03/6/2008. 
- Thông ta s 08/2010/TT-BKJ-ICN ngày 22/07/20 10 cUa 
Bo truo'ng BO Khoa hoc va Cong nghe huong dn v viêc 
khai báo, cap giây phép tiên hành cong vic bUc xa vâ cap 
chUng ehi nhãn viCn but x. 

- Thôngtu sO 287/2016/n-BTC ngây 15/11/2016 cUaBô 
Truàng BO Tãi ehinh quy dinh mUc thu, ché do thu, nQp, 
quãn 1)2 vã sU dvng phi, 1 phi trong lTnh we näng lagng 
nguyen tu. 

- Quy& dinh s 3956/QD-BKF{CN ngây 31/12/2015 cUa 
BO truóng BO Khoa hoc và COng ngh Vé vice cOng bO 
thU tue hãnh chInh thuOc pharn vi ehfrc näng quãn 1)2 eUa 
B5 Khoa hoe vã COng ngh (Linh we: Nang lugng nguyen 

an toàn hUe xa và hat  nhân). 

47 

ThU tve phC duyt k 
hoach Ung phO sçi eO bile 
xahat nhân cap ea SO 

vth cong viéc sU dung thiCt 
b! X-quang y te) 

- Luat Näng lugng nguyen tfr s 18/2008/QH12 ngãy 
03/6/2008. 

- Thông tu s 08/2010/TT-BKHcN ngãy 22/7/20 10 eUa 
Bô truâng Bô Khoa hoc va COng ngh hirOng dn vie lthai 
báo, cAp phép va cAp ehUng ehi than viên hUe xa. 

- Thông ta s 25/2014/TT-BjcjjCN ngãy 08/10/20 14 cüa 
BO tru&ng Bo Khoa hoc và Cong ngh quy djnh viêe ehuan 
hi Ung phO va ñ'ng phO s eô hUe xa và hat nhân, 1p vâ 
phé duyt Ice hoach Ung pho slrr cO but xa và hat  nhan. 
- Thông Pr s 287/2016/TT-BTC ngãy 15/11/2016 eUa B 
Trutng BO Tãi chinh quy dinh mUe thu, ehé dO thu, nôp, 
quãn 1)2 vã sfr thing phi, 1 phi trong linh vi,re nãng lagng 
nguyen Wi. 

- Quyt djnh s 3956/QD-BKHCN ngày 3 1/12/2015 eUa 
BO trutng B Khoa h9e và COng ngh VC vic cOng bô 
thu tue hãnh ehinh thuOe pharn vi ehfrc näng quãn 1)2 cüa 
BO Khoa hoe và Cong nghé (Linh vvc: Näng 1irng nguyen 
nI, an toãn but xa và hat nhân). 

IV. Linh vrc Tiêu chuAn Do Iu&ng Cht Juçrng 

48 Thu tvc cOng bO sU dung 
dâu djnh lacing 

-LutDo1utngs04/2011/QHI3 ngày 11/11/2011. 

- Nghi dinh s 86/2012/ND-Cp ngày 19/10/2012 eUa 
Chinh phU quy djnh chi tiCt vã huOng dn thi hãnh mQt sO 
diéu eUa Luât Do luäng. 

- Nghi dinh sS 43/2017/ND-Cp ngày 14/4/20 17 eUa ChInh 
phU quy djnh 'C nhan hang hoa. 
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- Thông tu s 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014eüa. 

B trutng B Khoa hçc và Cong ngh quy djnh ye do 
hräng dôi vài lugng cüa hang hóa dong gói san. 

49 

Thu tue diu ehinh ne 
dung cüa bàn cong b6 s 
dung dAu djnh luqng ('thay 
dOt ye n51 dung, hi that lgc, 
hwhong,i 

11/11/2011. 

- Nghj djnh s 86/2012/ND-CP ngày 19/10/2012 cña 
ChInh phñ quy djnh chi tiêt và huâng dan thi hành mOt so 

diëu eüa Luat Do hthng. 
14/4/20 17 eüa Chin.h - Nghj djnh sS 43/2017/ND-CP ngày 

phü quy djnh v nhan hang hóa. 

