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THÔNG BÁO 

Về việc nộp phí và lệ phí đối với các thủ tục hành chính  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

  

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí của Quốc hội ngày 25/11/2015; 

Căn cứ Thông tư số 298/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt 

động về khoa học, công nghệ; 

Căn cứ Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử; 

Căn cứ Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính 

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp 

chuẩn, hợp quy; 

Căn cứ Thông tư số 263/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp; 

Căn cứ vào các quy định, điều kiện, tiêu chuẩn nộp phí và lệ phí đối với các 

thủ tục hành chính phát sinh phí và lệ phí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Khoa học và Công nghệ. Kể từ ngày 03/11/2020, đề nghị các tổ chức, cá nhân 

khi nộp hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính có phát sinh về phí, lệ phí thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ đồng thời phải nộp phí và 

lệ phí theo quy định, cụ thể như sau: 

1. Danh mục thủ tục hành chính phải nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ (Có phụ lục chi tiết kèm theo) 

2. Hình thức nộp phí và lệ phí: 

- Nộp bằng tiền mặt tại phòng Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và 

Công nghệ Thái Nguyên, số 513 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái 

Nguyên. 

- Nộp qua tài khoản: 

       + Cơ quan thụ hưởng: Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. 

+ Thông tin tài khoản ngân hàng: 124000072682 tại Ngân hàng Thương 

mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thái Nguyên. 

+ Thông tin tài khoản kho bạc: 3511.0.1050612.00000 tại Kho bạc Nhà 



nước Thái Nguyên. 

Lưu ý: Cơ quan quản lý thu phí (Sở Khoa học và công nghệ Thái Nguyên) 

chỉ xác nhận hoàn thành nội dung thu các khoản phí, lệ phí phải nộp theo quy 

định đối với các tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết các hồ sơ có phát sinh 

phí, lệ phí thông qua các chứng từ chứng minh nội dung thanh toán thành công 

do Kho bạc hoặc Ngân hàng xác nhận.(VD: Giấy nộp tiền, Ủy nhiệm chi…) 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc xin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoa 

Phượng, Chuyên viên Văn phòng - Thanh tra Sở, số điện thoại: 0977288660. 

Đề nghị tổ chức, cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

khoa học và công nghệ nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

Trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận:  
- Tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC; 

- Sở Nội vụ; 

- Chi cục Thuế tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở KH&CN; 

- Lưu: VT, VPTTra. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

Đinh Bộ Sơn 

 

  



PHỤ LỤC 

Danh mục thủ tục hành chính phải nộp phí, lệ phí thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 

(Kèm theo Thông báo Số: 68 /TB-KHCN ngày ngày 03 tháng 11 năm 2020 của Sở 

Khoa học và Công nghệ.) 

   

STT Tên thủ tục hành chính  Phí Lệ phí 

I  Lĩnh vực Hoạt động khoa học và công nghệ  

1 Thủ tục cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động 

lần đầu cho tổ chức khoa 

học và công nghệ 

3.000.000 đồng  

2 Thay đổi, bổ sung nội 

dung giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của tổ 

chức khoa học và công 

nghệ 

- Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

trong trường hợp đăng ký thay đổi tên 

của tổ chức khoa học và công nghệ: 

1.000.000 đồng. 

- Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

trong trường hợp đăng ký thay đổi tên 

cơ quan quyết định thành lập hoặc cơ quan 

quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và 

công nghệ: 1.000.000 đồng. 

- Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

trong trường hợp đăng ký thay đổi địa 

chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và 

công nghệ: 1.500.000 đồng. 

- Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn 

của tổ chức khoa học và công nghệ: 

1.500.000 đồng. 

- Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

trong trường hợp đăng ký thay đổi 

người đứng đầu của tổ chức khoa học và 

công nghệ: 1.000.000 Đồng. 

- Đối với Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ 

sung lĩnh vực hoạt động khoa học và 

công nghệ của tổ chức khoa học và công 

nghệ: 2.000.000 đồng. 

 

3 Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động 

của tổ chức khoa học và 

1.000.000 đồng. 

 

 



công nghệ 

4 Thủ tục cấp giấy chứng nhận 

hoạt động lần đầu cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh 

của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

3.000.000 đồng  

5 Thủ tục cấp lại giấy chứng 

nhận hoạt động cho văn 

phòng đại diện, chi nhánh 

của tổ chức khoa học và 

công nghệ 

1.000.000 đồng  

6 Thủ tục thay đổi, bổ sung 

nội dung giấy chứng nhận 

hoạt động cho văn phòng 

đại diện, chi nhánh của tổ 

chức khoa học và công 

nghệ 

- Đối với trường hợp trường hợp đăng 

ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi 

nhánh: 1.000.000 đồng. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa 

chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh: 

1.500.000 đồng. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi 

người đứng đầu văn phòng đại diện, chi 

nhánh: 1.000.000 đồng. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi 

thông tin của tổ chức khoa học công nghệ 

ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn 

phòng đại diện, chi nhánh: 1.000.000 đồng. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, 

bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và 

công nghệ của văn phòng đại diện, chi 

nhánh: 2.000.000 đồng. 

 

7 Thủ tục đánh giá, xác nhận 

kết quả thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ 

không sử dụng ngân sách 

nhà nước 

- Kinh phí đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ do tổ chức, cá nhân đề nghị 

bảo đảm và chi trả.  

