
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 
CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH NINH THUẬN 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1885/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2018 
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) _______________________________ 

 

STT Tên thủ tục hành chính 
Thời gian 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

I Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

1 

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, 
các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) 
và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 

03 (ba) ngày 
làm việc 

Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo 
lường Chất 
lượng. Số 10, 
đường Phạm 
Đình Hổ, thành 
phố Phan Rang 
- Tháp Chàm 

Theo quy định 
hiện hành của 
pháp luật về 
phí, lệ phí. 

Quyết định số 2138/QĐ-BKHCN 
ngày 01/8/2018 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ về việc 
công bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

2 

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận 
chuyển hàng nguy hiểm là các chất 
ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ 
(thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 
(thuộc loại 8) bằng phương tiện giao 
thông cơ giới đường bộ, đường sắt và 
đường thủy nội địa 

- Như trên - - Như trên - - Như trên - - Như trên - 

3 

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển 
hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, 
các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) 
và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) bằng 
phương tiện giao thông cơ giới đường 
bộ, đường sắt và đường thủy nội địa 

- Như trên - - Như trên - - Như trên - - Như trên - 

 



STT 
Tên thủ tục 
hành chính 

Thời gian giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí 

Căn cứ pháp lý 

II Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ 

1 

Thủ tục tuyển chọn, 
giao trực tiếp tổ chức 
chủ trì dự án thuộc 
Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ 
giai đoạn 2016 - 
2020 (đối với dự án 
địa phương quản lý) 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành 
lập tổ chức họp hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao 
trực tiếp tổ chức chủ trì thực hiện dự án: Trong 
thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày lập Biên 
bản mở hồ sơ 
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành 
lập và tổ chức họp Tổ thẩm định dự toán kinh phí 
dự án: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ đã được hiệu chỉnh; 
- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem 
xét, phê duyệt kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp 
tổ chức chủ trì dự án địa phương quản lý: Trong 
thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được 
hồ sơ đã được hoàn thiện theo kết luận của Tổ 
thẩm định; 
- Công bố kết quả tuyển chọn, giao trực tiếp dự 
án: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt. 

Sở Khoa học 
và Công 
nghệ. Số 34, 
đường 16/4, 
TP. Phan 
Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

Không 

Quyết định số 
2306/QĐ-BKHCN 
ngày 16/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ 
về việc công bố thủ 
tục hành chính mới 
ban hành, thủ tục 
hành chính bị bãi 
bỏ trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ 
Khoa học và Công 
nghệ. 

2 

Thủ tục thay đổi, 
điều chỉnh trong quá 
trình thực hiện dự án 
thuộc Chương trình 
phát triển tài sản trí 
tuệ giai đoạn 2016 - 
2020 (đối với dự án 
địa phương quản lý) 

- Thay đổi thời gian thực hiện dự án: trong thời 
hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề 
nghị của tổ chức chủ trì dự án; 
- Các thay đổi, điều chỉnh khác: trong thời hạn 
20 ngày kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Như trên - - Như trên - - Như trên - 

 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết 
Địa điểm 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

3 

Thủ tục chấm dứt hợp đồng 
trong quá trình thực hiện dự 
án thuộc Chương trình phát 
triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016 - 2020 (đối với dự án 
địa phương quản lý) 

05 (năm) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận 
được hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng hợp lệ 

- Như trên - Không - Như trên - 

4 

Thủ tục đánh giá, nghiệm 
thu và công nhận kết quả 
thực hiện dự án thuộc 
Chương trình phát triển tài 
sản trí tuệ giai đoạn 2016 - 
2020 (đối với dự án địa 
phương quản lý) 

- Thông báo cho tổ chức chủ trì tính hợp lệ của 
hồ sơ: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận hồ sơ;  

- Tổ chức chủ trì dự án bổ sung hồ sơ trong 
trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ theo quy định: 
trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được thông báo của Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Thành lập hội đồng: trong thời hạn 10 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đánh giá, 
nghiệm thu kết quả thực hiện dự án hợp lệ; 

- Tổ chức họp hội đồng: Trong thời hạn 20 ngày 
kể từ ngày có Quyết định thành lập hội đồng; 

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dấn cấp tỉnh xem 
xét, ban hành quyết định công nhận kết quả thực 
hiện dự án: trong thời hạn 05 ngày làm việc kể 
từ ngày tiếp nhận đủ các tài liệu công nhận kết 
quả thực hiện dự án. 

- Như trên - Không - Như trên - 

 
 
 
 



STT Tên thủ tục hành chính Thời gian giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

III Lĩnh vực khoa học và công nghệ 

1 

Thủ tục xác nhận hàng hóa sử 
dụng trực tiếp cho phát triển 
hoạt động ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học  và công nghệ 

- Văn bản trả lời tổ chức, cá 
nhân về đề nghị xác nhận hàng 
hóa sử dụng trực tiếp cho phát 
triển hoạt động ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
khoa học và công nghệ: Trong 
thời hạn 10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp lệ. 

- Trường hợp cần thiết, Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội 
ðồng ðể thẩm tra hồ sõ trýớc khi 
có vãn bản trả lời. Thời gian 
thẩm tra và trả lời không quá 20 
ngày kể từ ngày nhận ðýợc hồ 
sõ hợp lệ. 

Ủy ban nhân dân 
tỉnh. Số 450 đường 
Thống Nhất, thành 
phố Phan Rang - 
Tháp Chàm, tỉnh 
Ninh Thuận 

Không 

Quyết định số 
2405/QĐ-BKHCN 
ngày 24/8/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ về 
việc công bố thủ tục 
hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực 
hoạt động khoa học 
và công nghệ thuộc 
phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ 

 
 

 


