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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
T!NHGIA LAI Dc Ip  - Tti do - Hanh phüc 

So: go /QD-UBND Gia Lai, ngày A3 tháng Z nám 2019 

QUYET DNH 
vic phê duyt các uy trInli ni b trong giãi quyt thu tiic hành chInh 

t1iuc thâm quyen giãi quyêt cüa S& Khoa h9c và Cong ngh 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH 

Can cü Lut TO chirc chInh quyn dja phuong ngày 19/6/2015; 
Can cü Nghj djnh sO 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü v 

thrc hin c chê rnt cüa, int cra lien thông trong giái quyêt thu tic hành chInh; 
Can eir Thông tu sO 01/2018/TT-VPVP ngày 23/11/2018 cüa Van phàng 

ChInh phü huóng dn thi hành mt so quy djnh cüaNghj djnh so 61/201 8/ND-CP 
ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü ye thuc hin c chê mt cra, rnt cüa lien thông 
trong giâi quyêt thu tVc  hành chInh; 

Xét d nghj ca Giárn dOe Sà Khoa h9c và Cong ngh ti Th trInh sO 861 
/TTr-SKFICN ngày 31/7/2019, 

QUVET D!NI{: 
Diu 1. PhC duyt kern theo QuyOt djnh nay 49 Quy trinh ni b trong giâi 

quyêt thu tlie hành chInh thuc thârn quyên giái quyêt cüa Sâ Khoa h9c và Cong 
ngh tinh Gia Lai (co Pl hic kern theo). 

Diêu 2. Sâ Khoa h9c và Cong ngh có trách nhirn: 
1. Chu trI, phOi hqp Trung tarn phiic vi hành chInh cong tinh tO chüc trin 

khai thrc hin vic tiêp nhn và giâi quyêt thu tic hành chInh theo quy trInh ni 
b duqc phê duyt ti Quyêt djnh nay. 

2. Trên ea sâ ni dung quy trInh ni b dtrqe phê duyt tti Quy& djnh nay, 
phôi hqp vói S& Thông tin và TruyCn thông xây drng quy trInh din tr giài quyêt 
thu tiic hành chInh tii phân rnCrn H thông thông tin rnt cra din tir ciia tinh 
theo quy djnh. 

Diêu 3. Quyt djnh nay có hiu 1rc thi hành k tr ngày k. 
Diu 4. Chánh Van phông UBND tinh, Giám dOe So Khoa hQc và Cong 

ngh, Giám doe SO Thông tin và Truyên thông, Giárn doe Trung tam phiic vii 
hành chInh cong fJUh,  pác to chcrc, cá nhân có lien quan chju trách nhirn thi hành 
Quyêt djnh nay. 

Nol nh (in: 
- Nhu Eiêu 4; 
- Ciic KSTTHC, VPCP; 
- Ch tjch, các PCT UBND tinh; 
- Van phông iJBND tinli; 
- Trung tam PVFICC tinh; 
- Cng TTDT tinh (däng tái); 
- Ltru: VT, NC. 

CHU TICH 
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PHU LUC 1 
-----Quy trInh ni b trong giãi quyt thu tiic hành chInh trong Jinh virc hoit dng khoa hçc và cong ngh 

A •. .9 ' A A .9 thuçc tham quyen giai quyet cua So' Khoa h9c va Cong nghç tinh Gia Lai 
9 

i \Içèm theo Quyêt djnh so: &O /QD-UBND ngày .i3 / & /2019 cza Ghz tjch Uy ban nhán dan tinh Gia LaO 

I " 

/ 

TrInh tiy thrc 
hin 

B phn, can b cong ch(rc, 
viên chfrc giâi quyt h so' 

Thôi 
gian tiep 
nhân và 

giãi 
quy& h1 

so' 

(1L 
pti 

(nuco)  

- 

TrInh 
dp có 
thm 

quyn 
ho'n (nêu 

có) 

Mo tã quy trInh 

-I, 

cIë TT 
bLró'c 

I. LTNH VIJC HOeT DQNG KHOA HQC A CONG NGH 21 TTHC) 

01. Thu tizc cp Giy chfrng nhn àng k ho3t dng In u cho t chfrc khoa hçc và cong ngh (SKHCN-GLA-QT.O1) 

Bithc Tip nhn h 
so 

B phn tip nhãn và trâ kt 
qua tai TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gjy) 

Không Không 

(1) T chic, cá nhân np h so ti 
Trung tam Phic vi hãnh chInh cong 
tinh (Quy giao djch S& KH&CN); b 
phn mt cira tip nhn, chuyên h so 
cho phông Quân ly' Khoa hçc. 

(2) Phàng Quãn 1 Khoa h9c chü trI 
diêu phôi thâm djnh h so. 

(3) TrInh länh dao  So k duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho bQ phn 
chuyên ngãnh. 

(4) Giao cho B phn trâ kêt qua 

cho tO chic, cong dan. 

2 
Buâc 

Chü tn diu 
phi thm djnh 

COng chirc 
phong Quán 1 Khoa h9c 

04 ngày 
(32 giô) 

ThAm djnh 
trInh phê duyt 

Cong chirc 
phông Quán 1 Khoa hçc 

01 ngày 
(08 giy) 

3 
Bi.rOc 

Phê duyt Lãnh dao SO 
1,5 ngày 
(12 giO) 

4 
BiiOc 

Trâ kt qua 
B phn tip nhân vã trã kt 

qua tai TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(4 giô) 

Tng cong 7,5 ngày ( / 

1 



Các 
btroc 

TrInh tt•r thyc 
hiên 

B phn, cm b cong chác, 
viên chfrc gial quyet h 5o 

Thôi 
gian tiêp 
nhn và 

giai 
quyêt h 

so 

Co 
quan 
phôi 

(nêuco)  

Trinh các 
cap có 
thâm 

quyn cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trmnh 

(60 gi?i) 

02. Thu tçic Cap 1i Giy chfrng nhn dAng k h03t dng cüa t chfrc khoa hçc và cong ngh (SKHCN-GLA-QT.02) 

BLr6c 
Tip nh.n h 

so 
B phn tip nhân và trã kt 

qua tai  ITPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 giô) 

KhOng Khong 

(1) To chirc, cá nhân np ho so ti 
Trung tam Phic vi hãnh chinh cong 
tinh (Quay giao djch So KH&CN); bô 
phn mt cira tip nh.n, chuyên ho so 
cho phOng Quân 1 Khoa hoc. 

(2) Phông Quân 1 }oa hçc chü trI 
diu ph6i thm dnh h so. 

(3) TrInh lAnh do k duyt và. nhn 
két qua, chuyn cho b phn chuyên 
nành. 
(4) Giao cho Bô phn trâ kt qua cho 

to chic, cong dan. 

2 
B âc 

Chñ trI diu 
phi thm djnh 

COng chic 
phOng Quan 1 Khoa hçc 

2,5 ngày 
(20 gi) 

Thm djnh 
trinh phé duyt 

Cong chc 
phông Quãn 1 Khoa h9c 

0,5 ngày 
(04 giä) 

3 
BuOc 

Phê duyt Lânh daO  SO 
01 ngày 
(08 gi) 

B1•TO 
Trã kt qua 

B phn tip nhân vá trã kt 
qua ti TTPVHCC tinh. 

0,5 ngày 
(04 gi) 

Tng cong 
05 ngày 

(40 gi) 

3. Thu tVc  Thay di, b sung ni dung Giy chüng nhn 1äng k ho3t dng cüa to chñ'c khoa h9c vã cOng ngh (SKHCN-GLA-
QT.03) 

BuOc 
TMp nhn h6 

so 
BO phn tip nhân và trâ kt 

qua tai  TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gRi) 

ông KliOng (1) T chirc, cá than np h so tai 
Trung tam Phic vi hành chmnh cOng 

2 



y. ,Y 

Trinh tir thirc 
hiên 

Thôi 
gian tiep 

Bô phn, can b cong chfrc, nhn và 
viên chtc giãi quyt h s giãi 

quyêthô 
sr 

Co 
qt 
phôi 
hop 

(nêucO) 

Trinh các 
cap có 
thm 

quyen cao 
hon(nu 

có) 

Mo tã quy trInh 

1r/ —; c'/ 
Chü tn diu 

ph& thm djnh 
Cong chüc 

phOng Quãn 19 Khoa hoc 
2,5 ngày 
(20 già') 

tinh (Quay giao djch Si KH&CN); b 
phn mt cra tip nhn, chuyn hO so 
cho phông Quãn 19 Khoa hçc. 

(2) Phông Quàn 19 Khoa hçc chU trI 
diu phM thrn djnh h so. 

(3) Trinh lãnh do k9 duyt và nhn 
kt qua, chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua. cho 

t chrc, cong dan. 

2 
Buâc 

Thm djnh 
trmnh phé duyt 

Cong chic phOng Quan 19 
Khoa h9c 

0,5 ngày 
(04 gix) 

3 
Biiâc 

Phê duyt Lãnh dao  So 
01 ngày 
(08 gRy) 

BUO' 
Trã kt qua BQ phn tip than va trã kt 

qua tai TTPVHCC tinh. 
0,5 ngày 
(04 gib) 

Tng cong 
05 ngày 
(40 gRi) 

4. Thu tic Cap Giy chüng nhn hot dng 1n du cho van phông d3i din, chi nhánh cüa t chfrc khoa hçc và cOng ngh 
(SKHCN-GLA-QT.04) 

1 
BiiOc Tip thn h6 

so 
Bc phn tip nhn và tra. kt 
qua. ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 giô) 

Không Không 

(1) To chirc, Ca nhân np h so ti 
Trung thin Phic vti hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch So KH&CN); b 
phn mt ctra tip nhn, chuyn ho so 
cho phông Quán 19 Khoa hçc. 

(2) Phông Quãn 19 Khoa hçc chü tn 
diu ph& thm djnh h so. 

(3) Trthh lAnh dao  k9 duyt và nhtn 

2 
BuOc 

ChU tn diu 
ph& th.m djnh 

Cong chtrc 
phông Quãn 19 Khoa h9c 

04 ngày 
(32 giô) 

Thm dinh 
trInhphê duyt 

Cong chic 
phông Quãn 19 Khoa hQc 

01 ngày 
(08 giô) 

3 BuOc Phê duyt Lath do SO 1,5 ngày 

3 



TT 
Cãc 

buoc 
TrInli tt,r th'c 

hin 
B phn, can b cong chfrc, 
vin chfrc giâi quyt h so' 

Thôi 
gian tiêp 
nhn và 

giãi 
quy& h 

so' 

quan 
phi 

(neu Ce) 

Trinh các 
cap có 
thâm 

quyn cao 
hon (nu 

co) 

MO tã quy trinh 

n (12 giâ) kt qua, chuyn cho b ph.n chuyên 
ngãnh. 
(4) Giao cho B phn trâ kt qua cho 

to chüc, Cong dan. 
4 

Buâc 
Trã kt qua BO phn tip nhn và trâ kt 0,5 ngày 

(04 giä) qua tai  TTPVHCC tinh. 

T&ig cng 
7,5 ngày 
(60 gii) 

5. Thu tic Cp 13i Giy chfrng nhn ho3t dng cho van phông di din, chi nhánh cüa t 
GLA-QT.05) 

chfrc khoa hçc và cong ngh (SKHCN- 

1 BuOc Tip nhn h B phn tip nhn và trâ k& 
qua tai TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

KhOng Khong 

(1) T chirc, cá nhãn nOp  h so tai 
Trung tam Phvc v11 hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch So K.H&CN); bQ 
phn mt cCra tip nhn, chuyên ho so 
cho phàng Quãn 1 Khoa hoc. 

(2) Phong Quãn 1 Khoa h9c thu trI 
diu phi thm djnh h so. 

(3) Trinh lânh do k duyt va nhn 
két qua, chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 

to chüc, cOng dan. 

2 BuOc 
2 

ChCt tn diu 
phot th.m djnh 

Cong chrc 
phông Quãn 1y Khoa hçc 

2,5 ngày 
(20 giä) 

ThAm djnh 
trInh phê duyt 

Cong chüc 
phông Quãn 1 Khoa hçc 

0,5 ngày 
(04 gi) 

3 
BxOc Phê duyt Lãnh dao  Sa 

01 ngày 
(08 gjä) 

4 
BuOc 

Trã kt qua 
B phn tMp nhn và trá kt 

qua tai TTPVHCC tinh. 
0,5 ngày 
(04 gi) 

Tang cong 
05 ngày 
(40 gRi) 

4 



TrInh tçr thçt'c 
hin 

BQ phn, can b cong chfrc, 
viên churc giâi quyt ho so 

Thi 
tiêp 

nhân 
giãi 

quyt h 

quan 
ph61 
h 

(nu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
hon (nu 

co) 

MO tã qay trInh 

( 
6Ehtiic Thay di, b sung ni dung Giy chñ'ng nhn hot dOng cho van phOng di din, chi nhánh cüa t chfrc khoa hçc và 
cong ngh (SKHCN-GLA-QT.06) 

Bi.râc Tip nhn h 
so 

B phn tip nhân và trâ kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 

(04 gi) 

Không KhOng 

(1) To chrc, cá nhãn np ho so tai 
Trung tam Phijc vi hành chInh cOng 
tinh (Qu.y giao dch S& KH&CN); b 
phn mt cra tip nhân, chuyn ho so 
cho phOng Quãn 1 Khoa h9c. 