- Thông tu s 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2Ol4cüa 
BO tru&ng BO Khoa hçc va Cong ngh quy dinh ye do 
luO'ng dôi vOi lugng cüa hang hóa dong gói san. 

50 

Thu tic dang 1q' kirn tra 
nhà nutc ye do luäng dOi 
vOi phuang tin do, Iuqng 
cüa hang dong go' san 
nhap khau 

uât fJo 1uangso04/2011/QHl3ngàY 11/11/2011. 

- Nghj djnh 5é 86/2012/ND-CP ngày 19/10/2012 cüa 
ChInh phU quy djnh chi tiOt và hudng dan thi hành mOt sO 

diêu cUa Luat Do hthng. 

- Nghj djnh s 43/2017/ND-CP ngày 14/4/20 17 cüa Chinh 
phü quy djnh ye nhan hang hOa. 

- Thông tu 6 28/2013/ TT-BKHICN ngày 17/12/2013 cUa 
BO tru&ng B Khoa h9c và Cong nghe quy djnh kim tra 
nhà nuOc ye do hthng. 

- Thông Pr s6 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 eüa 
BO Khoa hgc và Cong ngh Quy dinh do lu&ng dOi vOi 

luçxng cüa hang dóng gói san. 

- Thông tu s 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013cña 

B truOng BO Khoa h9c và Cong ngh quy djnh ye do 
luäng dOi vói phuong tien do nhóm 2. 

ThU tue dang 1c cong bO 
hcip chuân dva trên kCt qua 
crngnhnhqp chuan eiia 
to ehuc ehung nhan 

- Luat Tiêu ehu.n và Quy chukn k thuat s6 

68/2006/QH1 1 ngày 29/6/2006. 

- Luat Cht lugng san phm, hang hóa s6 05/2007/QHI2 
ngày 21/11/2007. 

- Nghj djnh so 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 cüa 
ChInh phü quy djnh ehi tiêt thi hành mOt sO diêu cUa Luat 
TiCu ehuãn và Quy chuân k51 thu@. 

- Nghj djnh sO 132/2008/ND-CP ngày 31/12/2008 cUa 
ChInh phU quy djnh ehi tiM thi hanh mt O diu cUa Luat 
Chat luqng san phâm, hang hóa. 

- Thông Pr sO 28/2012/TT-BK}TCN ngày 12/12/2012 cUa 
BO tnthng BO Khoa h9c và Cong ngh quy djnh ye cOng 
bO hcip chuân, cOng bO hqp quy và phucrng thUc danh giá 
sr phU hqp vOi tiêu ehuän, quy ehuân k9 thuat. 
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- Thông hr s 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 cüa 
Ba trtr&ng BO KIioa hoc và COng nghê sua dôi, hO sung 

diëu mOt sO quy djnh cüa ye Thông hi so 28/2012/TT- 
BKHCN ngày 12 tháng 12 näm 2012 cQa BO tru'àng BØ 
Khoa hpc và COng ngh quy djnh ye cOng bô hop chuân, 
cong b6 hop quy vàphu'ang thUc dãnh giá sg phU hop vol 
tiëu chuân, quy chuân icy thu3t". 

- Thông hr s6 183/2016/TT-BTc ngày 08/11/2016 cüaBô 
truâng Bô Tài chinh quy dinh müc thu, ché dO thu, np, 
quãn 1)2 I phi cap giây dang k)2 cong bô hgp chuân, hap 
quy. 

- Quy& dinh s6 71/2009/QD-TJBNTJ ngây 30/9/2009 cüa 
Uy ban nhAn dan tinh Ban hành Quy dinh ye quãn 1)2 chat 
lucrng san phâm, hang hóa trén dja bàn tinh Binh Duang. 

