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Hà Nội, ngày ……
23 tháng ……
05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học
và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Bộ Khoa học và Công nghệ
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ
Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày
14 tháng 5 năm 2013 và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm
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 tháng 10 năm 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 Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp
khoa học và công nghệ và Chánh Văn phòng Bộ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính
bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng
quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ 02 thủ tục hành chính (01 thủ tục hành chính cấp Trung ương và 01
thủ tục hành chính cấp tỉnh) được công bố tại Quyết định số 2084/QĐ-BKHCN
ngày 04/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
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Điều 3. Cục trưởng Cục Phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học
và công nghệ, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Văn phòng Chính phủ (Cục KSTTHC);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Trung tâm CNTT (để cập nhật);
- Lưu: VT, PTTTDN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Tùng
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI
CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
802
(Ban hành kèm theo Quyết định số ………/QĐ-BKHCN
ngày 23
…… tháng 05
… năm 2022
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê )̣

STT

Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục
hành chính

Tên VBQPPL quy
định việc bãi bỏ
TTHC

Lĩnh
vực

Cơ quan
thực hiện

Thông
tư
số
02/2020/TT-BKHCN
ngày 10/8/2020 của
Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về
hướng dẫn thi hành
khoản 1 Điều 41 Nghị
định số 70/2018/NĐCP ngày 15 tháng 5
năm 2018 của Chính
phủ quy định quản lý,
sử dụng tài sản được
hình thành thông qua
việc triển khai thực
hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ sử
dụng vốn nhà nước

Hoạt
động
khoa
học và
công
nghệ

Cục Phát
triển thị
trường và
doanh
nghiệp
khoa học
và công
nghệ

Thông
tư
số
02/2020/TT-BKHCN
ngày 10/8/2020 của
Bộ trưởng Bộ Khoa
học và Công nghệ về
hướng dẫn thi hành
khoản 1 Điều 41 Nghị
định số 70/2018/NĐCP ngày 15 tháng 5
năm 2018 của Chính

Hoạt
động
khoa
học và
công
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Sở Khoa
học và
Công nghệ

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương
1

1.008025

Giao quyền
sở
hữu,
quyền
sử
dụng kết quả
nghiên cứu
khoa học và
phát
triển
công nghệ sử
dụng
ngân
sách
nhà
nước

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh
1

1.000142

Giao quyền
sở
hữu,
quyền
sử
dụng kết quả
nghiên cứu
khoa học và
phát
triển
công nghệ sử
dụng
ngân
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sách
nước

nhà phủ quy định quản lý,

sử dụng tài sản được
hình thành thông qua
việc triển khai thực
hiện nhiệm vụ khoa
học và công nghệ sử
dụng vốn nhà nước