(2) PhOng Quán 1 Khoa h9c chü trI 
diu phi thm dnh h so. 

(3) TrInh länh do k duyt và nhn 
kêt qua, chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 
(4) Giao cho Bô ph.n trã kt qua cho 

t chc, cong dan. 

2 
BtrOc 

Chü trI diu 
phi thm djnh 

Cong chirc 
phOng Quàn 1 Khoa h9c 

2,5 ngày 
(20 gi) 

Th.rn dinh 
trmnh phê duyt 

Cong chirc 
phông Quán 1 Khoa hçc 

0,5 ngày 
(04 giô) 

, Buó'c 
Phé duyt LanE d?O  Sa 

01 ngày 
(08 gi) 

4 
Buàc 

Trã kt qua 
B phn tip nhân và trá kt 

qua t?i  TTPVHCC tinh. 
0,5 ngày 
(04 gi) 

TôngcQng 
05 ngày 

(40 gRi) 

7. Thu tic Giao quyên s0 h&u, quyên sfr dung kt qua nghiên thu khoa hçc và phát trin cOng ngh sfr dijng ngân sách nhà ntthc 
cap tinh (SKI{CN-GLA-QT.07) 

1 
Biió'c Tip nhn h 

so 
B phn tip nhân và trá kt 

qua tai  TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 

(04 gi) 
Khong Khong 

(1) To chirc, cá nhân np ho so' t?i 
Trung tam Phuc vii hãnh chInE cOng 
tinh (QuAy giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt cira tip nhn, chuyên ho so 2 

Bi.ràc 
2 

Chü tn diu 
phi thm djnh 

Cong chirc 10 ngày 

5 



TT 
Các 
bu'o'c 

TrInh tir thirc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyét hO so' 

Th?n 
gian tiêp 
nhn va 

quh 
so 

quan 
phi 

(neu co) 

Trinh các 
cap có 
thâm 

quyen cao 
ho'n (nu 

co) 

MO tâ quy trInh 

phàng Quãn 1 Khoa hçc (80 gi) cho phông Quãn 15' Khoa hpc. 
(2) Phông Qun 15' Khoa hçc chü tn 

diêu phôi thãm djnh h6 so'. 
(3) TrInh lânh do So xem xét, k5' h 

so' trInh Lath dao UBND tinh k5' 
duyt và nhn kt qua, chuy&n cho bO 
phn chuyên ngành. 
(4) Giao cho BQ phn trâ kt qua cho 

tO chrc, cOng dan. 

Thm djnh 
trInh phê duyt 

Cong chüc 
phông Quán 15' Khoa h9c 

01 ngày 
(08 gR) 

Buó'c 
3 

Phê duyêt 
Lath dao SO 

02 ngày 
(16 gi) 

Lath dao UBND tinh 
08 ngày 
(40 gi) 

Bii TM k& qua B phn tip nhãn và trã kt 
qua tai TTPVHCC tinh. 

0,5 ngày 
(4 giO) 

Tng cong 
22 ngày 

(176 gRv) 

8. Thu tçic DAng k kt qua thic hin nhim vii khoa hQc và cOng ngh cp tinh, cp co' sO sO drng ngân sách nhà nirOc va nhim 
vi,i khoa h9c và cOng ngh do qu cüa Nhà ntró'c trong linh virc khoa h9c Va cong ngh tài trçr thuc ph3m vi quãn 15' cüa tinh 
(SKHCN-GLA-QT.08) 

BL1óC Tip nhn h 
so 

Bô phn tip than và trâ kt 
qua t?i TTPVHCC tinh 

01 ngày 
(08 gii) 

KhOng Không 

(1) To chrc, cá nhân np ho so' ti 
Trung tam Phic v11 hãnh chfnh cOng 
tinh (Qu.y giao djch SO KH&cN); b 
phn mt cira tip nhn, chuyn h6 so 
cho phông Quãn 15' Chuyên ngânh. 
(2) Phàng Quãn 15' Chuyn ngãnh 

BirOc 
2 

Chü trI diu 
phoi th.m djnh 

Cong chüc 
phông Quân 15' Chuyên ngành 

01 ngày 
(08 gi) 

Thm dinli 
trInh phê duyt 

Cong chi'rc 
phông Quãn 15' Chuyên ngành 

01 ngày 
(08 gii) 

6 



5'c 
TrInh tçr thçrc 

hin 
B phn, can b cong ch&c, 
viên chIc giãi quyt hI so' 

Thôi 
gian 
nhânvà 

aiãi 
quyt h 

Cc 
quan 
phi 
hop 

(nu co) 

Trinh các 
cap có 
thâm 

quyen cao 
hon (nu 

co) 

MO tã quy trInh 

Phê duyt Lãnh dao 
01 ngày 
(08 giô) 

thu trI diu phi thAm djnh h so. 

(3) TrInh lãnh do k duyt vá nhn 
kêt qua, chuyn cho b phn chuyên 
ngh. 
(4) Giao cho B phn trâ kt qua cho 
to chi.'rc, cong dn 

BLIOC 
Trã kt qua 

B ph.n tip nhân và trá kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

01 ngày 

(08 gi) 

Tngcng 
04 ngày 
(32 gi) 

9. Thu tic Dàng k' thông tin kt qua nghiên có'u khoa h9c và phát trin cong ngh duVc  mua bang ngân sách Nhà nuóc thuc 
phrn vi quãn 1 cila tinh (SKHCN-GLA-QT.09) 

Buâc 
Tip nhn h 

so 
B phn tip nhân và trá kt 
qua tai TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 giô) 

KdiOng Khong 

(1) T chrc, Ca nhân np h so tai 
Trung tam Phiic vii hãnh chInh cong 
tinh (Quy giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt cira tip nhân, chuyn ho so 
cho phông Quán 1 Chuyên ngành. 

(2) Phông Quãn Iy Chuyên ngành 
chü trI diu phi thm djnh h so. 

(3). TrInh lânh dao  k duyt vã nhn 
kt qua, chuyn cho b phn chuyén 
ngãnh. 

(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 
to chirc, cOng dan 

2 
Buâc 

Chü tn diu 
phi thm djnh 

Cong chixc 

phông Quan 1 Chuyên nganh 
02 ngày 

(16 gR) 

Th.m dinh 
trInh phê duyt 

COng chrc 
Phông Quãn 1' Chuyên ngãnh 

01 ngày 

(08 giä) 

BU(Y( 
Phê duyt Lath 

01 ngày 
(08 gi) 

Bl,IOC 
Trã kt qua 

B phn tip nhn vã trã kt 
qua tai TTPVHCC tinh. 

0,5 ngày 
(04 gi) 

7 



TT 
Các 
bwrc 

TrInh ty thic 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyt h so- 

Thôi 
gian tiêp 
nhn Va 

giãi 
quyêt ho 

so- 

co-- 
quan 
ph61 
ho-n 

(nu có) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
ho-n (nu 

co) 

Mo tã quy trInh 

Tng cong 
05 ngày 
(40 gi) 

10. Thu tiic däng k' k& qua thic hin nhim vçi khoa hçc và cong ngh không sfr ditng ngân sách nhà ntràc (D6i vâi tnrng hcp dc 
cách cp giy xác nhn kt qua thrc hin nhim vi) (SKHCN-GLA-QT.10) 

BtrOc 
Tip nhn h 

so 
B phn tip nhn và trá kt 0,5 ngày 

(04 gi?) 

lU-tong Không 

(1) T chc, cá nhãn np h so tai 
Trung tam Phic vit hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt ct'ra tip nhn, chuyn h so 
cho phông Quãn 1 cOng ngh và thi 
trii?mg Cong ngh. 

(2) Phàng Quán 1 cong ngh va thj 
trixng cOng ngh chü tn diêu ph& 
thAm djnh ho so. 

(3) TrInh Lath do k duyt và nhn 
kt qua, chuyn cho b phn chuyên 
ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 

t chüc, cong dan 

qua ti TTPVHCC tinh 

- 
Buác 

2 

ChCi tn diu 
phi thm djth 

Cong chirc phông Quan 1 
cong ngh và thj trtthng cong 

righç 

01 ngày 
(08 gi&) 

Thm dnh 
trInh phé duyt 

Cong chirc phông Quân 1 
cOng ngh và thj trtthng cong 

ngh 

01 ngày 
(08 gii) 

Bt.râc Phê duyt Lãnh dao So 
01 ngày 
(08 gi) 

BiIO Trã kt qua 
Bô phn tip nhãn và trã k& 

qua t? TTPVHCC tinh. 
0,5 ngày 
(4 ) 

Tngcng 
O4ngay 
(32 gRi) 

11. Thu tiic dp giy chthig nhn dAng k chuyn giao cOng ngh (Tth nhthig trLrông hqp thuc thm quyn cüa B Khoa h9c và 
Cong ngh) (SKHCN-GLA-QT.11) 
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' 

Trjnh tLr thu'c 
hin 

B phn, can b cong ch&c, 
viên chñ'c giãi quyt h so' 

Thôi 
gian tiêp 
nhãnvã 

giãi 
quyt h 

Co' 
quan 
phôi 
hop 

(nu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
ho'n (nu 

co) 

MO tã quy trInh 

* 
J 

6âc 
1 

Tip nhn h 
so 

B phn tip nhn vâ trã k& 
qua t.i UPVHCC tinE 

0,5 ngày 
(04 gi) 

khOng 

(1) TO chc, Ca nhãn np ho so t?i 
Trung tam Phiic vii hành chInh Cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt cra tip nhn, chuyn ho so 
cho phông Quân 1 Cong ngh và thi 
tnthn2 cOn° nahé 
(2) PhOng Quãn 1' cOng ngh và thj 
trung cOng ngh chu tn diêu phOi 
th.m dinh ho so. 

(3) TrInh lanE dao  Sâ k duyt và 
nhân kt qua, chuyn cho b ph.n 
chuyên ngành. 

(4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
t ChuC, cOng dan 

2 
BÔC 

Chü trI diu 
phi thâm dinh 

Cong chc phOng Quan 
Cong ngh và thj truông cOng 

ngh 

01 ngày 
(08 giä) 

KhOng 
Thâm djnh 

trInh phê duyt 

Cong chc phOng Quân 1 
cOng ngh vâ thj tnthng cOng 

ngh 

01 ngày 
. 

(08 giä) 

Bi.rOc 
Phê duyt LanE do Sa 

01 ngày 
(08 gi?ii) 

BUOC 
Trã kt qua 

B ph.n tip nhân vâ trã kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

Tong cong 
04 ngày 
(32 giô) 

12. Thu tyc cp giy chIrng nhn dang k sra di, b sung ni dung chuyn giao cOng ngh (Trir nhfmg tru'ô'ng hp thuc thâm 
quyn cüa B Khoa h9c và Cong ngh) (SKHCN-GLA-QT.12) 

BuOc 
Tip nhn h 

so 
B ph.n tip nhân vâ trã kt 

qua ti TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 

(04 gRx) 
Khong KhOng 

(1) Tt chirc, cá nhân np ho so tai 
Trung tam Phyc vy hành ChInh COng 
tinE (QuAy giao djch Sâ KI-I&CN); b 
phn mt cira tip nhn, chuyên ho so 2 

BUâC 
2 

Chü trI diu COng chc phOng Quán I 
cOng nghê và thj trung cOng 

01 ngày 
(08 gi) phi thAm dnh 

9 



Các 
buoc 

Trinh tr thtrc 
hin 

B phn, can b cong cht'rc, 
viên chfrc giãi quyt h so' 

Thôi 
gian tiêp 
nhân và 

giai 
quyêt ho 

so' 

Co 

phôi 
hçp  

(nêu có) 

Trmnh các 
cap co 
them 

quyn cao 
ho'n (nu 

co) 

Mo tä quy trinh 

ngh cho phàng Quán 1' cOng ngh và thj 
trixông cong ngh. 
(2) Phóng Quãn 1 cong ngh và thj 
tnrng cong ngh chü trI diêu ph& 
thm djnh ho so. 
(3) TrInh lãnh do SO k duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên nganh. 
() Giao cho B phn trâ kt qua cho 
to chirc, cong dan. 