- Quyt djnh s6 688/QD-BKI-JCN ngày 04/4/20 17 cüa HO 
KH&CN ye viëc cong bO thu tue hành chinh thrcc sira dOi, 
hO sung thuOc pham vi chüc nàng quàn 1)2 cüa Ho Khoa 
hoc va Cong nghé (Linh vlrrc: TiCu chuân Do hang Chat 
h.rcing) 
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Thu tvc clang k)2 cong b6 
hop chutn dra trOn lc& qua 
hr dánh giá cüa t6 chüc, cá 
nhân san xutt, kinh doanh 

- Luãt TiCu chuAn và Quy chuAn k5 thut s 
68/2006/QH11 ngày 29/6/2006. 

- Lu@t Cht iuo'ng san phAm, hang hóa s6 05/2007/QH12 
ngãy 21/11/2007. 

- Ngh4 djnh s6 127/2007/ND-Cp ngày 01/8/2007 cüa 
Chinh phil quy djnh chi tiêt thi hành mOt so diéu cUa Lut 
TiOu chuân va Quy chuân icy thuät. 

- Nghi djnh s6 132/2008/ND-Cp ngày 31/12/2008 cüa 
ChInh phü quy dinh chi tiCt thi hành môt sO diéu cüa Luât 
Chat luang san phâm, hang hóa. 

- Thông hr só 28/2012/TT-BjcJ-ICN ngày 12/12/2012 cüa 
Bô trutng Bo Khoa hoc va COng ngh quy djnh ye cong 
bô hop chuân, cOng ho hop quy va phuong thüc dánh giá 
sr phü hap vol tiCu chuân, quy chuân k thuat. 

- Thông Us s6 02/2017/TT-BKHCN ngây 31/3/2017 cüa 
BO tru'âng HO Khoa hçc va COng nghê süa dôi, bô sung 

diOu 

trutng 

môt so quy djnh cUa ye Thông hi so 28/2012/TT- 
BKI-ICN ngày 12 tháng 12 nãm 2012 cüa BO truâng BO 
Khoa hOC va Cong nghe quy cljnh vO cong bo hgp chuAn, 
cong bô hop quy vàphuo'ng th(rc dánh giã sg phQ hop vol 
tiCu chuân, quy chuãn ky thut". 

- Thông tus6 183/2016/TT-BTC ngây 08/1 1/2016 cüa BQ 
BO Tài chinh quy dinh rnüc thu, chC do thu, np, 

quàn 1)2 i phi cap giãy clang k)2 cong bô hop chuân, hop 
quy. 

22 



- Quyt djnh s6 71/2009/QD-UBND ngày 30/9/2009 cUa 
Uy ban nhân dan tinh Ban hành Quy djnh ye quán 15 chat 
luqng san phâm, hang hóa trên dja bàn tinh BInh Duong. 

- Quyt dnh s 688/QD-BKHCN ngày 04/4/20 17 cüa 110 
KH&CN ye vitc cong bô thu tvc  hành chInh duçxc süa dOi, 
bo sung thuQc pharn vi chüc nãng quãn 1' cña BQ Khoa 
hpc va Cong nghê (Linh vrc: Tiôu chuân Do hrOng Chat 
lup'ng) 

- Lust Tiêu chun va Quy chu&n 12 thuat s 
68/2006/QH1 1 ngày 29/6/2006. 

- Luat ChAt lucing san phAm, hang boa s6 05/2007/QH12 
ngày 21/11/2007. 

- Nghj djnh s6 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 cña 
ChInh phñ quy djnh chitiêt thi hành mØt so diëu cüa Lust 
TiCu chuãn và Quy chuân k thu3t. 

- Ngh djnh s6 132/2008/ND-CP ngãy 31/12/2008 cUa 
ChInh phU quy djnh chi tiêt thi hành mQt so diêu cüa Lu4t 
Chat hrcrng san phâm, hang hOa. 

