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Phần II 

NỘI DUNG CỦA CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC  

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

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: 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ trực tiếp tại   

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ 

bưu chính, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải 

quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý khoa học có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ. 

Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì trong thời hạn chậm nhất 05 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, 

cá nhân để sửa đổi, bổ sung; 

- Bước 3:  Trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định Phòng Quản lý khoa học  

xem xét, thẩm định hồ sơ trình lão đạo Sở cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động khoa học và công nghệ. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký hoạt động khoa học 

và công nghệ không được chấp thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức,    

cá nhân trong đó nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Phòng Quản lý khoa học vào sổ theo dõi và trả kết quả cho 

đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả     

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (theo mẫu); 

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định thành lập tổ chức khoa học 

và công nghệ; 

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền ban hành (đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập); 

+ Hồ sơ về nhân lực của tổ chức khoa học và công nghệ: 

 Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Bảng danh sách nhân lực 

được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận (theo mẫu). 
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Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập: 

· Bảng danh sách nhân lực (theo mẫu). 

· Đối với nhân lực chính thức: Đơn xin đề nghị được làm việc chính thức 

(theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của 

chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm 

việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường 

hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư 

pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không 

quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự; bản sao các văn bằng đào tạo (có 

chứng thực hợp pháp). 

· Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm 

(theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của 

chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang 

làm việc chính thức; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân 

Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự; bản 

sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp); văn bản cho phép làm việc 

kiêm nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân đang làm việc chính thức. 

+ Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ: 

Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu) (đối với tổ chức khoa học 

và công nghệ ngoài công lập). 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền (trừ tổ chức do cá nhân thành lập). 

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu) 

(trừ tổ chức do cá nhân thành lập). 

Bản sao các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp pháp). 

Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính 

quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 

trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ, trường hợp 

người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ không phải là công dân Việt 

Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác 

nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ 

chức khoa học và công nghệ ngoài công lập). 

+ Hồ sơ về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ: 

Phải có các giấy tờ sau: 

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Bảng kê khai cơ sở     

vật chất - kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp   

xác nhận (theo mẫu). 
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Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập: Bảng kê khai cơ 

sở vật chất - kỹ thuật (theo mẫu); Biên bản họp của những người sáng lập/các 

bên góp vốn hợp tác ghi rõ những nội dung sau: tỉ lệ góp vốn; tổng số vốn (bằng 

tiền và tài sản quy ra đồng Việt Nam), trong đó số vốn góp bằng tiền phải bảo 

đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất trong 01 năm theo số lượng 

nhân lực và quy mô hoạt động của tổ chức; Cam kết góp vốn (bằng tiền và tài 

sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có); Giấy tờ chứng minh 

quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp. 

+ Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: Phải có một 

trong các giấy tờ sau: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt 

trụ sở chính; 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho 

mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ 

sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức 

có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận 

vào bản sao. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

 - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động khoa học và công nghệ. 

h) Phí, lệ phí:  

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 3.000.000 đồng. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (Mẫu 5 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 
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- Điều lệ tổ chức và hoạt động (Mẫu 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Bảng danh sách nhân lực (Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Lý lịch khoa học (Mẫu 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN); 

- Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật (Mẫu 12 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Điều lệ tổ chức và hoạt động: 

+ Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch 

quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái  

tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. 

Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ 

chức khoa học và công nghệ; 

Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không 

được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ 

ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ 

tục của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, 

cá nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam. 

+ Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 

không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan; 

+ Trụ sở chính có địa chỉ được xác định rõ theo địa danh hành chính, có 

số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử (nếu có); 

+ Người đại diện; 

+ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ 

phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động; 

+ Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

dịch vụ khoa học và công nghệ; 

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh 

vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật Khoa học và Công nghệ; 
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+ Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của các chức danh trong bộ 

máy lãnh đạo và các cơ quan khác của tổ chức khoa học và công nghệ; 

+ Vốn điều lệ của tổ chức, bao gồm tiền mặt và các tài sản khác quy ra 

tiền; nguyên tắc tăng giảm vốn hoạt động và các nguyên tắc về tài chính khác; 

+ Điều kiện, trình tự, thủ tục sáp nhập, chia, tách, giải thể (nếu có); 

+ Cam kết tuân thủ pháp luật; 

+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ được cơ quan, tổ chức thành 

lập phê duyệt. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu quy định trong điều lệ phải phù 

hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó. Việc sửa 

đổi, bổ sung điều lệ do cơ quan, tổ chức phê duyệt điều lệ quyết định hoặc được 

quy định trong điều lệ; 

+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy chế tổ chức và 

hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có thể thay thế điều lệ 

của tổ chức; 

+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ thành lập dưới hình thức góp 

vốn hợp tác phải có chữ ký của các bên góp vốn hợp tác và được một bên là cơ quan, 

tổ chức phê duyệt theo uỷ quyền của các bên góp vốn hợp tác còn lại; 

+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải có 

chữ ký của cá nhân hoặc các cá nhân thành lập, được cơ quan cấp giấy chứng 

nhận thẩm định trước khi cấp và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận. 

Lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ; 

- Tên tổ chức khoa học và công nghệ: 

+ Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch 

quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái 

tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm 

được. Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên 

riêng của tổ chức khoa học và công nghệ; 

+ Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không được 

trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, ký 

hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của 

dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá nhân 

đang được bảo hộ tại Việt Nam; 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: bao gồm hình thức của tổ chức (viện, trung 

tâm…) và tên riêng của tổ chức; phần tên riêng phải phù hợp với lĩnh vực đăng ký 

hoạt động khoa học và công nghệ chính của tổ chức; 

+ Tên giao dịch quốc tế: tên tổ chức khoa học và công nghệ bằng tiếng 

nước ngoài được dịch từ tên tiếng Việt tương ứng; phần tên riêng có thể giữ 

nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài; 
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+ Tên viết tắt: nếu tổ chức khoa học và công nghệ có tên viết tắt (kể cả 

tiếng Việt và tiếng nước ngoài), thì tên viết tắt phải bao gồm những chữ cái đầu 

của các từ là yếu tố chính của tên (cụm từ) đó; 

+ Tổ chức khoa học và công nghệ phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa 

chọn tên của tổ chức mình, bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên giao dịch 

quốc tế và tên viết tắt. 

- Nhân lực khoa học và công nghệ: 

+ Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 người có trình độ 

đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 

30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt 

động và ít nhất 40% làm việc chính thức; 

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành 

khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 01 người 

có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc chính thức; 

+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải có trình 

độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh 

nghiệm tham gia quản lý; 

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập dưới hình 

thức viện, người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ. Trường hợp thành lập viện 

công lập trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù, trình độ người đứng đầu do Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định; 

+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có 

vốn nước ngoài phải có trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng 

lực chuyên môn phù hợp và phải làm việc theo chế độ chính thức; 

+ Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện phải 

có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký 

hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức; 

+ Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức 

khoa học và công nghệ ngoài công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức. 

- Trụ sở chính:  

Trụ sở chính là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt 

trong lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên 

phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa 

chỉ thư điện tử (nếu có). 
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- Cơ sở vật chất - kỹ thuật: 

+ Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm, 

máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác để thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ; 

+ Tổng số vốn ghi trên Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ 

là tổng giá trị cơ sở vật chất - kỹ thuật quy ra tiền tại thời điểm đăng ký hoạt động. 

Số vốn này là một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ số ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khoa học và Công nghệ; 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và 

công nghệ; 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học 

và công nghệ. 

 

 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-220224.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-08-2014-ND-CP-huong-dan-Luat-Khoa-hoc-va-Cong-nghe-220224.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BKHCN-thanh-lap-van-phong-chi-nhanh-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-Bo-KHCN-226999.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BKHCN-thanh-lap-van-phong-chi-nhanh-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-Bo-KHCN-226999.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BKHCN-thanh-lap-van-phong-chi-nhanh-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-Bo-KHCN-226999.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Thong-tu-03-2014-TT-BKHCN-thanh-lap-van-phong-chi-nhanh-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-Bo-KHCN-226999.aspx


 

 8 

2. Thủ tục Thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động của tổ chức khoa học và công nghệ 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ 

sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ 

bưu chính, nộp phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải 

quyết hồ sơ. 

- Bước 2:  Phòng Quản lý Khoa học có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ 

sơ, trường hợp hồ sơ đầy đủ theo quy định Phòng Quản lý Khoa học trình lão 

đạo Sở cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong 

trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công 

nghệ phải gửi thông báo bằng bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý Khoa học vào sổ theo dõi và trả kết quả cho Tổ 

chức khoa học và công nghệ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

khoa học và công nghệ (theo mẫu); 

+ Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã 

được cấp; 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên tổ chức: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định của cấp có thẩm quyền hoặc 

biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập (đối với tổ chức khoa học và 

công nghệ do cá nhân thành lập) về việc đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ 

quan quản lý trực tiếp: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định đổi tên cơ quan quyết định 

thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp hoặc thay đổi cơ quan quản lý trực tiếp của 

tổ chức khoa học và công nghệ. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính: 

Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: Phải có một 

trong các giấy tờ sau: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt 

trụ sở chính; 
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Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho 

mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm 

trụ sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ 

chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận 

vào bản sao. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay 

đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) 

Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: Phải có một 

trong các giấy tờ sau: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt 

trụ sở chính; 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho 

mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm trụ 

sở chính; trường hợp bản sao hợp đồng không có chứng thực hợp pháp, tổ chức 

có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ sơ đối chiếu và ký xác nhận 

vào bản sao. 