Thm djnh 
trinh phê duyt 

Cong chüc phöng Quân i 
cong ngh và thj tn,räng cOng 

ngi'ie 

01 ngày 
(08 gi) 

BuOc 
Phê duyt Lãnh dao  So 

01 ngày 
(08 gi) 

BXO Trâ kt qua 
Bô phn tip than và ira kt 

qua tai TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 giô) 

T&igcng 
04 ngày 
(32 gii) 

13. Thu tic cp Giy chfrng nhn doanh nghip khoa hçc và cong ngh (SKHCN-GLA-QT.13) 

BtrOc TMp nhn h 
so 

 
B phn tip nhân và trà kt 0,5 ngày 

(04 giä) 

Không Không 

(1) T chCrc, cá nhãn np h6 so ti 
Trung thin Phijc vi hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch SO KH&CN); b 
phn mt cra tip nhn, chuyn ho so 
cho phàng Quàn 1 cong ngh và thj 
truOng cong ngh. 
(2) Phông Quãn 1 cong ngh và thj 
tru?ng COng ngh chü trI diêu phOi 
th.m djnh ho so. 

qua t.i F1'PVHCC tinh 

2 
BuOc 

2 

Chü 
ph6i thm djnh 

Cong chüc phông Quãn 
cOng ngh và thj trtrng cong 

ngh 

02 ngày 
(16 gi) 

Thin djnh 
trình phé duyt 

Cong chirc phông Quãn 1 
cong ngh và thj truäng cOng 

ngh 

02 ngày 
(16 gii) 

3 BuOc Phê duyt Lath dao  SO 01 ngày 
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,— 

'- ' 

—: 

• bx' 

• / , 

Trmnh tu' thtrc 
.; hiçn 

1 

Bô phân, can bô côna chirc, 
. vien chtrc gial quyet ho s0 

Thôi 
• •' 

glan tiep 
nhân va 

..,. 
gzal 

quyêthô 
so 

Co 
quan 
phoi 
h 

, (neu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
hon(nêu 

co) 

Mo ta quy trinh 

(08 gRi) (3) TrInh läith do S k duyt và 
nhn kt qua, chuyên cho b ph.n 
chuyên ngành. 

(4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
to chirc, cong dan. 

4 
Bi.râc 

Tra ket qua 
Bô phân tip nhân và trá kt 

quàti TTPVI-ICC tinh 
0,5 ngày 
(04 gRi) 

Tong cQng 
O6ngày 
(48 gi) 

14. Thu tiic cp thay di nQi dung, cp 1i giy chñng nhn doanh nghip khoa hçc và cong ngh (SKHCN-GLA-QT.14) 

Bixàc 
1 

Tip nhn h 
so 

B phn tip nhân và trã kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

Không Không 

(1) T chuc, Ca nhân np h so ti 
Trung tam Phiic vi.i hành chInh cong 
tinh (Quay aiao dich So KH&CN); bO 

• -. 
phn m9t cua tiep nhn, chuyen ho so 
cho phông Quán I cong nghç va th 
tnrang cong nghe. 
(2) PhOng Quàn 1 cOng ngh và thj 
tnr0ng cong ngh chü trI diu phi 
thâm djnh hO so. 
(3) TrInh lãnh do SO k duyt Va 

nhn kêt qua, chuyên cho b phn 
chuyênngành. 

(4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
t chrc, cOng d 

2 
- Bixac 

2 

Chu tn dieu 
phoi tham dnh 

Con chi.rc phong Quan ly 
• 

cona nhe va thi tnisana con 
notie 

01 ngay 
(08 giO) 

Thm dinh 
trInh phê duyt 

Cong chic phOng Quan ' 
Cong nghe va th truong Cong 

ng 

01 ngày 

(08 giO) 

BiJOC 
3 

Phê duyêt Lnh dao 
01 ngày 
(08 giO) 

BuOc 
4 

Trá kt qua 
BO phntiêp nhán và trã kêt 

qua t?1  TTPVHCC trnh 
0,5 
(04 gio) 

Tôngcng 04ngay 

11 



TT 
Các 
buoc 

TrInh t11 th'c 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chü'c giâi quyt h so 

Thô'i 
gian tiêp 
nhn và 

giãi 
quyt h 

so' 

Co 

'°' 

(neu co) 

Trinh các 
cap có 
thm 

quyn cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trinh 

(32 gRi) 

15. Thu tijc dánh giá két qua thirc hin nhim viii khoa hçc và cong ngh khOng sü dtjng ngân sách nhà rnró'c (SKHCN-GLA- 
QT.15) 

Buâc 
1 

TMp nhn h 
so 

B phn tip rthn và trà kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi?) 

Các So, 
ban 

nganh 
lien 

quan, 

chuyên 
gia 

trong 
lTnh virc 
dánh giá 

-i5 

((1) T chüc, cá nhán np h6 so tai 
Trung tam Phic vi hành chInh cOng 
tinh (Qu&y giao djch SO KH&CN); b 
phn mt cra tip nhn, chuyn ho so 
cho phông Quan l Cong ngh và thj 
trueing Cong ngh. 
(2) Phàng Quãn I' cong ngh và thj 
trtrông cOng ngh chü trj diêu phôi 
thâm djnh ho so. 
(3) Trmnh lânh dao SO k duyt và 

nhn kt qua, chuyn cho bO phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 
to chüc, cong dan. 

BuOc 
2 

CM tn diu 
ph& thm djnh 

Cong chrc phông Quãn i 
cOng ngh và thj trumg cOng 

ngh 

02 ngày 
(16 gi) 

Thin dnh 
trinh phê duyt 

COng cMc phàng Quãn 13' 
cong ngh và thj trung cong 

ngh 

25 ngày 
(200 giy) 

BWJC 

-' Phê duyt Lânh dao So 
02 ngày 
(16 giO) 

4 
BuOc 

Trà kt qua 
B phn tip nhn và trã k& 

qua ti 1TPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gi) 

Tng cong 
30ngày 
(240 giO) 

16. Thu tc thm dinh kt qua thtrc hin nhim viii khoa hçc và cong ngh khOng sfr ding ngân sách nhà ntr&c ma có tim n yu t 
ãnh htr&ng dn lqi Ich quc gia, quc phông, an ninh, môi trirông, tInh mng, sfrc khôe con ngtrôi (SKHCN-GLA-QT.16) 

BuOc Tip nhn h B phn tip nh.n và trã k& 0,5 ngày Các SO, KhOng (1) T6 cht'rc, cá than np h6 so t?.i 
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tr thrc 
hin 

B phn, can bQ cong chfrc, 
viên ch&c giãi quyt hi scr 

Thôi 
gian tiep 
nhân vã 

oiâi 

quyt h 
scr 

quan 
ph61 

(neu co) 

Trnh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
hon (nu 

co) 

Mo tâ quy trmnh 

so qua t?i TTPVHCC tinh (04 gR) ban Trung tarn Phiic vii hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt cia tip nhn, chuyn ho so 
cho phOng Quán 1 cong ngh và thj 
trung cong ngh. 
(2) Phông Quán l cong ngh và thj 
truông cOng ngh chü trI diêu phOi 
th.ni dinh ho so. 
(3) TrInh lãnh dao Sà k duyt Va 

nhân kt qua, chuyên cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho Bô phn trã kt qua cho 
tO chrc, cOng dan. 

2 
Buàc 

Chü trI di 
phi thm dnh 

Cong chirc phông Quàn ly' 
cong ngh và thj trung cOng 

ngh 

02 ngay 
(16 gi) 

ngành 
lien 

quan, 
các 

chuyên 
gia 

trOng 
linh VJIC 
dánh giá 

Thrn 
trInh phé duyt 

Cong chirc phOng Quãn 1Y 
cong ngh và thi truông cong 

ngh 

25 ngày 
(200 gRi) 

BU 
Phê duyt Lãnh d So 

02 ngày 
(16 gi) 

BIXGC 
Trã kt qua B phn tip nhân Va trã kt 

qua tai TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gi) 

Tôngcng 
30 ngày 

(240 gRi) 

17. Thu tiic dánh giá dng thöi thArn djnh kt qua thirc hin nhim vi khoa hoc và cong ngh không s& ding ngân sach nhã nu&c 
ma có tim n yu t anh hu&ng den 19i Ich quOc gia, quôc phông, an ninh, mOi tru'&ng, tInh mang, sirc khôe con ngu'ôi (SKIHCN- 
GLA-QT. 17) 

Buóc 
Tip nh3n  h 

so 
B phn tip nh.n và trã kêt 

qua ti TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gi) 

Các Sä, 
ban 

ngành 
lien 

quan, 

KhOng 

(1) T chirc, cá nhân np ho so t?i 
Trung tam Phiic v11 hành chInh cOng 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
ph.n mt tha tip nhân, chuyên ho so 
cho phOng Quãn l cOng ngh vâ thj 

2 
Buóc 

2 
,hü trI dieU 

phôi thAm djnh 

Cong chirc phông Quãn 1 
cOng ngh và thj trtzng cong 

ngh 

02 ngày 
(16 gi?i) 
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TT 
Các 
buoc 

Trinh tir thrc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên ch*c giãi quyt h 

Thôi 
gian tiêp 
nhn Va 

. 
quyet ho 

so 

Cor 
quan 
phoi 

(nucó)  

Trinh các - 
cap co 
thâm 

quyn cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trmh 

Th&n djnh 
trinh phê duyt 

Cong chirc phóng Quãn 1 
cong ngh và thj trtrng cong 

ri 

25 ngày 
(200 gi) 

các 
chuyên 

gia 
trong 

d giá 

trung cOng ngh. 
(2) Phèng Quan 1 cong ngh và thj 
tnthng cong ngh chü trI diêu phôi 
thm dinh ho sa. 
(3) TrInh lath do SO k3 duyt và 

k& qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho BO phn trá k& qua cho 
to chc, cong dan. 

B uOc Phê duyt Lãnh dao  SO 
02 ngày 
(16 gi) 

4 Bithc 
Trâ kt qua 

B phn tip than và tra kt 
qua ti 1TPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gR) 

Tng cong 
30ngay 
(240 gi) 

18. Thu ttc b nhim giám djnh viên tu pháp (SKHCN-GLA-QT.18) 

BuOc TiEp nhn h 
so 

BO phn tip nhân và trá kt 0,5 ngày 
(04 giô) 

SO Tu 
pháp; 

nganh 
lien 
qu 

(1) To chüc, cá nhân np hO so ti 
Trung tam Phc vi,i hãnh chmnh cOng 
tinh (Quay giao djch SO KH&CN); b 
phn mt cira tiêp nhn, chuyn ho so 
cho phông Quan l cong ngh và thi 
tru&ng cong ngh. 
(2) PhOng Quãn 1 cOng ngh vá thj 
truing cong ngh chü trI ctiêu phôi 
thm djnh h so. 
(3) TrInh lAth dao  SO k duyt tii 

qua tai  TPVHCC tith 

2 
BiiOc 

ChU trI diu 
pMi th.m dinh 

COng chc phOng Quãn l 
cong nghç và thj trurng cong 

ngh 

01 ngày 
(08 gi) 

Th.m djnh 
trInh phé duyt 

Phông Quãn l cOng ngh và 
thj truông cong ngh 

08 ngày 
(64 gi) 

3 
BuOc 

Phé duyt Lath daO  SO 
01 ngày 
(08 gRi) 
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TrInh tir thuc 
\\ hin 
•1 
1 

B phn, can b cong chrc, 
viên chü'c giãi quyt h so' 

Thôi 
gian 
nhân 

ciãi 
quyt h 

so 

Co' 
quan 
phôi 

(neu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
hon (nu 

co) 

NIô tã quy trInh 

LãnhdaoUBNDtinh 
07 ngày 
(56 giô) 

trInh và h so trInh UB tinh k 
Quyt djnh bô nhim giám djnh viên 
tu pháp, chuyn cho b phn chuyên 
ngài. 
(4) Giao cho B phn trã kEt qua cho 
to chtrc, cong dan. 

4 
Brâc 

Trà kt qua 
B phn tip nhán và trà kt 

qua t?i  TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 giä) 

Tong cong 
18 ngày 

(144 giä) 

19. Thñ tijc min nhim giám djnh viên tLr pháp (SKHCN-GLA-QT.19) 

BuOc 
1  

Ti4p nh.n h 
so 

B phn tip nhân và trá kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 giä) 

Sâ Tix 
pháp; 
So, 

n2ành 

qu 

(1) T chüc, cá nhân np ho so tui 
Trung tam Phic vii hãnh chInh cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt ctra tiêp nhn, chuyên ho so 
cho phông Quán 1 cOng ngh và thj 
trtthng cOng ngh. 
(2) Phang Quán 1y cong ngh và thl 
tnrng cOng ngh chU tn diêu phôi 
thAm djnh ho so. 
(3) TrInh Iãnh dao Sâ k duyt tx 

trinh vâ h sa trInh UBND tinh k 
Quyét djnh bô nhim giám djnh viên 
tu pháp, chuyên cho b ph.n chuyên 

2 
Bâc 

ChU ti-i diu 
phi th.m d!flh 

Cong chi:rc phông Quân 1 
cong ngh vã thj trithng cOng 

ngh 

01 ngáy 
(08 giä) 

Thm djnh 
trInh phé duyt 

Cong chüc phOng Quàn 1 
cong ngh và th tn.r&ng cong 

ngh 

02 ngày 

(16 giô) 

B11Y 

-) 

LânhdaoSâ 
01 ngày 
(08 giô) 

Phê duyt 

Lânh do UBND tinh 
04 ngày 
(32 gi) 
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Các 
bu'o'c 

TrInh tr thrc 
hin 

B phn, can b cong chirc, 
viên chfrc giâi quyt h so' 

Tho'i 
gian tiep 
nhn và 

giãi 
quyt h 

so' 

Co 

phOi 

(neu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
hon (nêu 

có) 

MO tã quy trinh 

B1•iOC 
Trá kt qua 

BO phn tip than và trá k& 0,5 ngày 
(04 gi) 

ngành 
(4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
to chic, cong dan. qua tai TTPVHCC tinh 

Tng cong 
09 ngày 
(72 gi) 

20. Thu tic yeu cu h trq tr qu phát trin khoa hçc và cOng ngh dja phtrong (SKHCN-GLA-QT.20) 

Buâc 
Tip nhn h 

so 
B phn tip nh.n và trã kt 

qua tai 'ITPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gi) 

Không KhOng 

(1) TO chic, Ca nhân np h so t?i 
Trung tam Phc vii hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch So KH&CN); b 
phn mt cra tiêp nhn, chuyn ho so 
cho phông Quán 1' cong ngh và thj 
truäng cong ngh. 
(2) Phông Quân 1 cong ngh và thj 
truà'ng cong ngh chü tn diéu phôi 
thm djnh hO so. 
(3) TrInh lath do SO 1ç) duyt Va 

nhn kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 
th chuc, cong dan. 