- Thông fri s 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 cüa 
Bo truâng 110 Khoa h9c và Cong ngh quy djnh ye cong 
bô hçrp chuân, cong bO hcip quy vã phucrng thUc dánh giá 

Thu we dang ky cong bó si1 phU hop vài tiêu chuân, quy chuân k5' thuat. 

hcip quy dôi vái cáo san - Thông fri s6 02/2017/TT-BKHCN ngãy 31/3/2017 cña 
phâm, hang hóa san xuât BO truâng 110 Khoa h90 và Cong ngh süa doi, b sung 
trong nuc, djch v', qua môt so diêu quy djnh cUa ye Thông Pr so 28/2012/TT- 
trmnh, mOi tnthng duct BKHCN ngày 12 tháng 12 nAm 2012 cüa BO tru&ng BO 
quán i b&i cáo quy chuan 
k2 thut quôc gia do BO 

Khoa hoc va Cong ngh quy djnh v8 cong bo hgp chuân, 
cong b6 hqp quy và phuang thüc dánh giá slr phü hgp vâi 

Khoa h90 và Cong ngh tiêu chuân, quy chuân 1(2 thuat". 
ban hanh - Thông Pr s6 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 cUa 

BO trutng BO Khoa hc và Cong ngh ye viec sin doi, bô 

sung mOt  sO diêu cña Thông tu sO 27/20 12/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012 cUa 110 truâng BO Khoa hçc va Cong 
ngh quy djnh viec kiCm tra nhà nuOc ye chat luqng hang 
hoa nhp khãu thuOc trách nhim quán 1 cüa BO Khoa hc 
vá Cong ngh. 

- Thông ta s6 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa BO 
tnthng 110 Tài chInh quy djnh mire thu, ché do thu, nOp, 
quán ly" le phi cAp giây däng k' cOng hO hqp ehuân, hqp 
quy. 

- Quyt djnh s 71/2009/QD-UBND ngày 30/9/2009 cüa 

fly ban nhãn dan tinh Ban hánh Quy dtnh ye quãn 1' chat 
lugng san phAm, hang hOa trCn dja bàn tinh Binh Ducing. 

- Quy& djnh sO 688/QD-BKHCN ngày 04/4/20 17 cüa BO 
KH&CN v vic cong b thu t'c hành chInh dugc sfra dOi, 



b sung thuOc pharn vi chirc nàng quàn 12 cüa B Khoa 
hoc và Cong ngh (Linh we: Tiêu chuân Do hiäng Chat 
lugng). 
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Thu tvc  dang k cong b 
hgp quy dôi vo'i các san 
phâm, hang boa 
khau, dich vi, qua tnnh, 
rnoi trucrng &rçc quàn 1' 
bài eec quy chuân 105 thuât 
quOc gia do Bô Khoa hoc 
va Cong ngh ban hành 

- Luat Tiêu chuãn và Quy chuân k5' thut so 
68/2006/QI-Il I ngày 29/6/2006. 

- Luât ChAt lucxng san phm, hang hoa s6 05/2007/QH12 
ngãy 2 1/11/2007. 

- Nghj djnh so 127/2007/ND-CP ngày 01/8/2007 cUa 
ChInh phü quy djnh chitiêt thi hành rnt so diêu cüa Lut 
Tiêu chuãn và Quy chuân k51 thut. 

- Nghj djnh s 132/20081ND-CP ngãy 31/12/2008 cüa 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mOt  sO diêu cüa Lut 
Chat luqng san phàrn, hang hOa. 

- Thông tu s 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 cUa 
B tru&ng BO Khoa h9c và Cong ngh quy djnh ye cOng 
bô hqp chuân, cong bO hçcp quy và phircxng thüc dãnh giá 
si,r phU hop vol tiêu chuân, quy chuân k thut. 

- Thông tu só 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 cüa 
Bô truâng Bô Khoa hpc và Cong ngh süa dOi, hO sung 
m5t sO diêu quy djnh cüa ye Thông tu sO 28/20 12/IT- 
BKHCN ngày 12 tháng 12 nàm 2012 cüa B trutng B 
Khoa hoc và COng nghê quy djnh ye cOng bô hgp chuãn, 
cong bO hçp quy vàphuang thfrc dánh giá sij phü hqp vài 
tiêu chuân, quy chuân k5 thut". 

