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UY BAN NHAN DAN
TINH GIA LAJ

CONG HOA xA HQI cirO NGHIA VI1T NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phñc

S& 33 /QD-UBND

Gia Lai, ngàyol/f tháng 9 nàrn 2019

QUYET iH
V vic cong b Danh mic gm 01 thu tiic hành chInh sü'a di, b sung thuc
thâm quyn giãi quyêt cüa S& Khoa hçc và Cong ngh
CHU TICH UY BAN NHAN DAN T!NH
Can cir Lust T chirc chinh quyn dja phucing ngày 19/6/20 15;
Can cir Nghj djnh s 63/2O1OtND-CP ngày 08/6/2010 cüa ChInh phü v
kiêm soát thU tiic hành chInh;
Can ci'r Nghj dnh s 92/2017/ND-CP ngày 07/8/2017 cUa ChInh phU sUa dii,
bô sung mt sO diêu cUa các Ngh djnh lien quan den kiêm soát thU ti1c hânh chInh;
Can ci'r Thông tu s6 02/2017/TT-VPCP ngây 31/10/2017 cUa B tnrâng, ChU
nhim Van phông ChInh phU huóng dan nghip vi kiêm soát thU tic hãnh chInh;
Xét d nghj cUa Giám dc Sc Khoa hQc và Cong ngh ti Tr trinh s
1 074,TI'r-SKHCN ngày 18/9/2019,
QUYET D!NH:
Diu 1. Cong M kern theo Quyt djnh nay Danh mJic grn 01 thU tiic hành
chInh sCra dôi, bô sung thuc thâm quyên giãi quyêt cUa Sâ Khoa hçc và Cong
ngh theo Quy& djnh so 2479/QD-BKHCN ngày 27/8/20 19 cüa BO truOrtg B
Khoa h9c và Cong ngh ye vic cOng bô thU tic hành chInh ducic sCra dôi, bô sung
trong ltnh virc hot dng khoa hQc và cong ngh thuOc phm vi chCrc nang, quãn 1
cUa BO Khoa hQc và Cong ngh (Phy lyc kern theo).
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tir ngày k.
Chthih Van phOng UBND tinh, Giám d& Sâ Khoa hçc vã Cong n vac
to chUc, cá than có lien quan chju trách thim thi hành Quyêt djnh nay./
Noi nhi?in:
- Nhtr Diu 2;
- Cic Kiêm soát TTHC - Van phông ChInh phU;
- Cong thông tin din tCr tinh;
- Sà Thông tin và Truyên thông (Phông CN1T);
-Luu:VT,NC.

II1JTICH

EJ&p

Vö Ng9c Thành

PHULUC
MVC THU TVC HANH CHINH SU'A DOI, BO SUNG THUQC THAM QUYEN GIAI QUYET CUA
sO KHOA HQC VA CONG NGH
hành kern theo Quyet djnh so: 93 /QD-UBND ngày
s TTHC

Ten thu tiic hành chInh

tháng 9 nárn 2019 cüa Chz tjch UBND tinh)

Cách thfrc tliirc
hin/Dja dim thi'c hin

Ten VBQPPL quy dlnh niQt s ni dung
sra di, bô sung, thay th

Np trrc tip tai Trung
tam Phiic y1i hãnh chInh
cong tinh tai quay Sâ
Khoa hc vã Cong ngh.
Dja chi: 69 Hang Vuang,
Pleiku, Gia Lai hoac gCri
qua dixông bixu

- Nghj djnh s 78/2014/ND-CP ngày 30
thang 7 näm 2014 cüa Chinh phü ye Giái
thi.râng H ChI Mirth, Giái thuing Nhà nuàc
va các giâi thuông khác v khoa h9c Va cong
ngh;
- Nghj djnh s 60/2019/ND-CP ngày 05
tháng 7 nàm 2019 sra dói, bô sung mt s
diu cüa Nghj djnh s6 78/2014/ND-CP ngày
30 tháng 7 näm 2014 cüa ChInh phü v Giâi
thixâng H ChI Minh, Giâi thithng Nhà nuâc
và các giái thirâng kbác ye khoa h9c Va cOng
ngh.

Linh viyc hoit dng khoa hQc Va cong ngh
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Dt và t.ng giãi thng
v khoa h9c va cOng ngh
cüa th chic, cá nhân cix tri
hoc boat dng hcip pháp
tai Vit Nam
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