UBND TỈNH GIA LAI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1039 /TB-SKHCN

Gia Lai, ngày 10 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

Thực hiện Quyết định số 755/QĐ-UBND ngày 11/12/2019 của UBND
tỉnh về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020; Kế
hoạch số 87/KH-SKHCN ngày 31/12/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ
(KH&CN) kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020;
Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhu cầu của cá nhân, tổ chức,
giảm thiểu tối đa thời gian, chi phí trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN;
Trên cơ sở rà soát các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, Sở
KH&CN đã thực hiện cắt giảm thời gian giải quyết đối với 12 thủ tục hành
chính từ ngày 01/01/2020, cụ thể như sau:
- Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và hạt nhân: 03 thủ tục
- Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ: 07 thủ tục
- Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng: 02 thủ tục
(Có danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết kèm theo)
Các cá nhân, tổ chức có thể truy cập Trang Thông tin điện tử Sở KH&CN
để biết thêm thông tin chi tiết.
Sở KH&CN thông báo về việc cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành
chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để các cá nhân, tổ chức quan tâm
được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- Các cơ sở y tế, các tổ chức, cá nhân sử dụng
thiết bị X-Quang trong chẩn đoán y tế;
- Các Viện, các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh;
- Bưu điện tỉnh (phối hợp);
- GĐ, PGĐ Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Nam Hải

2

DANH MỤC
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT
(Kèm theo Thông báo số: 1039 /TB-SKHCN ngày 10 tháng 11 năm 2020 của
Sở Khoa học và Công nghệ)
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Quyết định công
bố

Quyết định số
Cấp giấy phép tiến hành
468/QĐ-UBND
công việc bức xạ (sử dụng
ngày 20/4/2018 của
thiết bị X-quang chẩn
Chủ tịch UBND
đoán trong y tế)
tỉnh
Quyết định số
Gia hạn giấy phép tiến
468/QĐ-UBND
hành công việc bức xạ (sử
ngày 20/4/2018 của
dụng thiết bị X-quang
Chủ tịch UBND
chẩn đoán trong y tế)
tỉnh
Cấp mới và cấp lại chứng
Quyết định số
chỉ nhân viên bức xạ
468/QĐ-UBND
(người phụ trách an toàn ngày 20/4/2018 của
cơ sở X-quang chẩn đoán
Chủ tịch UBND
trong y tế)
tỉnh
Lĩnh vực Hoạt động
KH&CN
Quyết định số
Cấp Giấy chứng nhận
468/QĐ-UBND
đăng ký hoạt động lần đầu
ngày 20/4/2018 của
cho tổ chức khoa học và
Chủ tịch UBND
công nghệ
tỉnh
Quyết định số
Cấp lại Giấy chứng nhận
468/QĐ-UBND
đăng ký hoạt động của tổ
ngày 20/4/2018 của
chức khoa học và công
Chủ tịch UBND
nghệ
tỉnh
Thay đổi, bổ sung nội
Quyết định số
dung Giấy chứng nhận
468/QĐ-UBND
đăng ký hoạt động của tổ ngày 20/4/2018 của
chức khoa học và công
Chủ tịch UBND
nghệ
tỉnh
Đăng ký kết quả thực hiện
Quyết định số

Thời
Thời gian Tổng số
gian giải
giải quyết
ngày
quyết
sau khi cắt
cắt
theo quy
giảm
giảm so
định
(ngày làm với quy
(ngày
việc)
định
làm việc)

30

20

10

30

20

10

10

07

03

15

7

8

10

5

5

10

5

5

5

4

1

Ghi
chú

3

nhiệm vụ khoa học và
468/QĐ-UBND
công nghệ cấp tỉnh, cấp ngày 20/4/2018 của
cơ sở sử dụng ngân sách
Chủ tịch UBND
nhà nước và nhiệm vụ
tỉnh
khoa học và công nghệ do
quỹ của Nhà nước trong
lĩnh vực khoa học và công
nghệ tài trợ thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh
Quyết định số
Cấp Giấy chứng nhận
434/QĐ-UBND
8 doanh nghiệp khoa học và ngày 26/3/2019 của
công nghệ
Chủ tịch UBND
tỉnh
Quyết định số
Đăng ký kết quả thực hiện
468/QĐ-UBND
nhiệm vụ khoa học và
9
ngày 20/4/2018 của
công nghệ không sử dụng
Chủ tịch UBND
ngân sách nhà nước
tỉnh
Quyết định số
Đánh giá kết quả thực
468/QĐ-UBND
hiện nhiệm vụ khoa học
10
ngày 20/4/2018 của
và công nghệ không sử
Chủ tịch UBND
dụng ngân sách nhà nước
tỉnh
Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo
III
lường Chất lượng
Quyết định số
Đăng ký công bố hợp
468/QĐ-UBND
chuẩn dựa trên kết quả
11
ngày 20/4/2018 của
chứng nhận hợp chuẩn
Chủ tịch UBND
của tổ chức chứng nhận
tỉnh
Đăng ký công bố hợp quy
đối với các sản phẩm,
hàng hóa sản xuất trong
Quyết định số
nước, dịch vụ, quá trình,
468/QĐ-UBND
12 môi trường được quản lý ngày 20/4/2018 của
bởi các quy chuẩn kỹ
Chủ tịch UBND
thuật quốc gia do Bộ
tỉnh
Khoa học và Công nghệ
ban hành
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