
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định         /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2022 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục  

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức  

thực hiện 

Phí, lệ 

phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ 

1 2.002502 

Thủ tục yêu cầu 

hỗ trợ từ Quỹ phát 

triển khoa học và 

công nghệ tỉnh, 

thành phố trực 

thuộc Trung ương 

1. Thời gian tiếp 

nhận và giao trả 

kết quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ Hai 

đến thứ Sáu (Sáng 

từ 07 giờ 30 đến 

12 giờ  00 và 

chiều từ 13 giờ 00 

đến 16 giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

Trong thời hạn 35 

ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận 

được hồ sơ đầy 

đủ, hợp lệ. 

Tại 

Trung 

tâm 

phục vụ 

hành 

chính 

công 

tỉnh Bà 

Rịa - 

Vũng 

Tàu 

Hồ sơ được nộp 

theo một trong 

các phương 

thức sau đây: 

- Nộp trực tiếp 

hoặc qua bưu 

chính công ích; 

- Qua hệ thống 

dịch vụ công 

trực tuyến 

(http://dichvuco

ng.baria-

vungtau.gov.vn

)  

Không 

- Luật Khoa học và 

Công nghệ, ngày 18 

tháng 6 năm 2013; 

- Nghị định số 

95/2014/NĐ-CP ngày 

16 tháng 8 năm 2014 

của Chính phủ quy định 

về đầu tư và cơ chế tài 

chính đối với hoạt động 

khoa học và công nghệ; 

- Thông tư số 

05/2022/TT-BKHCN 

ngày 31 tháng 5 năm 

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 

Những nội dung còn 

lại của TTHC thực 

hiện theo Quyết định 

số 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  

lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công 

nghệ thuộc phạm vi 

chức năng quản lý 

của Bộ Khoa học và 

Công nghệ 
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