2 
BuOc 

2 

Chü trI diu 
phi th dh 

Cong chrc phong Quân 
cong ngh và thj trung cong 

ngh 

02 ngày 
(16 gi) 

Thâm djnh 
trInh phê duyt 

Cong chirc phông Quãn l 
cong ngh và thj trlxng cong 

ngh 

10 ngày 
(80 giä) 

3 
BuOc 

Phê duyt Lânh d?o  SO 
02 ngày 
(16 giO) 

BUOC 
Trã kt qua 

B phn tip than và trã kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 giä) 

Tong cong 
15 ngày 

(120 gii) 
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/' -.. 
Trinh tu' thuc 

hiçn 
' 

B phân, can b c6ng chfrc, . .. 
vien chtrc giai quyet ho so 

Thô'i 
gian tiep 
nhân và 

... giai 
quyêt ho 

Co 
q uan 
phoi 
h 

(neu có) 

TrInh các 
h cap có 
thm 

quyen cao 
hon (nu 

cé) 

- Mo ta quy trinh ( .,, 
j'p 

sILA-QT.2 

- 
vã tang giãi thtro'ng ye khoa hoc va cOng nghê cüa t chirc, ca nhân cir tru hoäc hot dOng hop phap tai Viêt Nam 

1) 

BuOc 
1 

Tip nhn h 
so 

B phn tip nhn vã trâ kt 0,5 ngày 
(04 giä) 

c' s' 

ngàth 
lien 

quan 

UBND 
tinh 

(1) To chrc, cá nhân np h so ti 
Trung tam Phic vi hãnh chInh cong 
tinh (Quâ' giao djch SO KH&CN); b 
phan mot cua tiep nhan, chuyen ho so 
cho Vn phOna SO. 
(2) Van phông SO thu trI diu phi 
thãm djnh ho so. 
(3) TrInh lath do SO k duyt h so, 

tô trInh, trInh UBND tinh k duyt kt 
qua và nhn két qua, chuyên cho b 
ph.n chuyên ngành. 
(4) Giao cho Bô phn trá kt qua cho 
to chc, cong dan. 

qua tai  TTPVHCC tinh 

2 
B.rOc 

- 

Chü tn diu 
phoi tham dnh 

Cong chcrc 
Van phong So 

04 naay 
(32 gia) 

Tham '' 
tninh phê duyt Van phOno 

02 ngày 
(16 giâ) 

3 BuOc 3 Phé duyt 
Lath dao SO 

02 ngày 
(16 gi) 

Chü tjch UBND tinh 
10 ngay 
(80 gio) 

BuOc 
4 

Trã k& qua 
Bô phn tiêp nhãn và trã kêt 0,5 ngày 

(04 giä) qua t?i TTPVHCC tinh 

Tong cQng l9ngay 
(152 giô) 
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PHV LVC  2 
Quy trinh ni b trong giãi quyt thu tiic hãnh chInh trong Iinh vtyc an toàn büc x và ht nhãn 

thuc thm quyên giãi quyêt cüa S& Khoa hçc và Cong ngh tinh Gia Lai 

m theo Quylt ã'jnh so': 1O' /QD-UBND ngày /..3 / ' /2019 cza chz tjch Uy ban nhán dan tinh Gia Lai2 

' 
\ \R(,V, 

,,,. 
,' 

TrInh tçr thyc 
hin 

B phn, can b cOng chirc, 
viên chfrc giãi quyt h 

Thôi gian 
tip nhn 

và giãi 
quyêt ho 

so' 

Co' 
quan 
phôi 
hçrp 

(nêu có) 

TrInh các 
car Co 

thâm 
quyen cao 
ho'n (néu 

co) 

Mo tã quy trinh 
Các 

II. LINH VVC AN TOAN B15C x vA HT NHAN (07 TTHC) 

1. Thti tçic khai báo thiêt bj x-quang chân doán trong y t (SKHCN-GLA-QT.22) 

Buác 
Tip nh.n h 

sa 
B phn tip nhân và trã kt 

qua ti TTPVHCC tinE 
0,5 ngày 
(04 gi) 

(1) T chic, cá rthân np ho sa tai 
Trung tam Phiic vii hãnh chInh cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mit cCra tip nhn, chuyên ho sa 
cho phOng Quãn 1 cOng ngh và th 
trung côn nahê 

(2) Phong Quan 1 cOng ngh Va thj 
truô'ng cOng ngh chü trI diêu phôi 
thâm dinE ho sa. 

(3) TrInh lanh do Sâ k duyt và 
nhan kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 

(4) Giao cho B ph.n trá kt qua cho 
t chc, cong dan. 

2 
Bâc 

Chütridiu 
phi thâm djnh 

Cong chic phOng Quãn i 
cong ngh và thj truèng cong 

ngh 

01 ngày 
(08 gi) 

Th.m dinh 
trInh phê duyt 

Cong chc phOng Quân 1 
côn nhê và th trumg cOng 

ngh 

0lngay 
(08 giä) 

BUD'C 
Phê duyt LanE c 

01 ngày 
(08 gi) 

BUOC 
Trá kt qua 

B phn tip nhãn vâ trã kt 
qua t?i  TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 

(04 giô) 

1 



TT 
Các 
btróc 

Trinh ty thçrc 
hin 

B phn, can b cong ch&c, 
viên chIrc giãi quy& h 

ThOi gian 
tiep nhn 

iãi 
quyêt ho 

Co 
quan 
phôi 

(nêu co) 

TrInh các 
cap Co 
thm 

quyen cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trInh 

Tng cong 
04 ngày 
(32 gRi) 

2. Thu tic dp phép tin hành cong vic bfrc x (sfr dirng thit bj x-quang chin doán trong y t) (SKHCN-GLA-QT.23) 

BuOc 
Tip nhi9.n h 

so 
B phn tip nhán và trâ két 

qua t?i TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gi) 

(1) T chrc, cá nhân np h sci tai 
Trung tam Phic vii hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch SO KH&CN); b 
phn mt tha tiEp nhn, chuyn h so 
cho phàng Quãn 1 cOng ngh Va thj 
truông cong ngh. 
(2) PhOng Quàn 1 cong ngh và th 
tnx?mg cong ngh chü tn diêu phôi 
thâm djnh ho so. 
(3) TnInh lãnh do SO k' duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngãnh. 

(4) Giao cho BQ phn trã kt qua cho 
t chrc, cOng dan. 

2 
&roc 

Chü tn diu 
phi th.m djnh 

Cong chrc phOng Quãn 1 
cong ngh va thj tnrng cong 

ngh 

02 ngày 
(16 giO) 

ThA dh 
trinh phê duyt 

Cong chüc phông Quàn 1 
cong ngh và thj trung cong 

ngh 

15,5 ngày 
(124 giy) 

BUO 
Phê duyt Lãnh do 

1,5 ngày 
(12 gi) 

BUC 
Trá kt qua 

B phn tip than và trâ kt 
qua t?i TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(4 gi) 

Tng cong 
20 ngày 
(160 gi) 

3. Thu tic gia h311 giy phép ti&i hành cong vic bfrc xa (sfr ding thit b  x-quang chân doán trong y t) SKHCN-GLA-QT.24) 

Bithc 
1  

Tip nhn h 
so 

B phn tip nhán và trã két 
qua tai TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 giei - 

Khong K.hong 
(1) To chirc, Ca nhân np h so t?i 

Trung tam Phiic vii hành chInh cOng 

2 



b 

:y\TrInh tr thirc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giâi quyt ho 

Thôi gian 
tiep nhn 

va iãi 
quyêt ho 

so 

Cr 
quan 
phOi 
hçrp 

(nu co) 

Trmnh các 

thâm 
quyn cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trinh 

2 
Chü tn diu 

phOi thâm 

Cong chüc phông Quan 1 
cong nghç và thj tn.räng cong 

righe 

02 ngày 
(16 gi) 

tinh (Quay giao djch S& KH&CN); b 
phn mt càa tip nhn, chuyn ho so 
cho phOng Quãn 1 cOng ngh và thj 

tthng cong ngh. 
(2) Phông Quan 1 cong ngh và thj 
trixäng cOng ngh chU tn diêu phôi 
th&ii dinh ho so. 
(3) TrInh lAnh do So k duyt và 

nhn k& qua, chuyn cho bt phn 
chuyên ngânh. 
(1.) Giao cho BQ phn trã kt qua cho 
to chüc, cong dan. 

Thãm djnh 
trInh phé duyt 

Cong chic phông Quãn 
cong ngh và thj i.rng cong 

15 ngày 
(120 gi) 

Brâc 
Phê duyt Lãnh dao  SO 

02 ngày 
(16 gi) 

BixOc 
Trã kt qua B phn tip than và trã kEt 

qua ti TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(4 gRi) 

Tngcng 
2Ongày 

(160 gRi) 

4. Thu tijc sira di, b sung giy phép tin hành cong vic bfrc x (d6i vói thit bi x-quang chn doán trong y tê) S}CN-GLA- 
QT.25) 

Buâc 
1  Tip nhn h 

so 
B phn tip nhn va Ira k& 0,5 ngày 

(04 gio) 

KhOng Không 

(1) To chüc, cá than np h so tai 
Trung tam Phic vi hàrih chlnh cong 
tinh (Quay giao djch SO KH&CN); b 
phn mt cüa tip nhn, chuyn M so 
cho phOng Quãn 1 cOng ngh và thj 
th.thngcongngh. 
(2) PhOng Quàn 1 cong ngh và thj 

qua tai TIP VHCC tinh 

2 
BtrOc 

2 

Chü trI diu 
phi thm djnh 

Cong chrc phông Quãn i 
cong ngh và thj tnthng cOng 

ri 

1,5 ngày 
(12 gi) 

Thm djnh Cong chic phông Quãn IY 
cOng ngh và thj tru1ng cong 

02 ngày 

3 



TT 
Các 

bucrc 
TrInh tij' tht,i'c 

hin 
B* phn, can b cong chrc, 
viên chfrc giãi quyt h so' 

Thôi gian 
tiêp nhn 

vã 
quyet ho 

so' 

quan 
phi 
hçp 

(nêu có) 

TrInh các 
cp có 
thm 

quyn cao 
ho'n (nu 

có) 

Mo tã quy trInh 

trinh phê duyt ngh (16 gi) trtrmg cOng ngh chü tn diu ph6i 
th.ni djnh ho so. 
(3) TrInh lath do Sâ k duyt và 

nhn kt qua, chuyn cho bO phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
t chrc, cong dan. 

Btrâc 
Phé duyt Lãnh dao  So 

1,5 ngày 
(12 gii) 

4 
Buâc 

Trá kt qua B phn tip nhãn và trá kt 0,5 ngày 
(04 gRi) qua ti TTPVHCC tinh 

Tng cong 
06 ngày 
(48 gRi) 

5. Thu tiic cp và dp I3i chthig chi nhân viên bfrc x (ngu'ôi phi trách an toàn co' s& x-quang chin doán trong y t) (SKHCN-GLA-
QT.26) 

Btiàc 
Tip nhn h 

so 
B phn tip nhãn và trá k& 

qua tai 1'TPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gRi) 

KhOng Khong 

(1) To chirc, Ca nhãn np h6 so tai 
Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh (QuAy giao djch S K.H&CN); b 
phn mt cua tip nhn, chuyn h so 
cho phông Quan l cong ngh và thj 
trung Cong ngh. 
(2) Phông Quãn 1 cong ngh va thj 
trtthng cOng ngh chü trI diêu phOi 
thãm djnh ho so. 
(3) Trmnh lânh dao  So k duyêt và 

nhn k& qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 

Btrâc 
2 

ChU tn dieu 
phôi thm djnh 

Cong chrc phàng Quãn i 
cOng ngh và thj tnr&ig cong 

rigiie 

01 ngày 
(08 gRi) 

Thm djnh 
trInh phê duyt 

Cong chi'rc phóng Quãn 1 
cOng ngh và thj trtrng cOng 

02 ngày 
(16 gi?y) 

B1XO 
Phê duyt Lârih dO 

01 ngày 
(08 giO) 

4 BtrOc Trá kt qua B phn tip nhn và trã k& 0,5 ngày 

4 



/ 
--- 'N 

,i 

'\ 

tir thtrc 
hiçn 

iJ 

Bô phân, can bô côn chtc, 
vien chrc glal quyet ho so 

.. . 
Thoi ian 
. tiep nh3n 
va giai 

h quye ° 
so 

Cr 
quan 
phoi 
h 

(neu co) 

S Trinh cac 
cap co 
thm 

quyen cao 
hon (nêu 

co) 

Mo ta quy trinh 

quãti TTPVHCC tinh (04 giO) (4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
to chirc, cong dan. 