- Thông Ui s 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 cüa 
BO.trutng BQ Khoa hpc và Cong ngh ye vic sfra dôi, b 
sung mOt  sO diOu cUa Thông U so 27/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012 cüaBO truO'ng B Khoa h9c và Cong 
ngh quy djnh vic kiêrn tra nba nuOc ye chat luqng hang 
hOa nhp khãu thuOc trách nhiëm quán 1 cüa B5 Khoa hpc 
và COng ngh. 

- Thông tu s 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 cüa B 
truàng B Tài chInh quy dinh rnüc thu, chO do thu, np, 
quãn 1? 1 phi cap giây dang 1c' cOng bô hyp chuân, hgp 
quy. 

- Quyt dinh só 71/2009/QD-UBND ngày 30/9/2009 cüa 
Uy ban nhãn dan tinh Ban hânh Quy dinh ye quán 1y chat 
hrpng san phârn, hang bOa trén dja bàn tinh Binh Duang. 

- Quyt djnh s6 688/QD:BKHCN ngày 04/4/20 17 cüa B 
KH&CN ye vic cong bô thu tue hành chinh ducic sUa dOi, 
bô sung thuOc pham vi chuc nãng quàn 1)? cüa B Khoa 
h9c vâ Cong nghé (Linh vvc:  Tiêu chuân Do luäng Chat 
higng). 
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Thñ tic kim tra cht 
higng hang bOa nhp khAu 
thuc trách nhim quán ly 
cUa BQ Khoa h9e và Cong 
nghç 

- 
Lut ChAt lugng san phAm, hang boa s 05/2007/QFIl2 

ngày 21/11/2007. 

- Nghi dinh s 132/2008/ND-OP ngày 3 1/12/2008 cüa 
ChinhphU quy djnh chi tiM thi hành mOt s diu cüa Lut 

ChAt lirqng san phâm, hang hóa. 

- 
Nghj djnh so 43/20 17/ND-CP ngày 14/4/2017 cüa Chinh 

phñ ye nhän hang hóa. 

- 
Thông tu só 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/20 12 cüa 

BQ twang BQ Khoa hpc và Cong ngh quy djnh vic kiêm 

tra nhà nuâc vO chat luqng hang hóa nhp khâu thuc trách 
nhim quán 1 cUa BO Khoa hpc và Cong ngh. 

- 
Thông fir s6 07/2017/TT-BKHCN ngày 16/6/2017 cáa 

Bc trutng BQ Khoa hpc và Cong ngh ye viec sra dôi, bô 
sung mOt so diêu cüa Thông fir so 27/2012/TT-BKHCN 
ngày 12/12/2012 cüaBO truOng BO Khoa h9c và Cong 
ngh quy dinh vic kiOm tra nhà nuOc ye chat luqng hang 
boa nhp khâu thuOc trách nhim quàn 1' cña BO Khoa bce 
và Cong ngh. 

- 
Quyët djnh s6 7 1/2009/QD-UBND ngày 30/9/2009 cüa 

Uy ban nhân dan tinh Ban hanh Quy djnh ye quân 1 chat 
lugng san phâm, hang hóa trCn dja bàn tinh BInh Ducing. 

- 
Quyêt djnh s6 238 8/QD-BK}ICN ngày 01/9/2017 cUa Bi 

KFI&CN ye vic cong bO thU tvc hanh chInh dugc sUa dOi, 
bô sung thuOc pham vi chfrc näng quàn 17 cUa B Khoa 

hoc va Cong ngh (Linh vvc: Tiêu chuân Do luOng Chat 
luccng). 
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Thu tuc cap mm Giay phep 
van chuyen hang nguy 
hiern la cac chat oxy hoa, 
the hcip chAt 0 xIt hUu co 
(thuôc loai 5) và the chAt 
an mOn (thuOc 1oti 8) bang 
phuongtin giao thông c 
gun throng bo, throng sat 
và du'âng thUy nOr  da 

- 
Lu8t HOa chAt ngày 21 tháng 11 näm 2007; 

- 
Luat ChAt hrcmg san phâm, hang hOa ngày 21 tháng 11 

näm 2007; 

