
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TNH BA  RA-VUNG TAU Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S6: ).2 /QD-UBND Ba Rja - Vüng Tàu, ngày Aththng AOnàm  2018 

QUYET D!NH 
V vic cong bô Danli miic thu tiic hành chInh mói ban hành linh vlyc hoit 

dng khoa hQc và cong ngh thuc thãm quyn giãi quyt cüa 
S& Khoa hQc và COng ngh 

CHU TICH  UY BAN NHAN DAN T!NH BA RJA - VUNG TAU 

Can ctr LuQt To chrc ChInh quyên dja phing ngây 19 tháng 6 näm 2015; 

CAn cü Nghj djnh s 63/2010/ND-CP ngây 08 tháng 6 nAm 2010 cüa ChInh 
phü ye kiêm soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh so 48/2013/ND-CP ngày 14 tháng 
5 näm 2013 cüa ChInh phü ye sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh lien 
quan den kiêm soát thu tiic hành chInh; Nghj djnh so 92/201 7/ND-CP ngày 07 
tháng 8 nAm 2017 cüa ChInh phü sira dOi, bô sung mt so diêu cüa các nghj djnh 
lien quan den kiêm soát thu tjc hành chInh; 

CAn cir Thông tLr s 02/201 7/TT-VPCP ngây 31 tháng 10 näm 2017 cüa Bô 
tnr&ng, Chü thim VAn phông ChInh phü huàng dan ye nghip vi kiêm soát thu 
tiic hành chInh; 

CAn cü Quy& djnh s 2405/QD-BKHCN ngày 24 tháng 8 näm 2018 cüa B 
trthng B Khoa h9c và Cong ngh ye vic Vé vic cong bô thu tic hành chInh mi 
ban hành trong 1mb vrc boat dng khoa h9c và cOng ngh thuc thuc phm vi 
chuc nAng quân l cüa B Khoa hpc và Cong ngh; 

Xét d nghj cüa Giám dc Sâ Khoa hçc và Cong ngh tai  Ti trInh s 
71/TTr-SKHCN ngày 02 tháng 10 nAm 2018 ye ban hành m&i TTHC; 

QUYET DNH: 

Diu 1. Cong b kern theo Quyt djnh nay Danh mllc 01 thu t1ic hânh chInh 
mài ban hãnh lTnh vrc hoat dng khoa h9c và cong ngh thuc thâm quyên giâi 
quyêt cüa Sâ Khoa hçc vá Cong ngh tinh Ba Rja-VUng Tàu. 

Ni dung chi ti& cüa thu tVc  hành chInh dizçc ban hành kern theo Quy& djnh 
so 2405/QD-BKHCN ngày 24 tháng 8 nAm 2018 cüa Bô tri.thng B Khoa hQc và 
Cong ngh; 

Giao Giám dc S Khoa h9c và Cong ngh chju trách nhim v hInh thüc, 
ni dung cong khai thU tigiC hành chInh theo dUng quy djnh dôi vâi nhng thu t1ic 
hành chInh thuc thâm quyên tiêp nh.n, giâi quyêt cUa &in vj mInh. 

Diu 2. Quyt djnh nAy Co hiu 1rc thi hAnh k tr ngày k. 

Quyt djnh vA Danh mvc  kern theo duc dang tAi trên Cng thông tin din 
tU cUa tinh Ba Rja — VQng Tàu, dja chi: http://www.baria-vungtau.gov.vn  
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KT.CHU T!CH, 
PHO CHU TICH 

Diu 3. Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các Sâ; Thu 
tru&ng các Ban, ngành thuc Uy ban nhân dan tinh; Chü tjch Uy ban nhân dan các 
huyn, thj xâ, thành phô vâ các to chtrc, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi 
hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi ,ihin: 
- Nhu Diéu 3; 
- Ctic KSTTHC, Van phOng ChInh ph; 
- Bô Khoa lice và Cong ngh; 
- TT Tinh üy;TT HDND tinh; 
- ChÜ tjch, Phó CT UBND tinh; 
- Chánh Van phOng, cac PhO CVP UBND tinh; 
- Trung tam CB-TH tinh; 
- Sâ Ni vi, Van phOng UBND tinh (Phang 
KSTTHC); 
- Bô phn TN&TKQ cp tinli; 
- Lru: VT, KSTTHC sOKH CN. 