Tong cQng 
05ngày 
(40gi0) 

6. Thu tçic cp 1i giy phép tin hành cOng vic brc x (di vó'i thit bi x-quang chãn doán trong y tê) (SKHCN-GLA-QT.27) 

BuOc 
1 

Tip nh.n h 
so 

B phn tip nhân va trá kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

Khong Kliong 

(1) T chCrc, cá nhan np ho so tai 
Trung tam Phuc vi hành chInh cong 
tinh (Quay iao dich SO KH&CN); bô 
phân môt cira tiêp nhân, chuyên hO so 
cho phong Quan ly Cong ngh va th 
trucxng Cong ngiiç. 
(2) Phông Quán I ông ngh và thj 
truOng cong ngh Chü tn diu phi 
thm dnh h so. 

(3) Tri,nh Iãnh do SO k) duyt Va 
nh?n ket qua, Chuyen cho b9 phn 
chuyên naành. 
(4) Giao cho B ph.n trá kt qua cho 
t chu, cOng dan. 

2 
BUOC 

- 

Chü trI diêu 
phoi tharn dnh 

Cone chuc nhona uan Iv 
/ Cong nhe va thi truong Cong 

ngç 

01 ngáy 
(08 gio) 

Th.m dinh 
trinh phé aY 

Cong Ch1C phOng Quan 1Y 
cong ngh va th truong Cong 

nghç 

02 ngãy 
(16 giO) 

BUOC 
Phé duyt Lath dao so 

01 
(08 giG) 

BUOC 
4 

Trá kt qua 
B phntiêp nh.n và trâ két 

qua tal  TTPVHCC tinh 
0,5 

(04 gio) 

Tong cQng 
05ngày 
(40 giO) 

7. Thu ti1c phê duyt k hoch (mg phó sir c b(mc xa và hat nhân cp co s& (d61 vói cong vic s(r dung thit bj x-quang chân doán 

5 



TT 
Các 
btrcic 

Trmnh tr thçrc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chIrc giãi quyt h so 

Thol gian 
tiêp nhn 

Va iãi 
quyêt ho 

so 

Co 
quan 
phi 
hçp 

(nu co) 

Trinh các 
cai co 
thâm 

quyên cao 
hon (nêu 

co) 

Mo tã quy trInh 

trong y t) (SKHCN-GLA-QT.28) 

Buâc 
1 

TiEp nhn h 
so 

B phn tip nhãn và trá k& 
qua t?i  TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi 

Không Không 

(1) T chi'rc, cá nhãn np h so tai 
Trung tam Phiic vi hành chmnh cong 
tinh (Quay giao djch So KH&N); b 
phn mt ccra tip nhn, chuyn ho so 
cho phông Quãn 1 cong ngh và thj 
trithng Cong ngh. 
(2) Phông Quãn 1 cong ngh và thj 
trithflg cOng ngh chü trI diêu phôi 
thm djnh ho so. 
(3) Trmnh lAnh do SO k duyt và 

nhn k& qua, chuyn cho b phn 
chuyên nganh. 
(4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
tO chüc, cOng dan. 

Bithc 
2 

Chü trI diu 
ph6i thm djnh 

Cong chrc phông Quan 1 
cong ngI va thj trtthng cong 

nghç 

01 ngày 
(08 gi?i) 

Thm djnh 
trmnh phé duyt 

Cong chüc phông Quãn l' 
cong ngh và thi trung cong 

ngh 

03 ngày 
(24 gi) 

3 
BuOc 

Phê duyt Lath daO  SO 
01 ngày 
(08 gRi) 

4 BuOc Trã két qua 
B phn tip nhn và trá kt 0,5 ngày 

(04 gi) qua tai  ITPVHCC tinh 

Tng cong 
06 ngày 
(48 gii) 

6 



PHV LUC 3 
. S A. A •. 5 5 - S A —.Qiytrinh n9l bç trong giai quyet thu tic hanh chinh trong linh vrc tieu chuan do lu'ong chat 1uQ'ng 

thuc thâm quyên giãi quyêt cüa S& Khoa h9c và Cong ngh tinh Gia Lai 

anfrpjzh  kern theo Quyêt thnh so 8V? /QD-UBND ngay-B / d' /2019 cua Chu tich Uy ban nhán dan tinh Gia Laz) 
.-:j 1/ 

\. / // 

TT Các 
bu*c 

/ 

TrInh tr thçrc 
hin 

BE phn, can bô cOng ch(rc, 
viên chfrc giái quyêt ho so' 

Thôi 
gian tiêp 
nhn V1 

giái 
quyêt ho 

so' 

Cor 
quan 
phi 
hçp 

(nu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
ho'n (nêu 

co) 

Mo tã quy trInh 

III. LINH VIJC TIEU CHUN DO LU'ONG CHAT LU'QNG (15 TTHC) 

01. Thu t.jc cong ho sfr dçtng dâu dlnh  hxç'ng (SKIHCN-GLA-QT.29) 

Buâc 
1  

Tiêp nhn h 
so 

B phin tip nhân và trã kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

KhOng KhOng 

(1) To chrc, Ca nhAn np h so tai 

Trung tam Phiic vii hành chInh cOng 
tinh (Quy giao dch So KH&CN); b 
ph.n mt cira tip nhn, chuyên ho so 
cho phông phOng Quãn 1 Quãn 1 Do 
1ung (Chi ctc Tiêu chuân Do lithng 
Cht luçng). 

(2) Phông phông Quán 1 Quãn I Do 
liiang (Chi cic Tiêu chuan Do hthng 
Cht hrcing) chü tn diu phôi thâm 
djnh h so. 
(3) TrInh lãnh dao Chi ciic k duyt 

và nhân kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho Bô phn trá két qua cho 

2 
BOc 

Chü trI diu 
phi thtrn djnh 

Cong chirc phông Quãn 1 
Quãn 1 Do hrmg 

01 ngày 
(08 gi) 

Thm dnh 
trmnh phê duyt 

Cong chOc phOng Quãn i 
Quán I Do krông 

01 ngày 
(08 gi) 

B 
Phé duyt 

Länh dao Chi cuc Tiêu chu,n 
Do 1ng ChAt 1ng 

01 ngày 
(08 gi) 

4 Bi.rOc Trã kt qua Bô phân tip nhân Va trã kt 0,5 ngày 



TT 
Các 
bu'o'c 

Trmnh tr thrc 
hin 

Bô phn, can b cong ch(rc, 
viên chüc giãi quyêt h so' 

Thôi 
gian tiêp 
nhn Va 

giãi 
quyet ho 

so, 

Co 
quan 
phi 
hç'p 

(nêu co) 

Trinh các 
cap co 
thâm 

quyn 
horn (nêu 

co) 

Mo tä quy trInh 

4 qua ti TTPVHCC tinh (04 giô) t chirc, cong dan. 

Tng cong 
04 ngày 
(32 giä 

02. Thu tic diu chinh ni dung ban cOng b sfr drng du djnh hrç'ng (SKHCN-GLA-QT.30) 

Bi.râc 
1  

Tip nhn h 
so 

B phn tip nhân và trá kt 0,5 ngày 
(04 giô) 

KhOng Không 

(1) T chüc, cá nhân np hi so tai 
Trung tam Phiic vi hành chInh cong 
tinh (Quy giao djch So KH&CN); b 
phn mt cüa tip nhn, chuyn ho so 
cho phông phOng Quãn 15' Quãn 15' Do 
1ung (Chi ci1c Tiéu chuãn Do 1uàng 
Chit lucrng). 
(2) Phàng phông Quan 1 Quãn 15' Do 
h.ring (Chi cic Tiêu chuân Do hthng 
ChAt lucmg) chü trI diêu ph& thm 
tji h so. 
(3) Trinh lath dao Chi cuc k5' duyt 

và nhn k& qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 
t chrc, Cong dan. 

qua t?i YIPVHCC tinh 

2 
BuOc 

Chü tn diu 
ph6i thm djnh 

Cong chirc Phông Quãn 15' 
Quãn 15' Do 1uing 

01 ngày 
(08 giä) 

Th.m djnh 
trInh phê duyt 

Cong chirc Phông Quãn 15' 
Quãn 15' Do 1ung 

01 ngày 
(08 giO) 

3 
BuOc 

Phê duyt 
Lath dao Chi ci,ic Tiêu chuAn 
Do kr&ig ChAt lucmg 

01 ngày 
(08 gi) 

BUOC 
Trã kt qua B phn tip nhn và trã k& 

qua tai TTPVHCC tirih 
0,5 ngày 
(04 gi) 

Tôngcng 
04 ngày 
(32giä) 

2 



---- 
- OAN 

&Ic  '; 
TrInh tir thtrc 

hin 
B phn, can b cong chirc, 
viên chfrc giãi quyt h$ so' 

Thô'i 

nhân 
giãi 

quyét h 

Ccr 
quan 
phoi 
hç'p 

(nu co) 

Trinh các 
cap Co 

thm 
quyn cao 
ho'n (nu 

co) 

Mo tã quy trInh 

ttic däng k) kim tra nhà nixrc v do hrông di vói phwrng tin do, ltrqng cüa hang dóng gói san nhp khâu (SKHCN-
GLA-QT.3 1) 

Buâc 
Tip nhn h 

so 
Bô phn ti&p nh.n và trã kt 

qua t?i  TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 giô) 

Không Không 

(1) To chic, cá nhân np ho so tai 
Trung tam Phc vi hành chInh cong 
tinh (Quay giao dich  Sâ KFI&CN); b 
phân mt cira tip nhân, chuyn ho so 
cho phOng phOng Quãn 1 Quân 1 Do 
hthng (Chi cl:lc Tiêu chuân Do lu?rng 
Chat lucing). 
(2) PhOng Quãn 1' Quan 1 Do 1ung 
chü tn diêu ph& thâm djnh h so. 

(3) Länh do Chi ciic phê duyt 
"Thông báo tip nhn ho so dang k 
kim tra nhà nuâc ye do lu&ng" và 
"Quyt dnh kiêm tra nhà nl.râc ye do 
krng". 

(4) Tiên hãnh hành kiém tra nhà nijâc 
ye do hrng dôi vói phi..rong tin do, 
h.rcmg cüa hang dong gOi san trong 
nh.p khu, lap Bién ban kim tra. Dr 
tháo "Thông báo kt qua kim tra nhà 

2 

BiiOc 
2 

Chü tn diu 
phi thm djnh 

COng chirc Phông Quân I' 
Quán 1' Do luOng 

02 ngày 
(16 gi) Thm djnh 

trInh phé duyt 
Cong chic Phong Qun i 

Quàn I' Do luOng 

BUOC 
Phê duyt 

- 

Lãnh dao  Chi cl:ic Tiêu chuân 
Do li.rà'ng Cht krçmg 

01 ngày 
(08 giô) 

BC 
Chü tn diu 
ph& thm 

djnh, kim tra 
Doàn kim tra 

04 ngay 

(32 gi) 



Các 
buoc 

TrInh ty t1irc 
hin 

Bi pIin. can b cong chfrc, 
viên chñ'c giãi quyt h so 

Thôi 
• . gian tiep 

nhn và 
giãi 

quyêtb 
so 

Co 
quan 
P01 

(neu co) 

Trinh các 
cap co 
thâm 

quyn cao 
hon (neu 

co) 

Mo tã quy trinh 

BUC 
Phê duyt 

Lânh do Chi cic Tiêu chuAn 
Do ltr&ig Chit krqng 

01 ngày 
(08 gi) 

nuâc v do 1trmg", trmnh lãnh do Chi 
cic phé duyt. 
(5) Phé duyt "Thông báo k& qua 

kiêm tra nhà nuOc ye do kthng", 
chuyn cho bO phn chuyên ngành. 
(6) Giao cho B phn trã kt qua cho 
tO chic, cong dan. 

6 
Biic  

Trã k& qua 
B phn tMp nhn và trâ kt 

qua tai TI'PVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gi?) 