- Mức chi áp dụng theo Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015.  

 

8 Thủ tục thẩm định kết quả 

thực hiện nhiệm vụ khoa 

học và công nghệ không sử 

dụng ngân sách nhà nước 

mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh 

hưởng đến lợi ích quốc gia, 

quốc phòng, an ninh, môi 

trường, tính mạng, sức 

- Do tổ chức, cá nhân đề nghị chi trả. 

- Mức chi áp dụng theo Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 25/11/2015. 

 



khỏe con người. 

9 Thủ tục đánh giá đồng thời 

thẩm định kết quả thực 

hiện nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ không sử dụng 

ngân sách nhà nước mà có 

tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng 

đến lợi ích quốc gia, quốc 

phòng, an ninh, môi 

trường, tính mạng, sức 

khỏe con người. 

- Do tổ chức, cá nhân đề nghị chi trả. 

- Mức chi áp dụng theo Quyết định số 

37/2015/QĐ-UBND ngày 

25/11/2015. 

 

10 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chuyển giao 

công nghệ (trừ những 

trường hợp thuộc thẩm 

quyền của Bộ Khoa học và 

Công nghệ) 

- Đối với các hợp đồng chuyển giao 

công nghệ đăng ký lần đầu thì phí thẩm 

định hợp đồng chuyển giao công nghệ 

được tính theo tỷ lệ bằng 0,1% (một 

phần nghìn) tổng giá trị của hợp đồng 

chuyển giao công nghệ nhưng tối đa 

không quá 10 (mười) triệu đồng và tối 

thiểu không dưới 05 (năm) triệu đồng. 

 

11 Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung nội dung 

chuyển giao công nghệ (trừ 

những trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Khoa 

học và Công nghệ) 

- Đối với các hợp đồng chuyển giao 

công nghệ đề nghị đăng ký sửa đổi, 

bổ sung thì phí thẩm định hợp đồng 

chuyển giao công nghệ được tính 

theo tỷ lệ bằng 0,1% (một phần 

nghìn) tổng giá trị của hợp đồng sửa 

đổi, bổ sung nhưng tối đa không quá 

05 (năm) triệu đồng và tối thiểu 

không dưới 03 (ba) triệu đồng. 

 

II   Lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn và bức xạ hạt nhân   

1 

Thủ tục cấp giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

- Thiết bị X-quang chụp răng (1 thiết 

bị): 2.000.000đ 

- Thiết bị X-quang chụp vú (1 thiết bị): 

2.000.000đ 

- Thiết bị X-quang di động (1 thiết bị): 

2.000.000đ 

- Thiết bị X-quang chẩn đoán thông 

thường (1 thiết bị): 3.000.000đ 

- Thiết bị đo mật độ xương: 3.000.000đ 

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình 

(1 thiết bị): 5.000.000đ 

- Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính 

 



(CT Scanner) (1 thiết bị): 8.000.000đ 

- Hệ thiết bị PET/CT (1 thiết bị): 

16.000.000đ 

2 

Thủ tục gia hạn giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

(sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế). Mức 

thu bằng 75% mức thu phí 

thẩm định cấp giấy phép 

mới 

- Thiết bị X-quang chụp răng (1 thiết 

bị): 1.500.000đ 

- Thiết bị X-quang chụp vú (1 thiết bị): 

1.500.000đ 

- Thiết bị X-quang di động (1 thiết bị): 

1.500.000đ 

- Thiết bị X-quang chẩn đoán thông 

thường (1 thiết bị): 2.250.000 

- Thiết bị đo mật độ xương: 2.250.000 

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình 

(1 thiết bị): 3.750.000đ 

- Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính 

(CT Scanner) (1 thiết bị): 6.000.000đ 

- Hệ thiết bị PET/CT (1 thiết bị): 

12.000.000đ 

 

3 

Thủ tục cấp và cấp lại 

chứng chỉ nhân viên bức 

xạ (người phụ trách an 

toàn cơ sở X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

 200.000 

đồng/1 

chứng chỉ 

4 

Thủ tục phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự cố bức 

xạ và hạt nhân cấp cơ sở 

(đối với công việc sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế) 

500.000 đồng  

III   Lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng  

1 

Thủ tục đăng ký công bố 

hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa nhập 

khẩu, dịch vụ, quá trình, 

môi trường được quản lý 

bởi các quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia do Bộ Khoa học 

và Công nghệ ban hành 

 150.000 

đồng/01 

giấy đăng 

ký 

2 Thủ tục đăng ký công bố  150.000 



hợp chuẩn dựa trên kết quả 

chứng nhận hợp chuẩn của 

tổ chức chứng nhận  

đồng/giấy 

đăng ký 

3 

Thủ tục đăng ký công bố 

hợp chuẩn dựa trên kết quả 

tự đánh giá của tổ chức, cá 

nhân sản xuất, kinh doanh  

 150.000 

đồng/giấy 

đăng ký 

IV   Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ  

1 

Thủ tục cấp Giấy chứng 

nhận tổ chức đủ điều kiện 

hoạt động giám định sở 

hữu công nghiệp 

250.000 đồng/giấy. 
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