- 
Nghi dinh so 29/2005/ND-OP ngày 10 tháng 3 nm 2005 

. cua Chinh phu quy dinh danh muc hang hoa nguy hiem va 
... ,. . . . viec van tai hang hoa nguy hiem tren throng thuy noi dia; 

- 
Nghj djnh sO 108/2008/ND-OP ngày 07 tháng 10 näm 

2008 cUa Ohmnh phU quy d4nh chi tiêt và huàng dan thi 
hanh rnØt sO diêu cUa Luat Hóa chat; 

Nghj djnh sO 26/201 1/ND-OP ngày 08 tháng 4 nàm 2011 
cila ChInh phü si~a dOi, bO sung mOt  sO diu cUa Nghj djnh 
sO 108/2008/ND-OP quy djnh chi tiM và huâng dAn thi 
hành mØt sO diCu cUa Lust Hóa chat; 

- 
Nghj dinh sO 104/2009/ND-OP ngày 09 tháng 11 näm 

2009 cUa OhInh phU quy djnh danh mic hang nguy hiêrn 
và vn chuyën hang nguy hiêrn bang phuo'ng tien giao 
thông co giái duang b; 
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Nghi djnh s 14/2015/ND-CPngay 13 théng 02 nam 2015 
cüa Chinh phü quy dnh chi tiét và huóng dan thi hành môt 
sO diêu cUa Luat Dutng sat; 

- Thông tii s 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 cüa B 
COng thuong quy djnh Danh min e hang cong nghiêp nguy 
hiêmphài dóng gói trong qua trInh vn chuyên va van 
chuyOn hang cong nghiêp nguy hiOm bang phuong tiôn 
giao thông ca giOi duäng bo, dung sat và duàng thy nOi 
dja. 

- Thông tu s 09/201 6/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 cüa 
BO truâng BO Khoa hçc va Cong nghê quy djnh trmnh tçr, 
thñ tinic cap giây phép van chuyOn hang nguy hiOm là cac 
chat ôxy hóa, cac hop chat ô xIt hüu ca (thuOc loai 5) và 
các chat an mOn (thuOc loai 8) bang phuong tien giao 
thông co giá'i duäng bo, duOng sat và throng thüy nOi dja. 

- Quy& djnh s 1972/QD:BKJ-JCN ngày 15/7/2016 cüa B 
KH&CN ye viêc cong bO thu t?c hãnh chInh thuOc phm 
vi chüc nãng quàn I cüa Bô Khoa h9c va Cong nghê (Linh 
vinrc: TiOu chuãn Do luOng Chat lucxng) 
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Thu tuc cap bô sung Giây 
phép v9n chuyOn hang 
nguy hiOm là cc chAt XY 
hOa, cãch chat 0 xit Mu 
ca(thu9c Ioai 5) va cac 
chat an mon (thu?c loai 8) 
bAng phuang tin giao 
thông co giOi thrOng b, 
thrOng sAt vâ duOng thüy 
nôi dja 

- Luât HOa eh1t ngây 21 tháng 11 nam 2007; 

- Luât ChAt hang san phAm, hang hoa ngây 21 tháng 11 
nàm 2007; 

- Nghi dinh sé 29/2005/ND-Cp 10 tháng 3 ngày nam 2005 
cüa Chinh phU quy djnh danh muc hang hOa nguy hiOm và 
vic van tài hang hóa nguy hiêm trén duOng thUy nOi dja; 

- Nghi dinh s6 108/2008/ND-Cp ngày 07 tháng 10 nam 
2008 cüa Chinh phU quy dinh chi tiêt và hutng dan thi 
hành nit so diCu cüa Luat Hóa chat; 

Nghi dinh s6 26/20 1 1/ND-CP ngày 08 tháng 4 nam 2011 
cUa ChInh phü sü di, b sung mOt s diu càa Nghj djnh 

108/2008D-Cp quy dinh chi tit và huOng dAn thi 
hãnh môt s diu ca Luât HOa chAt; 

- Ngh d4nh so 104/2009/ND-Cp ngAy 09 tháng 11 näm 
2009 cüa ChInh phü quy djnh danlimuc hang nguy hiêm 
và van chuyOn hang nguy hiêm bang phuang tin giao 
thông co giOi duOng b; 