Tong cong 
09 ngày 
(72 gii) 

04. Thu tyc dAng k cong b hqp chun dya trên kt qua chfrng nhn hçp chun cüa t chü'c ch&ng nhn (SKHCN-GLA-QT.32) 

Brâc 
Tip nh.n h 

so 
Bô ph.n tip than và trá kêt 0,5 ngày 

(04 gi) 

Không Không 

(1) To chirc, cá nhân np ho so t?i 

Trung tam Phiic vii hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch So KH&CN); b 
phn mt cüa tip nhn, chuyên ho so 
cho phông phong Phong Quan 1 Tiêu 
chuãn - Chat lucmg và TBT (Chi cyc 
Tiêu chun Do kräng Cht 1ung). 
(2) Phông Quãn 1 Tiêu chun - Chit 
hxcing và TBT chü tn diu ph& thm 
dinh h so. 
(3) TrInh lânh dao  Chi cic k duyt 
vã nhn kt qua, chuyn cho b phn 

qua ti TFPVHCC tinh 

BuOc 
2 

Chü tn diu 
pMi thrn djnh 

Cong chtrc PhOng Quán i 
Tiêu chun - Chat lugng và 01 ngày 

(08 gi) TBT (Chi c11c Tiêu chun Do 
hthng Ch& krcxng). 

Thm djnh 
trinh phê duyt 

Cong chirc Phông Quàn 1)' 
Tiêu chun - Chat hrcxng và 
TBT (Chi cyc Tiêu chuãn Do 
hthng Cht krcing). 

01 ngày 
(08 giä) 

BLTOC 
Phé duyt 

Lãnh dao Chi cyc Tiêu chuAn 
Do h.räng Cht lucmg 

01 ngày 
(08 gRi) 

4 



I 'I 
cT 

-• 
" -.--\ 

'Y. 

". 4!iio 
TrInh tu'thtrc 

hien 
Bô phân, can b công chü'c, 

A vien chirc giai quyet ho so 

Thôi 
gian tiêp 
nhân và .... gxai 

. quyet ho 

°' 

phoi 
uOp 
x (neu co) 

TrInhcác 
cap có 
thm 

quyen cao 
hon (neu 

co) 

A Mo tã quy trinh 

k ' 
hOC 

Trá k& qua 

trá két ri 
.' ' chuyen nganh. 

(4) Giao cho Bô phân trã k& qua cho 
to chuc, cong dan. 

Tong cçng 
O4ngày 
(32 gui) 

05. Thu tic Däng k cong b hçp chun dija trên kt qua tir dánh giá cüa t chirc, cá nhân san xut, kinh doanh (SKHCN-GLA- 
QT.33) 

1 Bhâc 
1 

Tip nhn h 
so 

B phn tip nhãn và trã kt 0,5 ngày 
(04 gi) 

Không Không 

(1) To chc, Ca nhân np h so ti 
Trung tam Phiic v1 hành chInh Cong 
tinh (Quay giao dich So KH&CN); bô 

A phan mot cua tiep than, Chuyen ho so 
chophong phong Phong Quan lyTieu 
chuan - Chat hnmg va TBT (Clii cue • • 
Tieu chuan Do krng Chat luqng). 
(2) Phông Quan 1 Tiêu chuAn - Chit 
lucyng và TBT chU ti-I diu ph& thm 
dirih h so. 
(3) TrInh länh dao Chi ciic k duyt 

và nhân kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trã kt qua cho 
to chüc, cOng dan 

qua tai  ITPVHCC tinh 

2 
Buóc 
- 

Chu tn dieu 
phi thm dinh 

Cong chuc Phông Quan ly • Tieu chuan - Chat krçrng va 
TBT (Chi cuc Tiêu chun Do 
lucxng Chat krong) 

ul ngay 
(08 giy) 

- 
Tham dinh  

trInh phé duyt 

Cong chCrc Phông Quan 1)' 
Tieu chuan - Chat 1ung va 
TBT (Chi c1c Tiêu chuân Do 
lu?ing Chat luqng) 

03 ngay 
(24 gi) 

Biâc 
3 Phê du êt 

Lânh dao  Chi cic Tiêu chuãn 
Do hthng Chat luqng 

01 ngày 
(08 gi) 

4 Bu&c Tra ket Bô phn tip than và trã k& 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gRr) 

5 



TT 
Các 
buoc 

TrInh tu' thirc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giãi quyêt ho so 

Thôi 
gian tip 
nhn và 

giãi 
quyt ha 

so 

Co 
quan 

. 

(nêu co) 

Trmnh các 
cp có 
thâm 

quyn cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trInh 

Tang cong 
06 ngày 
(48 gi) 

06. Thu tçlc BAng k cong b hçp quyd6i vol các san pham, hang hoá sAn xuât trong nwóc, djch vz, quA trInh, môi trw&ng dtrçrc 
quAn I böi cAc quy chuân k thut quôc gia do B Khoa hçc và COng ngh ban hAnh (SKHCN-GLA-QT.34) 

Buâc 
Tip nhn ha 

s 
BO phn tip nhn va trA k&t 
quA tai  TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

KhOng KhOng 

(1) TO chüc, cá nhãn np ha sa tai 
Trung tam Phc vi hành chInh cOng 
tinh (Quy giao djch Sâ K}i&CN); bO 
phn mt ca tiap nhn, chuyn ho s 
cho phông phàng Phông QuAn 1 Tiêu 
chuãn - Chat Iuqng và TBT (Chi ciic 
Tiêu chun Do luông ChAt 1ung). 
(2) Phong QuAn 1 Tiêu chun - ChAt 
krqng vA TBT chü trI diu ph6i thAm 
djnh ha sa. 
(3) TrInh lAnh dao Chi ci1c k duyt 

và nhn kt quA, chuyn cho bO phn 
chuyên ngAnh. 
(4) Giao cho B phn IrA k& quA cho 
th chrc, cOng dan. 

BuOc 
2 

Chü trI diu 
ph& thm djnh 

Cong chtrc Phong Quãn i 
Tiêu chuan - Chat ltrcing và 
TBT (Chi ci1c Tiêu chun Do 
1uing Ch&t hrcing). 

01 ngày 
(08 gii) 

ThAm djnh 
trinh phé duyt 

Cong chirc Phông QuAn l 
Tiêu chuAn - Chat hrqng và 
TBT (Chi cic Tiêu chuAn Do 
1ung ChAt luvng). 

01 ngày 
(08 gii) 

Brâc 
Phê duyt Lath dao Chi cuc Tiêu chuAn 

Do krông ChAt lixqng 
01 ngày 
(08 gi&) 

4 Buâc 
Trã kt qua B phn tip nhân và trA kat 

quA ti TTPVHCC tinh 
0,5 ngAy 
(4 gii) 

Tang cong 
04 ngAy 
(32gRi 

07. Thu tikiC dAng k cong bô hp quy dai vói cAc sAn phAm, hang hoA nhp khAu, djch vz, quA trInh, môi trtr&ng dtrçrc quAn I b&i 

6 



' 

1 

•'\' 
C, 

/ 

TrInh tr thrc 
liien 

/ 

Bphn, cánb cOng chfrc, 
vien chtrc gial quyet ho so' 

Thai 
gian tiep 
nhân và 

giãi ,. quyet ho 

Co' 
quan 
phot 
hyp 

có) 

TrInh các 
Cap Co 
thâm 

quyên cao 
ho'n (nu 

co) 

Mo tã quy trinh 

A
thut quc gia do B }thoa hçc và Cong ngh ban hành (S}CN-GLA-QT.35) 

BuOc 
Tip nhn h 

so 
B phn ti4p nhn va trâ kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

Không Không 

(1) T chic, cá nhãn np h so t4i 
Trung tam Phic vi hãrih chInh cOng 
tinh (Quay giao djch So K.H&CN); b 
phn mt cira tip nhn, chuyn ho so 
cho phàng phông Phông Quãn 1 Tiêu 
chuân - Chat ltrçxng và TBT (Chi ciic 
Tiêu chuAn Do hrng Chit krqng). 
(2) Phông Quàn 1 Tiêu chuãn - Chat 
1trig và TBT chü tnI diu ph6i thm 
dinh h so. 
(3) TrInh lãnh dao  Chi cic k duyt 

va nhn kt qua, chuyên cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho BO ph.n trè. kt qua cho 
to chrc, Cong dan. 

2 
BtrOc 

Chü tn diu 
ph61 thm djnh 

Cong chCrc Phông Quãn 
Tiêu chun - Chat luqng và 
TBT (Chi cic Tiêu chuán Do 
krng Chit 1ixng) 

01 ngày 
(08 gii) 

ThAm djnh 
trInh phê duyt 

Cong chüc Phông Quãn 1 
Tiêu chun - Chat 1ung và 
TBT (Chi cic Tiêu chun Do 
luäng Chit luçng) 

02 ngày 
(16 gRi) 

3 
BizOc 

Phê duyt Lãnh dao  Chi cuc Tiêu chun 
Do hxa'ng Ch& hrqng 

01 ngày 
(08gi?y) 

Bii 
Trá kt qua 

B phn tip nhn va trã k& 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

Tôngcng 
05 ngày 
(40 gi) 

08. Thu tiic kim tra cht hrçvng hang hoá nhp khâu thuc trách nhim quãn ' cüa B Khoa hçc và Cong ngh theo phân cap 

(SKHCN-GLA-QT.36) 

Brrc 
1 

Tip nhn ht 
so 

B phn tip nhãn và trã kt 
02 gi Không Không 

(1) To chcrc, Ca nhãn np ho so t?i 
(1) T6 chüc, cá nhân np h so tai qua tai viicc tini 

7 



TT 
Các 
btro'c 

TrInh tr thtrc 
hin 

Bô phn, can b cong chü'c, 
viên chIrc giãi quyêt hO so' 

Thôri 
gian tip 
nhn và 

giãi 
quyt h 

so 

Co 
quan 
phi 
hçp 

(nu co) 

TrInh các 
cp có 
thâm 

quyen cao 
hon (nu 

co) 

Mo tä quy trInh 

2 
Bithc 

2 

ChU tn diu 
phi thm djnh 

Cong chirc Phông Quãn i 
Tiêu chun - Chat krcing và 
TBT — Chi cuc Tiêu chun 
kräng Chit lucmg 18 gi 

Trung tam Phiic vi hành chmnh cong 
tinh (Qu&y giao djch So KH&CN); b 
phn mt cCra tip nhn, chuyên ho sci 
cho phàng phông Phông Quãn l Tiêu 
chuân - Chat lt.r9ng và TBT (Chi cl:ic 
Tiêu chun Do kr&ng Chit krng). 
(2) Phông Quãn l Tiêu chu&i - ChAt 
krcmg và TBT chci trI diu phôi thm 
djnh h6 so. 
(3) TrInh lath do Chi ciic k duyt 

và nhn kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngànih. 
(4) Giao cho B phn trâ k& qua cho 
tO chüc, cOng dan. 

dh 
trInh phê duyt 

Cong chüc Phông Quàn 1Y 
Tiêu chun - Chat luqng và 
TBT 

3 
BuOc Phé duyt 

Lânh dao Chi cuc Tiêu chuAn 
Do 1trông ChAt lucing 

02 gi 

BUO Trã kt qua B phn tip nhn và trá kt 
qua tai TTPVHCC tiflh 

02 giO 

Tngcng 
03ngày 
(24 giO) 

09. Thu tic cAp GiAy xác nhn dAng k ho3t dng xét tng giãi thtr&ng chAt hrç'ng san phAm, hang hoá cüa t chirc, cá nhân 
(SKHCN-GLA-QT.37) 

BuOc 
Tip nhn h 

so 
B phn tip nhãn và trã kt 0,5 ngày 

(04 gi?i) 
Khong Khong 

(1) T6 chirc, cá nhân np h6 so ti 
Trung tam Phiic vii hãnh chmnh cong 
tinh (Quay giao djch SO KH&CN); b 
phn mt cira tip nhn, chuyén hO so 
cho phang phông Phông Qun l Tiêu 

qua tai TFPVHCC tinh 

2 
BuOc 

2 
Chü trI diu 

ph6ithmdjnh 

Cong chüc Phông Quan l)' 
lieu chuAn - ChAt hrqng và 
TBT — Chi dc Tiêu chun Do 

07 ngày 
(56 gRi) 

8 



tçr thtic 
hin 

,J 

\-\iTrInh 

,/ 

B phn, can b cong chirc, 
viên chüc giái quyt h so' 

Thôi 
gian tiêp 
nhân và 

giâi 
quyt h 

so' 

° 
Ufl 

, 
(neuco) 

TrInh các 
cap có 
thãm 

quyn cao 
ho'n (nêu 

co) 

Mo ta quy trinh 

lu?ing Chit hxcing chun - Chit h.rcing và TBT (Chi ciic 
Tiêu chuãn Do li.thng Chat hicing). 

(2) PhOng Quãn 1 Tiêu chun - Chat 
1iing 'và TBT chci tn diêu phôi thâm 
dinh ho so, trmnh Lãnh dao  Chi cic 
thm djrih trInh Lanh dao  SO phê 
duyt. 
(3) TrInh Lânh do SO k duyt và 
nhn kt qua, chuyn cho b ph.n 
chuyên ngânh. 
(4) Giao cho B phn trà kt qua cho 
to chirc, cong dan. 

