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S: 4A.2iQD-UBND Ba Rki  - Vi7ng Tàu, ngày  34  tháng .8. nãm 2018 

QUYET D!NH 
V vic cong b danh nnc thu tyc hành chInh bl bãi bô linh vyc 
ho,t dng khoa hçc và cong ngh thuc thm quyn giãi quyêt 

cOa S& Khoa hçc vã  Cong ngh tinh Ba Ra- Vüng Tàu 

CHU TJCH U BANtNHAN DAN T!NH BA RA — VUNG TAU 
'7! 

Can cr Can th.Lu(t To chi'c ChInh quyn dja phrcmg ngày 19 thng 6 näm 
2O15 

Can cir Nghjnfrô 63/2010/ND-CP ngày 08 tháng 6 näm 2010 cüa ChInh 
phU ye kiêm soátthU tic hành chInh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14 tháng 5 
nàm 2013 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cUa các Nghj djnh lien quan 
den kiêm soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh 92/20171ND-CP ngày 07 tháng 8 nàm 
2017 cüa ChInh phü sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các Nghj djnh lien quan den 
kiêm soát thu tuc hành chInh; 

Can cCr Thông tu' s 02/201 7/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 närn 2017 cüa B 
tnthng, Chü nhim Van phOng ChInh phü huàng dan nghip vii kiêm soát thu tiic 
hành chInh; 

Can cr Quyt djnh s 1 667/QD-BKHCN ngày 18 tháng 6 nãm 2018 cUa Bô 
tru&ng B Khoa h9c và Cong ngh ye vic cong bô thu tiic hành chInh bj bãi bô 
trong linh vrc khoa hçc và cong ngh thuc thâm quyên giâi quyêt cüa B Khoa 
h9c và Cong ngh; 

Xét d nghj cüa Giám dc S& Khoa h9c và Cong ngh ti T& trInh s 52/TTr-
SKHCN ngày 15 tháng 8 näm 2018, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh miic 06 thu tic hành chInh 
bj bAi bO linh hott dng khoa hçc và cong ngh thuc thâm quyên giâi quyêt Si 
Khoa h9c vâ Cong ngh tinh Ba Rja-Vüng Tàu dã ducc ban hành t,i Quyêt djnh so 
863/QD-UBND ngày 03 tháng4 näm 2018 cüa Chü tjch U' ban nhân dan tinh Ba 
Rja- Vüng Tàu ye vic cOng bO thu t%Jc hành chInh sira dôi, bô sung linh vçrc nàng 
lucmg nguyen t1r và hoat dng khoa h9c và cong ngh thâm quyên giãi quyêt S& 
Khoa h9c vâ Cong ngh tinh Ba Rja-Vung Tàu. 

(DInh kern danh rnyc). 
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Nguyn Thanh 1mb 

Diu 2. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hãnh k ti'r ngày k. 

Quyêt djnh và Danh mic duçc dang tái trên Cong thông tin din ti tinh Ba 
Rja — Vüng Tàu, dla  chi: www.baria-vungtau.gov.vn. 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc Sâ Khoa hpc và 
Cong ngh, Thu tru'ng các co quan chuyên mon thuc Uy ban nhân dan tinh và các 
to chirc, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nithn: 
- Nhu diéu 3; 
- B KH&CN; 
- Cc Kiém soát TTHC — VPCP; 
- TTr Tinli üy; TTr HDND tinh; 
- Báo BRVT; Dài PTTH tinh; 
- Trung tam Cong báo Tin lice; 
- Si NÔI vu; Sâ KH&CN 
- Van phông UBND tinhPhong KSTTI-IC):05 bàn; 
- B phuii TN,&TKQ tip trung cap tinli; 
- Luu: VTPI 
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DANII MVC 
C HANH CH!NH B!  BAI BO LiNH VTC HOJT BONG  KHOA 
CONG NGH THUQC THAM QUYEN GIA! QUYET CUA s 

OA HQC vA CONG NGH T!NH BA R!A-VUNG  TAU 
anh kern theo Quyé't djnh sá14'D-UBND ngày. .i1. tháng.I nám 2018 

cia Chi tich Uy ban nhán dan tinh Ba Rja — Vung Tàu) 

