ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:918 /QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 05 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh mục 04 thủ tục hành chính bãi bỏ
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về
kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ 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 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;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 72/TTrSKHCN ngày 27/9/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố Danh mục gồm 04 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm
quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 1792/QĐBKHCN ngày 02/7/2021 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
(Phụ lục kèm theo).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ và các
tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Kiểm soát TTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Bộ KH&CN;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở TTTT (Phòng CNTT);
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công;
- Bưu điện tỉnh;
- Lưu: VT, HCQT, CNXD, NC.

CHỦ TỊCH

Võ Ngọc Thành

PHỤ LỤC
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THUỘC
THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 918 /QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh)
STT

Mã số TTHC

Tên TTHC

01

Đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc Chương
2.000895.000.00.00.H21 trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương
quản lý)

02

Đề nghị chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương
2.000905.000.00.00.H21 trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương
quản lý)

03

2.000419.000.00.00.H21

04

Đề nghị thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương
2.000912.000.00.00.H21 trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương
quản lý)

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)

Văn bản QPPL quy định
việc bãi bỏ TTHC

Thông tư số 03/2021/TTBKHCN