Thm dinh 
trinh phê duyt 

Lãnh dao Chi cuc Tiêu chuAn 
Do hthng Ch.t hrcing 

01 ngày 

(08 gi) 

B 1JO'C 
Phê duyt Lãnh dao So K}I&CN 

01 ngay 

(08 gio) 

BuOc 
4 

Trá kt qua 
B phn tiêp nhân và trá két 
qua tai TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 giO) 

Tong cona 
lOnoày, 

(80 giO) 

10. Thu tic dàng k tham dt so' tuyn, xét tng giãi thtr&ng cht lu'qng quc gia (SKHCN-GLA-QT.38) 

Bizoc 
1 

Tiêp nhn ho 
so 

B phn tiêp nhân và trà kêt 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngãy 
(04 giO) 

}thOng I(hOng 

(1) To chi.rc, cá nhán np ho so ti 
Trung tam Phiic vi hành chInh cOng 
tinh (Quay giao djch SO KH&CN); b 
phn mt ccra tiêp nhn, chuyên ho so 
chophông phông PhOng Quãn 1 Tiêu 
chuan - Chat Iuqng và TBT (Chi cvc 
Tiêu chuan Do luông Chat lucing). 

2 
Bi.roc 

2 

Chü trI diu 
phi thAm dinh 

Cong chic Phông Quãn i 
Tiêu chuAn - ChAt krang và 
TBT - Chi cuc Tiêu chuAn Do 
luang ChAt liliong 

02 ngày 
(16 oiO) 

Thâm dinh 
- 

Hi dông so tuyen GTCLQG 5 ngày 

9 
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Các 
btroc 

TrInh tir thrc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc gui quyt h so' 

Thôi 
gian tip 
nhn vl 

giãi 
quyt h 

so 

Cr 
quan 
inoi 
1 

(neu có) 

TrInh các 
cap co 
thm 

quyn 
hon (nêu 

có) 

Mo tã quy trInh 

trInh phê duyt cüa tinh (do T6ng cic Tiêu 
chun Do ltthng Chit lucing — 
B KH&CN thành1p) 

(40 gRi) (2) Phông Quan 1 Tiêu chun - Chat 
Krcxng và TBT chü trI diu phOi thm 
dnh h so. 
(3) TrInh lath dao  Chi cltc k9 duyt 

và nhn kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên nginh. 
(4) Giao cho B phn tn kEt qua cho 
t6 chCrc, cong din. 

Buâc 
Phé duyt 

Chü tjch Hi d6ng so tuyn 
GTCLQG cüa tinh 

02 ngày 
(16 gii) 

BJKY 
Tn kt qua B phn tip nhn và tn kt 

qua ti TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(04 gRi) 

Tang cong 
Không quy djnh thai gian. Thai glan ciii th theo k hoach hang näm cüa 
Tang ciic Tiêu chu.n Do luông Chit hrqng 

11. Thu tic dàng k kim tra nhà ntrO'c v cht hrng sin phâm, hang hóa nhóm 2 nhp khu (SKHCN-GLA-QT.39) 

Buâc Tip nhn h 
so 

B phn tip nhn và tn k& 
qua tai  TTPVHCC tinh 

02 giä 

KhOng Không 

(1) T chrc, cá nhân np h so tai 
Trung tim Phc vv hành chInh cong 
tinh (QuAy giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt cCra tip nhn, chuyn ho so 
cho phông phông Phông Quãn 1 Tiêu 
chum - Chat 1ung và TBT (Chi ci1c 
Tiêu chun Do lirang Chit hiçxng). 
(2) Phông Quan 1 Tiêu chun - ChAt 
liicing và TBT chü trI diu ph6i thAm 
djnh h so. 
(3) TrInh lath dao  Chi cic k)' duyt 

2 
Bi.rOc 

Chü tn diêu 
ph& thm djth 

Cong chtrc Phôn,g Quin 1)' 
Tiêu chu.n - Chat hxçng 
TBT — Chi civic Tiêu chum DO 
hrmg Chit hrcing 

03 gi& 
Thm dhth 

trinh phé duyt 

3 
B.râc 

Phê duyt 
Linh dao Chi ciic Tiêu chuAn 
Do lu&ng ChAt lixcrng 

02 gia 

4 Bxàc 
Tn kt qua 

B phn tip nhn vi fri k& 
01 gia qua ti 
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Trinh tr thyc 
hien 

BQ phn, can bQ Cong chwc, 
• vien chuc giai quyet ho so 

Thôi 
gian tiêp 
nhan va 

... giai 
quyêt ho 

quan 
phoi 

(nuco)  

Trnh các 
câ cé 
tham 

quyen cao 
hon(nu 

S S Mo ta quy trinh 
,. 

- 

*c, 
• buuc. 

Buoc Theo dOi h so 
Cong chCrc Phông Quan i 
Tiéu chun - Chit kiong a 

TBT 

và nhn kêt qua, chuyén cho b phn 
chuyên ngãnh. 
(4) Giao cho B phn trã. kt qua cho 
to chüc, cong dan 
(5) Trong th&i hn 15 ngày lam vic 
ké tir ngày thông quan hang hóa, 
nguii nhp khu phãi np (1) kêt qua 

tr dánh giá s1r phü hqp, (2) bansaoy 
ban chinh (co k3 ten va dong dau cua 
nguôi nhp khau) chüng chi chat 
lucing (GiAy chüng nhn phü hçip quy 
chuân k thut ci1a to chirc chuing 
nhn hoc Chthig this giam djnh phü 
hçip quy chuãn icy thut cUa to chüc 
giám djnh) theo quy dnh cho co quan 
quàn 1 (Chi ciic TC-DL-CL). 

Tôn c • 

- 01 ngày lam vic k hr khi tip nhn h so, co quan kim tra xác nhn 
ngtri nhp khau dA däng k3' kiêm tra chat hrcing hang hóa nhp khâu. 
- Trong thii h?n  15 ngày lam vic kê hr khi thông quan hang hóa, ngu&i 
nhp khâu phái hoàn thin ho so. 

12. Thu tic cp mói Giy phép 4n chuyn hang nguy him là các chit ôxy hóa, dc h9'p chit ô xit hfru co (thuc loi 5) và các chat 
an mon (thuc loi 8) bang phirong tin giao thông co giói dtr&ng b, thr&ng sAt và thr&ng thüy ni dla  (SKHCN-GLA-QT.40) 

Bisâc Tip nhn h Bô phn tip nhãn và trã kt 0,5 ngày Không Không (1) T chüc, cá nhân nQp h so 
tai 

Ii 



TT 
Các 
bu'o'c 

TrInh tti' thrc 
hin 

B phn, can bti cong chfrc, 
viên chá'c giãi quyt h so' 

Thô'i 
gian tiep 
nhn và 

giãi 
quyt h 

so' 

Co 
quan 
phi 
hçp 

(neu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyên cao 
hon(nu 

co) 

MO tã quy trInh 

1 so (04 giä) Trung tam Phiic vi hành chInh cOng 
tinh (Quay giao djch So KH&CN); b 
phn mt ci:ra tip nhn, chuyn ho so 
cho phông phông Phông Quân 1 Tiêu 
chuân - Chat lixqng và TBT (Chi ciic 
Tiêu chun Do 1tring Chit luqng). 
(2) Phóng Quãn I Tiêu chun - Ch&t 
luccng và TBT chü trj diu ph6i thm 
dinh h so. 
(3) Trmnh lânh do Chi cic k duyt 

va nhn k& qua, chuyn cho bG ph.n 
chuyên ngãnh. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 
to chic, cong dan. 

qua ti TTPVHCC tinh 

BuOc 
2 

Chü trI diêu 
ph6i th&x dith Cong chrc Phông Quãn 1Y 

Tiêu chun - Chat ltrqng và 
TBT — Chi C11C Tiêu chuân Do 
h.rông Chit luçing 

02 ngày 
(16 gi) 

Thâm djnh 
trInh phê duyt 

Buâc 
Phê duyt 

Lãnh dao Chi cuc Tiêu chuân 
Do 1trng Chit krcmg 

01 ngày 
(08 gi4Y) 

4 
Buó'c Trã kt qua B phn tip than và trâ k& 

qua tai  TTPVHCC tinh 
0,5 ngày 
(4 gi0) 

Tong cong 
04 ngày 
(32 gi&) 

13. Thu tjc cp b sung Gi' phép vn chuyn hang nguy him II các chat ôxy hóa, các hqp chit ô xIt hfru co thuc Ioi 5) vI các 
chit an mon (thuc lo3i 8) bang phtro'ng tin giao thông co' giói &rO'ng b, thrO'ng st vàthrOng thüy ni dja (SKHCN-GLA-QT.41) 

BuOc Tip nhn h 
so 

 
B phn tip nhn và trã k& 0,5 ngày 

(04 gi) 
KhOng Không 

(1) T chirc, Ca nhân np h so tai 
Trung tam Phic v11 hãnh chInh cong 
tinh (Qu.y giao djch SO KH&CN); b qua ti TTPVHCC tinh 

12 



TrInh tir thu'c 
.' hiçn 

'i 

Bô phân, can bô côno chirc, 
.... vien chtrc glal quyet ho so' 

Thôi 
gian tiêp 
nhãn và 

gial 
quyêthô 

so' 

- 
° quan 

phoi 
ho , 

(neuco) 

Trmnhcác 
cap có 
thm 

quyen cao 
hon(nêu 

co) 

Mo ta quy trinh è 1' 
Ii. 

./ 

2 
Brâc 

2 

Chü trI diu 
h th dh p oi am 

Cong chic Phông Quãn 1 
Tiêu chun - Chat lugng và 
TBT — Chi ciic Tiêu chuân Do 
kr?mg Chat 1ugng 

02 ngày 
(16 gi) 

phn mt cira tip nhn, chuyén h so 
cho phông phông Phông Quãn 1 Tiêu 
chun - ChAt lugng và TBT (Chi ciic 
Tiêu chuAn Do hx&ng Chat lugng). 
(2) PhOng Quán 1 Tiêu chuãn - Chat 
krçmg và TBT chU tn diêu phôi thâm 
dirth ho so. 
(3) Trinh1anhd.o Clii cvc  ky duyçt 

va nhn ket qua, chuyen cho b9 phn 
chuvên ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 

chüc, cong dan. 

ThAm dinh 
trInh phê duyêt 

Buoc ,. 
Phe duyçt 

- . . Lath dao  Chi cuc Tieu chuan 
Do hrông ChAt hrcng 

01 ngay 
(08 gi?) 

Buic 
4 

Trâ kt qua B phn tiêp nhn Va trã kêt 
qua ti TTPVHCC trnh 

0,5 na' 
(04 gio) 

Tong cçng 
04ngay 
(32 gi) 

14. Thu tiic cAp li GiAy phép vn chuyn hang nguy him là các chat Oxy hóa, các hç'p chat ô xIt hü'u Co.  (thuc loi 5) và các chAt 
an mOn (thuôc loi 8) bang phiro'ng tin giao thông co' giói thrO'ng bQ, dirOng sat vàthrO'ng thüy ni da (SKHCN-GLA-QT.42) 

BuOc 
1 

Tip nhn h 
so 

B phn tip nh.n và trã két 
qua tai TTPVHCC tinh 

02
• 

gi 

Khôna Khong 

(1) T chirc, cá nhân np h so tii 
Trung tam Phiic viii hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt ccra tip nhn, chuyn h so 
cho phOng phOng PhOng Quan 1' Tiêu 
chun - ChAt lung và TBT (Chi cvc 
Tiêu chuAn Do lung Chat luvng). 

2 Buâc 
2 

Chu tn dieu 
phoi tham dlnh 

Cong chc PhOng Quãn l)' 
Tiêu chuân - Chat h.rqng và 
TBT — Chi ciic Tiêu chuãn Do 
lumg Chat hrcing 

01 ngày 
(08 giä) 

ThAm dith 
trInh phê a 

13 



TT Cãc 
buoc 

Trinh tçr thçzc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giai quyet ho w 

Thôi 
gian tip 
nhân và 

giãi 
quyt ho 

so 

Co 

phM 
hqp 

(n&i có) 

TrInh các 
cap co 
thm 

quyn cao 
hon (nu 

có) 

Mo tã quy trInh 

B1j:Y 
Phê duyt 

Lnh do Chi cuc Tiêu chu.n 
Do hrong ChAt krçrng 

0,5 ngày, 
(04 gi&) 

(2) Phông Quán 1 Tiêu chun - Chit 
lucing Va TBT chü tn diu ph& thAm 
djnh h so. 
(3) TrInh lânh do Chi cçic k duyt 

và nhn kt qua, chuyn cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trâ kt qua cho 
to chirc, cong dan. 