STT S h so' 
TTHC 

Ten thu tue 
hành chInh 

bãi bô 

Ten VBQPPL quy 
djnh ni dung bãi bó 

Ghi chui 

VTB- 291554 

Thu tic cp 
Giây chirng 
nhn däng k 
hot dng San 
giao djch cong 
ngh vüng 

Thông tu s 
16/2014/TT-BKHCN 
ngày 13/6/20 14 cUa B 
tnr&ngB KH&CN quy 
djnh ye diu kin thành 
lap, hoat dng cüa to 
chirc trung gian cüa thj 
tning KH&CN 

du cong b 
theo Quyt djnh so 

863/QD-UBND ngày 
03 tháng 4 näm 2018 
cüa Chü tjch U' ban 
nhân dan tinh Ba Ra-
Vüng Tàu 

2 VTB- 
291555 

Thi'i tc Cp 
gi.y chüng 
nhn däng k 
hoat dng 
Trung tam 
giao djch cong 
ngh 

Thông tu SO 
16/2014/TT-BKHCN 
ngày 13/6/2014 cüa B 
trithngB KH&CN quy 
djnh ye diu kin thành 
lap, hoat dng cüa to 
chtrc trung gian cüa thj 
trung KH&CN 

Dã ducic cong b 
theo Quyt djnh sO 
863/QD-UBND ngày 
03 tháng 4 näm 2018 
cüa Chü tich U' ban 
nhân dan tinh Ba Ria-
Vüng Tàu 

VTB 

Thu tiic cp 
gi.y chi'rng 
nhn däng k 
hot dng 
Trung tam xuc 
tin và h trçl 
hoit dng 
chuyn giao 
cong ngh 

Thông ti! so 

16/2014/TT-BKHCN 
ngày 13/6/2014 cüa B 
trithngB KH&CN quy 
djnh ye diu kin thânh 
lip,  hot dng cüa tO 
chirc trung gian cüa thj 
tri..thng KH&CN 

Dã duc cong b 
theo Quyt djnh sO 
863/QD-UBND ngày 
03 tháng 4 näm 2018 
cUa Chü tjch U' ban 
nhân dan tinh Ba Ria-
Vüng Tàu 

VTB 
291557 

ThU t11c cp 
giy chimg 
nhn däng k 
hott dng 
Trung tam h 
trçx djnh giá tài 
san trI tu 

Thông tu SO 
16/2014/TT-BKHCN 
ngày 13/6/20 14 cUa Bô 
truingB KH&CN quy 
djnh ye diêu kin thành 
lip, hot dng cUa to 
chirc trung gian cUa thj 

D dugc cong b 
theo Quyt djnh s 
863/QD-UBND ngày 
03 tháng 4 nàm 2018 
cUa Chü tjch U ban 
nhân dan tinh Ba Ria-
Vüng Tàu 
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truông K11&CN 

VTB- 
291558 

Thu tiic cap 
giây chimg 
nhn däng k 
hot dng 
Trung tam hO 
trq di mài 
sang tao 

Thông ti' SO 
16/2014/TT-BKHCN 
ngày 13/6/2014 cüa B 
truângB KH&CN quy 
djnh ye diêu kin thành 
lip, ho?t dng cüa to 
chtrc trung gian cüa thj 
trung KH&CN 

D &ric cong b 
theo Quyêt djnh sO 
863/QD-UBND ngày 
03 tháng 4 näm 2018 
cUa Chü tjch W ban 
nhân dan tinh Ba Ria-
Vüng Tàu 

6 
VTB- 
291559 

Thu t11c cp 
giy chirng 
nhn dang k 
hoat dng Ca 
si iiam tao  
cong ngh, 
ucim tao  doanh 
nghip khoa 
hçc và cong 
ngh 

Thông tu so 

16/2014/TTBKHCN 
ngày 13/6/2014 cUa B 
truângB KH&CN quy 
djnh ye diêu kin thành 
lip, hoat dng cüa tO 
chirc trung gian cUa thj 
tru&ng KH&CN 

Da duqc Cong b 
theo Quy& dlnh  s 
863/QD-UBND ngày 
03 tháng 4 nàm 2018 
cüa Chü tjch U' ban 
nhân dan tinh Ba Ria-
Vüng Tàu 
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