
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Số: 1630/QĐ-UBND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày  07 tháng 11 năm 2022 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; 
bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường 

chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 
soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 
định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện 
cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, 
thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Căn cứ Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 03/7/2022 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên 
địa bàn tỉnh Tuyên Quang; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
52/TTr-SKHCN ngày 27 tháng 10 năm 2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 01 thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung; 03 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa 
học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang (có Danh 

mục kèm theo). 

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện: 

1. Niêm yết, công khai Danh mục, nội dung của các thủ tục hành chính nêu 
tại Điều 1 Quyết định này trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện 

tử của Sở và nơi giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 14, Điều 
15 Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ.  

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông đối với 
các thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này; hoàn thiện quy trình điện 

tử của các thủ tục hành chính và công khai đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc 
gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính tỉnh, địa chỉ: dichvucong.tuyenquang.gov.vn. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính tại mục 38, 39 Phần I; mục 42 Phần II Danh 

mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 1148/QĐ-UBND 
ngày 09/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục 59 thủ 

tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở, Thủ trưởng 
Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                                                                                                                  
- Cục KSTTHC-VPCP; (báo cáo) 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Như điều 4; (thực hiện) 
- Sở Thông tin và Truyền thông; 
- Phó CVP UBND tỉnh; 
- Viễn thông Tuyên Quang; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; (đăng tải) 
- Trung tâm PVHCC tỉnh; 
- Lưu: VT, THCBKSNhung 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DANH MỤC 01 TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; 03 TTHC BÃI BỎ 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ; TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG 

CHẤT LƯỢNG THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  1630/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 

của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 
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   I. TTHC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (01 TTHC) 
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Thủ tục đăng 

ký tham dự sơ 

tuyển, xét tặng 

giải thưởng 

chất lượng 

quốc gia1. 

Hằng 

năm 

Trung tâm 

Phục vụ hành 

chính công tỉnh 

Tuyên Quang 

(Sở Khoa học 

và Công nghệ), 

địa chỉ: số 609, 

đường Quang 

Trung, phường 

Phan Thiết, 

thành phố 

Tuyên Quang, 

tỉnh Tuyên 

Quang. 

 

Không 

- Luật Chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa ngày 

21/11/2007.  
- Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá. 
- Nghị định số 

74/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 
132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành 

một số điều Luật Chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá. 
- Thông tư số 27/2019/TT-

BKHCN ngày 26/12/2019 
của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định chi tiết thi 
hành một số điều Nghị định 
số 132/2008/NĐ-CP ngày 

31/12/2008 và Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 

15/5/2018 của Chính phủ 
về Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia. 

x x 
Mức 

độ 3 

                                                 
1Sửa đổi, bổ sung tại điểm 1, khoản B, mục 2, phần I Quyết định số 1310/QĐ-BKHCN ngày 22/7/2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ. 
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TT 
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Phí,  
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Thực 
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cửa, 
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  II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ (03 TTHC) 

II.1 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ (02 TTHC) 

1 

Thủ tục hỗ trợ 
giá trị hợp đồng 

tư vấn về sở 
hữu trí tuệ, khai 

thác và phát 

triển tài sản trí 
tuệ, xây dựng 

tiêu chuẩn cơ 
sở, tự tổ chức 
đo lường cho 

doanh nghiệp 
nhỏ và vừa 

khởi nghiệp 
sáng tạo 

 
 

 

Nghị quyết số 15/2022/NQ-

HĐND ngày 03/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy 
định một số chính sách hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

   

2 

Thủ tục hỗ trợ 
giá trị hợp đồng 
tư vấn để doanh 

nghiệp nhỏ và 
vừa tham gia 

cụm liên kết 
ngành, chuỗi 

giá trị xây dựng 

tiêu chuẩn cơ 
sở, tự tổ chức 

đo lường 

 
 

 

Nghị quyết số 15/2022/NQ-

HĐND ngày 03/7/2022 của 
Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định một số chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và 
vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên 

Quang 

   

II.2 LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG (01 TTHC) 

1 

Thủ tục Đăng 

ký kiểm tra nhà 
nước về đo 

lường đối với 

phương tiện đo, 
lượng của hàng 

đóng gói sẵn 
nhập khẩu 

  
 

Quyết định 1310/QĐ-

BKHCN ngày 22/7/2022 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
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