Nghi dinh s 14/2015/ND-CPngay 13 tháng 02 nAm 2015 
cüa Chinh phü quy djnh clii tiCt vA huong dan thi hAnh môt 
so diOu cUa Luat DuOng sAt; 

- Thông tu s6 44/2012/TT-BCT ngAy 28/12/2012 eüa BO 
Cong thuang quy djnh Danh muc hang cong nghiép nguy 
hiêm phAi dóng gOi trong quA trInh van chuyên và van 
chuyn hang cong nghiêp nguy hem bang phuong tin 
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giao thông co giOi du?rng bO, duäng sAt và duông thüy nOi 
dia. 

- Thông Ui st 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 cña 
BQ tru&ng BO Khoa hçc và Cong ngh quy djnh trmnh tr, 
thU we cp giy phép van ehuyên hang nguy hiêm là các 
chAt oxy hóa, cac hçp chat ô xIt hau ccv (thuc 1oti 5) và 
cac chAt an mOn (thuOc loai 8) bang phuang tin giao 
thông ccv giài dutng bo, ctuäng sat và durng thüy nôi dia. 

- Quyt dinh 5é 1972/QD-BKHCN ngày 15/7/2016 cUa BO 
KH&CN v viec cOng bô thU tpc hành chinh thuc pham 
vi chfrc näng quàn 19 cUa BO Khoa hçc và Cong nghe (Linh 
vuc: Tiêu chuân Do luäng Chat lugng). 
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Thu tue cap lai Giay phep 
vtn chuyen hang nguy 
him là các chAt Oxy hoa, 
the hcvp chAt 0 xIt hUu ccv 
(thuOc loai 5) và các chAt 
an mOn (thuOc loai 8) bang 
phixcvngtin giao thông ccv 
gicvi ducvng b9, ducvng sat 
va ducvng thuy ni da 

- Luat  Hóa chAt ngày 21 tháng 11 nam 2007; 

- Luat ChAt lung san phm, hang hOa ngày 21 tháng 11 
närn 2007; 

- Nghj djnh s6 29/2005/ND-CP ngày 10 tháng 3 nam 2005 
cUa ChInh phU quy djnh danh rni,ic hang hOa nguy hiêm va 
vic van tãi hang hoa nguy hiêm trén ththng thUy nOi dja; 

- Nghj djnh s 108/2008/ND-CP ngày 07 tháng 10 nam 
2008 eUa ChInh phU quy djnh chi tiêt và hutng dn thi 
hành môt so diêu cUa Luât Boa chat; 

Nghj djnh sé' 26/2011/ND-CP ngày 08 tháng 4 nam 2011 
cüa ChInh phU sUa dOi, bô sung mOt so diOu cUa Nghj djnh 
so 108/2008/ND-CP quy dinh chi tiêt và hi.ràng dn thi 

.,. hanh mot so dieu cua Luat Boa chat; 

- Nghj dinh so 104/2009/ND-CP ngày 09 tháng 11 nàm 
2009 cUa ChInh phU quy djnh danh mic hang nguy hiOm 
và v9n ehuyên hang nguy hiOm bang phuang tin giao 
thông ccv giOi duäng bQ; 

Nghi, djnh s 14/2O1SIND-CP ngày 13 tháng 02 narn 2015 
ella ChInh phU quy djnh ehi ti& và hutng dn thi hành mOt 
s6 diu ella Luat Da?vng sAt; 

- Thông tu s 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 ella BO 
Cong thucvng quy djnh Danh muc  hang cOng nghip nguy 
hiêmphài dóng gOi trong qua trInh van  chuyn và van 
chuyên hang cong nghip nguy hiérn bang phucvng tin 
giao thông ccv giUi duông b, dung sat và dung thUy nOi 
di a. 