Nguyn Thanh  Tlnh 
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Thu tixc xác nhn hang hóa sr 
dung trirc tiép cho phát trién 

hoat dng um tao  cong ngh, 
iscyrn tao  doanh nghip khoa 

hçc và cOng ngh 

THU TIJC HANH CHENH TRONG LINH VI)'C HOlLT BONG KHOA HQC VA CONG NGH THUQC THAM 
QUYEN GIA! QUYET CUA sO KHOA HQC VA CONG NGH 

theo Quyet djnh säQD- UBND ngàyMtháng4.O nám 2018 cüa hi t/ch Oy ban nhán dan tinh Ba Rja- Ving Thu,) 

MUC THU TUC HNH CH!NH MOI 

s 
TT 

Ten thu tuc hành 
chInh 

Thôi hin giãi 
quyêt  Dja diem 

thuc hen  

Cách thñ'c 
thu'c hiên Phi, 1 

phi (nêu 
co) 

Can cIt pháp I Ghi chIt 

Linh vi'c Hott dng khoa h9c và cong ngh 

- Thai gian tip nhn h 
s và trà kêt qua: cac 
ngày lam vic trong tuân 
tr thü hai den thir sáu 
(bui sang tr 7 gi 30 
den 12 gi 00; buôi chiêu 
tir 13 gi 00 den 16 gi& 
30) trir ngày lé 

Thai gian giài quyêt: 
- Trong thai han  10 

ngày ké tir ngày nhn 
dtrçc ho so hçip 1, Uy 
ban nhân dan tinh cO 
van bàn trà 1&i to cluirc, 
cá nhân trong dO xác 
djnh rO danh muc  hang 
hóa sCr diing trIrc tiep cho 
phát triên hoat dng i.r0m 
tao cong ngh, trnm t?o 
doanh nghip khoa hc 
và cOng ngh; tnxOng 
hcp tt chOi xác nhn 
phãi Co van bàn nëu rO 1 
do; 
Uy ban nhân dan tinh  

B phn Tip nhn 
và Trà kCt qua tp 
trung cap tinh 

Np hO sc trirc tiêp 
t?i B phn TiCp 
nhn và Trà kêt qua 
tp trung cap ni cO 
dtj an, ca sà wm 
tao cong ngh, uom 
tao doanh nghip 
khoa h9c Va cong 
ngh hoc qua 
thrmg buu din.  

Khong quy 
djnh 

- Lut Thud xut khu, thud 
nhp khAu ngày 06 thang 4 
näm 2016; 

- Ngh djnh s 134/2016/ND-
CP ngày 01 thang 9 nam 2016 
cüa ChInh phü quy djnh chi 
tiêt mt so diêu và bin pháp 
thi hành Luât thuê xuât khâu, 
thuê nhp khâu. 

- Quyt djnh s 30/2018/QD-
TTg ngày 3 1 thang 7 näm 
2018 cüa ThU tuàng Chmnh 
phU quy djnh trinh tir, thU tue 
xác nhn hang hOa sCr dung 
trrc tiCp cho phát triên hoat 
dng iiarn tao  cOng ngh, uom 
tao doanh nghip khoa hc và 
cOng ngh, dôi mOi cong 
ngh; phiwng tin vn tài 
chuyên diing trong dày chuyên 
cOng ngh sCr dung trtrc tiêp 
cho hoat dng san xut cUa dtr 
an dâu Us. 

- Thông tti s 14/2017/IT- 

Nhftng ni dung cOn Ii 
cUa TTHC thire hiên 
theo Quyet djnh so 
2405/QD-BKHCN 
ngày 24 thang 8 nãm 
2018 cUa B truàng B 
Khoa hc và Cong 
ngh ye vic cOng bô 
thU tue  hành chInh mài 
ban hành trong linh vijc 
hoat dng khoa hc và 
cong ngh và thU tue 
hành chinh thuc pham 
vi chrc nang quán I 
cUa Bô Khoa hoc và 
COng ngh dà duc cp 
nht trén CSDL quOc 
gia ye TTHC 



có van bàn thông báo cho BKHCN ngày 01/12/20 17 cUa 
to chu'c, ca nhan ye viec 

5 5' 5 Bo tnwng B9 Khoa hpc va 4,5' . 

gia han  thai gian trã 16'i Cong ngh quy djnh tiêu chI 
trong tnrO'ng hç'p phãi 
thám tra ho sa. 

- TnrO'ng h'p can thiët, 
Uy ban nhân dan tinh 

xác djnh phixang tiën vn tãi, 
may mOc, thiêt bj, ph tüng, 
vt Ut chuyén diing và danh 
muc tâi lieu, sách báo, tap chI 

to chO'c hi dOng dé thârn khoa h9c quy dnh tai  khoãn 2 
tra ho sci truàc khi CO van diéu 40 Nghj djnh sO 
bàn trâ 1ô'i. Thai gian 134/2016/ND-CP ngày 01 
thâm tra và trá Rxi không tháng 9 nim 2016 cOa ChInh 
qua 20 ngày ké Ur ngày phO quy dnh chi tiét mt so 

nhân duoc ho si hop IC; diéu va bin pháp thi hành 
tnrOng hop nr chôi xác Luât Thuê xuât khâu, Thué 
nhn phái CO van bàn néu 
rO1'do. 

nhp khu 
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