4 
Btràc 

Trâ kt qua BQ phn tip nhân và trã kt 
02 gi qua tai  TTPVHCC tith 

Tng cong 
02 ngày 
(16 gix) 

15. Thu tic min giâm kim tra chAt hrqng hang hóa nhóm 2 nhp khAu (SKHCN-GLA-QT.43) 

Bithc 
Tip nhn h 

so 
B phn tip than và trã kt 
qua tai  TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(04 gi) 

Không K.hông 

(1) T6 chüc, cá than np h so tai 
Trung tam Phc vi1 hánh chInh cong 
tinh (Quay giao djch So KH&CN); b 
phn mOt  cüa tip nhn, chuyn ho so 
cho phông phông Phông Quân 1 Tiêu 
chuAn - ChAt hxcing và TBT (Chi cIc 
Tiêu chuAn Do lu&ig ChAt 1ucng). 
(2) Phông Quãn 1 Tiêu chuãn - Chat 
luqng va TI3T chU trI diu ph6i thAm 
dinh h so. 
(3) TrInh lAnh dao  Chi ciic k duyt 

Va nhn kt qua, chuyên cho bO ph.n 

2 
BuOc 

2 

Chü tn diu 
phôi thm djnh 

COng chrc Phàng Quãn 1 
Tiêu chu.n - ChAt ltrqng vâ 
TBT — Chi cl:ic Tiêu chun Do 
ltthng ChAt hrqng 

02 ngày 
(16 gi) 

Thm djnh 
trmnh phê duyt 

BUOC 
Phê duyt 

Lath dao  Chi ciic Tiêu chun 
Do 1ung ChAt hxcing 

01 ngày 
(08 gi) 

4 
BtrOc 

Trã kt qua 
B phn tip nhãn và trâ k& 
qua ti TTPVHCC tinh 

0,5 ngày 
(4 giä) 

14 



TrInh ttr thirc 
hin 

B phn, can b công chfrc, 
viên chfrc giãi quyet ho so 

Th?ri 
gian tiep 
nhnvà 

giã 
quyêt ho 

so' 

an 
;uh . 

h 
(neu co) 

TrInh các 
cap có 
tham 

quyen cao 
hon (neu 

co) 

Mo tã quy trInh 

chuyên ngãnh. 
(4) Giao cho B phn trà kêt qua cho 
t chirc, cong dan. 

TOng cçng 
04 ngày 
(32giô) 

15 
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PHVLVC4 
Quy trmnh ni b trong giâi quyêt thu tiic hãnh chInh trong (inh vl,rc s& hüu trI tu 

thuc thãm quyn giâi quyt cüa S& Khoa hQc và Cong ngh tinh Cia Lai 

4jJiành kern theo Quy& a'jnh so: /QD- UBND ngày '(3/ /2019 cza Cith tich v ban nhán dan tinh Gia Lai) 
T;;j/ ii' 

TrInh t thrc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chü'c giâi quyt h so 

Thôi 
gian tip 
nhn và 

g 
quyetho 

so.  

Co 
q 
phoi 
h 

, 
(neu co) 

TrInh các 
cap co 
thâm 

quyen cao 
hon(nu 

co) 

Mo tá quy trInh TT Các 
btró'c 

IV. LINH VI)C S($ HUU Tifi TUI (06 TTHC) 

01. Thu tiic Cp giy chfrng nhn t chfrc dii diu kiin hot dng giám dnh s& h&u cong nghip (SKHCN-GLA-QT.44) 

Buóc Tip nhn h 
so 

B phn tip nh.n và trá kt 
qua tai  TIP VRCC tinh 

01 ngày 
(08 giô) 

Không 

- 

KhOng 

(1) T6 chüc, cá nhãn np h so ti 
Trurig tam Phiic vi hânh chInh cong 
tinh (QuAy giao djch Si KH&N); b 
phn mQt ciia tip nhn, chuyên ho so 
cho phông phông Phông Quán 1 
Chuyén ngành 
(2) Phông Quãn 1 Chuyen ngãnh chü 
trI diu phôi thAm djnh ho so. 
(3) TrInh länh do Sâ k duyt và 

nhn kt qua, chuyên cho b phn 
chuyên ngânh. 

() Giao cho BO phn trã kt qua cho 
to chrc, cong dan. 

2 
Bithc 

Chii trI diu 
ph& th.m djnh Cong chCrc phông Quãn 1 

Chuyên ngành 
16 ngây 

(128 gRi) Thm djnh 
trmnh phê duyt 

Bu'ic 
Phéduyt LãnhdoSâ 

02 ngày 
(16 giy) 

BwY 
Trá k& qua B phn tip nhn và trá kt 

qua ti TTPVHCC tinh 
01 ngày 
(08 giô) 

Tong cong 
20 ngày 

(160 giô) 

1 



TT Các 
buo'c 

Trinh tty thçrc 
hin 

B phn, can b cong chfrc, 
viên chfrc giâi quyt h so 

Thôi 
gian tiêp 
nhn và 

giai 
quyt hi 

so 

Co 

phoi 

(nêu có) 

Trinh các 
cap có 
thm 

quyen cao 
hon (nu 

có) 

Mo tâ quy trinh 

02. Thu tic Cp Ii giy chfrng nhn t ch(rc dü diu kiin hot dng giám djnh sô hthi c6ng nghip (SKHCN-GLA-QT.45) 

1 Btrâc Tip nhn h 
so 

BO phn tip nh.n và trà kt 
qua tai  TTPVHCC tinh 

01 ngày 
(08 gR) 

Kkiôn KliOng 

(1) T chCrc, cá nhân nôp h so tai 
Trung tam Phiic vi1 hành chInh cOng 
tinh (Qu.y giao djch SO KH&CN); b 
phn mQt c1ra tip nhn, chuyn hO so 
cho phông phông Phóng Quãn 1 
Chuyên ngành 
(2) PhOng Quân 1 Chuyên nganh chü 
tn diêu phôi thm djnh ho so. 
(3) Trinh lãnh do SO k duyt và 

nhn kt quA, chuyn cho bi phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trA kt quA cho 
to chc, cong dAn. 

2 Bi.rOc 
2 

Chü tn diu 
phi thAm djnh Cong chüc phông Quán 1 

Chuyên ngành 
07 ngày 
(65 giO) - 

Thm djnh 
trInh phê duyt 

3 BuOc 
Phê duyt LAth dao  So 

01 ngày 
(08 giä) 

4 BuOc 
TrA kt qua BO phn tip nhãn và trA kt 01 ngày 

(08 iô) qua tai  1'IPVHCC tinh 

TngcOng 
l0ngAy 
(80 gix) 

03. Thu tic Tuyn chçn, giao triyc tip t chfrc chü trI dl! an thuc Chuong trInh phát trin tAi san trI tu gial don 2016-2020 (di 
vói diy an dja phtro'ng quAn 1) (SKHCN-GLA-QT.46) 

1 BuOc 
1 

TMp nhn h6 
so 

B phn tMp nhn và trA kt 
quA ti 

02 giä KhOng Không 
(1) T chCrc, cá nhân np h6 so ti 

Trung tAm Phiic vi hAnh chinh cOng 
tinh (Quay giao djch SO KH&CN); bO 

2 
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flYc• 
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TrInh ttr thu'c 
hicn 

Bô phân, can b côna chfrc, . 
vien chtrc giai quyet ho sO' 

Th 
gian tlep 
nhân và ... gial 
qujet uO 

so' 

phoi 
hm Yt' , 

(neu co) 

TrInh các 
cap co 
thm 

quyen cao 
O'fl neu 

có) 

Mo ta quy trinh 

. 

Birâc 
2 

ChU tn diu 
L • i p1101 uiam u Cong chi'rc phông Quãn 1 

Chuyên ngành 
01 ngày 
(08 giä) 

phn m9t ctra tiep nh?n, chuyen ho so 
cho phông phông Phông Quãn 1 
Chuyên ngàrih 
(2) Phông Quãn 1 Cchuyên ngàrih 
chU tn diu ph& th.m djnh ho so. 
(3) Tninh lânh dao Sâ k' duyt và 
nhn kt qua, chuy&i cho bO phn 
chuyên ngãnh. 
(4) Giao cho Bô phãn trâ k& qua cho 
to chuc, cong dan. 

2 
mm di 

trInh phê duyt 

BUGC 

3 
Phê duyêt Lath dao Sà 

0,5 ngay 
(04 gir) 

4 
Bi.roc . Tra ket qua Bc phan tiep nhan va tra ket 

02 gio 
qua tai TTPVHCC tith 

Tong cçng 
O2ngày 
(16gi) 

04. Thu titc D nghj thay di, diu chinh trong qua trInh thrc hin dci an thuc Chu'ong trInh phát triên tài san trI tu giai on 
2016-2020 (doi vol diz' an dla  phwrng quãn I) (SKHCN-GLA-QT.47) 

1 
Btrâc 

1 
Tip nhn h 

so 
B phn tip nhn và trá k& 
qua tai TTPVHCC tinh 

02
• 

gi 

Khôn g iôn g 

(1) T chi'rc, Ca nhân np h so ti 
Trung tam Phcic vci hãnh chmnh cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phãn môt ccra tiêp nhân, chuyên hO so 
cho phông phông Phông Quãn 1 
Chuyên ngành. 
(2) Phông Quàn 1 cChuyên ngãnh 
chü tnI diêu phOi thám dinh ho so. 
(3) Trinh lânh dao Sâ k) duyt Va 

2 
BuOc 

2 

Chu ti dieu 
phôi thâm djnh Cong chcrc phàng Quân 1 

Chuyên ngãnh 
01 ngày 
(08 gi) m.m inh 

trInh phê duyt 

3 BuOc 
Phe duyt Lath do So 

0,5 ngày 
(04 gii) 

3 



Các 
biroc 

Trinh tir thijc 
hin 

B phn, can b cong chüc, 
viên chfrc giãi quyt h so 

Thèi 
gian tip 
nhn vl 

gui 
quyt h 

so 

Co 
quan 
phoi 

(n&icó)  

Trmnh các 
cp có 
thâm 

quyn cao 
hon (nu 

co) 

Mo tã quy trmnh 

BIIOC 
Trá k& qua 

B phn tip nhn và trá kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

02 gRi 

nh.n kt qua, chuyen cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trá k4t qua cho 
tO chc, cong dan. 

Tngcng 
02 ngày 
(16 gi) 

05. Thu tic D ngh chm d(rt hqp Mng trong qua trinh thirc hin di an thuc Chirong trInh phát trin tài san trI tu giai don 
2016-2020 (di vói diy an dja phirong quãn I) (SKHCN-GLA-QT.48) 

Buóc 
1  

Tip nh.n h 
so 

Bô phn tip nhn và trã kêt 
qua tai TTPVHCC tinh 

02 giô 

KhOng KhOng 

(1) T chirc, cá nhân np h so tai 
Trung tam Phiic v,i hành chInh cong 
tinh (Quay giao djch So KH&CN); b 
phn mt tha tip nhn, chuyn hO so 
cho phông phOng PhOng Quán 1 
Chuyên ngành 
(2) Phông Quãn 1 Chuyên ngành chü 
tn diu phôi thm djnh ho so. 
(3) Tiinh lãnh dao  SO k duyt Va 

nhn k& qua, chuy4n cho b phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho B phn trá kt qua cho 
to chic, cong dan. 

2 
BirOc 

Chü trI diu 
ph& thm djnh Cong chtc phOng Quàn 1 

Chuyên ngành 
01 ngày 
(08 giä) Thâm dhih 

trInh phé duyt 

3 
Bt.rOc 

Phê duyt Lãnh dO Sa 
0,5 ngày 
(04 gi) 

BUYC 
Trã kt qua 

B phn tip nhn vá trà kt 
qua t?i rrvcc tinli 

02 già 

Tong cong 
02 ngày 
(16 giä) 

4 



'te1 •  roc 
Trinh tir thuc 

. hien 
B9 phan, can bo cong chwc, 
ven chtrc glal quyet ho s0 

Thôi 
gian tip 
nhan va 

gial 
quyêt ho 

C4Y 
quan 
phot 
h 

(n&icó)  

TrInb các 
cp có 
tham 

quyen cao 
hoii(nêu 

Mo ta quy trinh 

Itc Dánh gia, nghim thu và cong nhn kt qua thirc hin dçr an thuc Chirong trinh phát trin tài san trI tu giai do311 
2f6.1ii2O (dôi vói dr an d!a  phirong quãn 1) (SKHCN-GLA-QT49) 

1 Birâc 
1 

Tip nhn h 
so 

B phn tip nhn và trâ kt 
qua ti TTPVHCC tinh 

02 • '° 

Không KhOng 

(1) T chirc, cá nhãn np h so ti 
Trung tam Phic vii hãnh chmnh cong 
tinh (Quay giao djch Sâ KH&CN); b 
phn mt cira tip nhn, chuyên ho so 
cho phông phông Phông Quãn 1 
Chuyên ngành. 
(2) Phông Quán 1 Chuyén nganh chU 
tn diêu phôi thâm djnh ho so. 
(3) TrInh lânh dao Sâ k duyt và 

nhn k& qua, chuyn cho bO phn 
chuyên ngành. 
(4) Giao cho BO phn trá kt qua cho 
th chüc, cong dan. 

2 
Buoc 

C)lu ti dieu 
phoi thám diflh 

Cong chixc phong Quan 
' g 

01 ngày 
Thâm dinh 

trInh phê duyt 

Buôc 
3 Phê duy& Cong chirc phàng Quân 12 

Chuyên ngành 
0,5 ngày 
(04 gi) 

4 
Bi.rOc 

Tra ket qua 
B phân tip nhãn và trã k& 
qua ti TTPVHCC thh 

02 gio 

Tong cQng 
02 ngày 
(16 giô) 1 / 
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