- Thông tu s 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 ella 
BO trutng BQ Khoa h9c và Cong ngh quy ctjnh trinh t?, 
thU tue cap giây phép van chuyên hang nguy hiém là the 
chat Oxy hóa, các hçp chat 0 xIt h&u ccv (thuOc lo?i 5) và 
cac chat an mOn (thuOc loai 8) bang phuang tin giao 
thông ccv giâi duäng bO,  dithng sat và duäng thUy nOi  dja. 
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- Quyét djnh s6 1972/QD:BKI-ICN ngày 15/7/2016 cUa Bô 
KH&CN ye vic cong bo thñ tçic hành chInh thuOc phm 
vi chflc nàng quàn 1 cUa B Khoa hpc và Cong ngh (Linh 
vie: Tiéu chuân Do utng Chat lugng). 
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Thu tue xét tang giài 
thuâng chat lupng quOc 
gia 

- Luât Chit luong san phArn, hang boa ngày 21/11/2007. 

- Nghj djnh s 132/2008/ND-CP ngày 31/12/2008 cUa 
Chinh phu quy c1nh chi tiët thi hành mOt so diëu cUa Luãt 
Chat lucyng san phârn, hang boa. 

- Thông tu séi 17/20 1 1/TT-BKHCN ngây 30/6/2009 cüa 
BQ trutng BO Khoa h9c và Cong ngh quy djnh ye Giài 
thuàng Chat lucing QuOc gia. 

- Thông tu sé. 07/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 cüa 
Bô truOng Bô Khoa hoc và Cong ngh ye vic sUa d&, b 
sung khoàn 2 diêu 7 Thông tu sO 17/20 1 1/TT-BKHCN 
ngày 30/6/2011 cUa BO KH&CN quy djnh ye Giái thuâng 
Chat luqng Quôc gia; 

- Quy& djnh s 71/2009/QD-TJBND ngày 30/9/2009 cüa 
U' Ban nhân dan tinh Binh Duang ye vic "Quàn 1' chat 
Iung san phârn hang hoá trën dja bàn tinh". 

- Quy& djnh 5é 4098/QD-BKHCN ngày 3 1/12/2015 cUa 
HO Truâng HO Khoa h9c và Cong ngh ye vie cong b6 
thu tvc  hành chInh thuoc pharn vi chat näng quàn 1' cUa 
BO Khoa hoc và COng ngh (Linh we: TiCu chuân Do 
1u?ng Chat lucxng). 
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'c ,. 
Thu tjc cap Giay xac nhin 
dãng k' linh vuc hoat 
dng xét tang giài thu&ng 
chit hxang san phArn, hang 
hoá cüa tO chat, cá nhân 

- Luat Cht lugng san phArn, hang boa ngày 2 1/11/2007. 

LuatThi dua, Khen thutng ngày 26/11/2003 và Luât sfra 
dôi, bô sung môt so diCu cüa Luât Thi dua, Khen thutng 
ngày 14/6/2005. 

- Nghj djnh s 91/2017/ND-CP ngày 31 tháng 7 nárn 2017 
cüa Chinh phU quy djnh chi tiCt thi hãnh rnØt sO diêu cüa 
Luât thi dua, khen thuäng. 

- QuyCt djnh sO 51/20 10/QD-TTg ngày 28/7/2010 cüa Thu 
tuóng Chinh phü ye vic ban hành Quy chê quàn 1 to chat 
xét ton vinh danh hiêu và trao giài thu&ng cho doanh nhân 
và doanh nghip. 

- Thông tu s6 06/2009/TT-BKHCN ngày 03/4/2009 cña 
Ho truàng HO Khoa hçc và Cong ngh huâng dan ye diëu 
kiên, thU tic xét tang giài thuàng chat lugng san pharn, 
hang hoá cUa to chUt, cá nhãn. 

- Quyt djnh só 4098/QD-BKHCN ngày 31/12/2015 cUa 
HO Tru&ng BØ Khoa bce va Cong ngh ye vic cong bô 
thU tue hành chinh thuOc phm vi chat nàng quàn 1' cUa 

28 



B Khoa hçc va Cong ngh (Linh vrc: Tiêu chu.n Do 
Iu&ng Chat 1ung). 
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