Báo cáo tình hình hoạt động (theo mẫu). 

Văn bản xác nhận của Sở Khoa học và Công nghệ đã cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động khoa học và công nghệ về việc tổ chức đã có văn bản đề nghị 

thay đổi trụ sở chính. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn: 

Hồ sơ về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ: 

Phải có các giấy tờ sau: 

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập: Bảng kê khai cơ sở vật 

chất - kỹ thuật được cơ quan quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận 

(theo mẫu). 

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài: 

Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật (theo mẫu); Biên bản họp của những 

người sáng lập/các bên góp vốn hợp tác ghi rõ những nội dung sau: tỉ lệ góp 

vốn; tổng số vốn (bằng tiền và tài sản quy ra đồng Việt Nam), trong đó số vốn 

góp bằng tiền phải bảo đảm đủ kinh phí hoạt động thường xuyên ít nhất trong 01 

năm theo số lượng nhân lực và quy mô hoạt động của tổ chức; cam kết góp vốn 

(bằng tiền và tài sản) của từng cá nhân/các bên góp vốn hợp tác (nếu có); giấy tờ 

chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đối với phần vốn đã cam kết góp. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu: 

Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu) (đối với tổ chức khoa 

học và công nghệ ngoài công lập). 
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Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ 

chức có thẩm quyền (trừ tổ chức do cá nhân thành lập). 

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu) 

(trừ tổ chức do cá nhân thành lập). 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo. 

Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính 

quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 

trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ, trường hợp 

người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ không phải là công dân Việt 

Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác 

nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ 

chức khoa học và công nghệ ngoài công lập). 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) quyết định của cấp có thẩm quyền về 

việc thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức khoa học và công nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp 

Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động khoa học và công nghệ. 

h) Phí:  

- 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. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên tổ chức: 

Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng nhận 

hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, 

cơ quan quản lý trực tiếp: 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng 

nhận hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính: 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng 

nhận hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay 

đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận): 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng 

nhận hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

+ Báo cáo tình hình hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ (Mẫu 18, 

Mẫu 19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn: 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng 

nhận hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

+ Bảng kê khai cơ sở vật chất - kỹ thuật (Mẫu 12 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu: 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng nhận 

hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 

+ Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9 tại Phụ lục ban hành  

kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 

+ Lý lịch khoa học (của người đứng đầu tổ chức) (Mẫu 11 tại Phụ lục     

ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động: 

Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại giấy chứng nhận/giấy chứng nhận 

hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên tổ chức: 

+ Tên tổ chức khoa học và công nghệ bao gồm tên đầy đủ, tên giao dịch 

quốc tế và tên viết tắt (nếu có), được viết bằng các chữ cái trong Bảng chữ cái  

tiếng Việt, có thể kèm theo các chữ cái F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu, phát âm được. 

Tên đầy đủ bao gồm hình thức của tổ chức khoa học và công nghệ, tên riêng của tổ 

chức khoa học và công nghệ. 

+ Tên gọi của tổ chức phải phù hợp với lĩnh vực hoạt động chính, không 

được trùng lặp với tổ chức khoa học và công nghệ khác, không được sử dụng từ ngữ, 

ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục 

của dân tộc, bảo đảm không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của các tổ chức, cá 

nhân đang được bảo hộ tại Việt Nam. 

+ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: bao gồm hình thức của tổ chức (viện, trung 

tâm…) và tên riêng của tổ chức; phần tên riêng phải phù hợp với lĩnh vực đăng ký 

hoạt động khoa học và công nghệ chính của tổ chức. 

+ Tên giao dịch quốc tế: tên tổ chức khoa học và công nghệ bằng tiếng 

nước ngoài được dịch từ tên tiếng Việt tương ứng; phần tên riêng có thể giữ 

nguyên hoặc dịch theo nghĩa tương ứng sang tiếng nước ngoài. 

+ Tên viết tắt: nếu tổ chức khoa học và công nghệ có tên viết tắt (kể cả 

tiếng Việt và tiếng nước ngoài), thì tên viết tắt phải bao gồm những chữ cái đầu 

của các từ là yếu tố chính của tên (cụm từ) đó. 

+ Tổ chức khoa học và công nghệ phải tự chịu trách nhiệm về việc lựa 

chọn tên của tổ chức mình, bao gồm tên đầy đủ bằng tiếng Việt, tên giao dịch 

quốc tế và tên viết tắt. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, 

cơ quan quản lý trực tiếp: Không. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính: 

Trụ sở chính là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt 

trong lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở chính có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên 

phố (ngõ phố) hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa 

chỉ thư điện tử (nếu có). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi vốn: 

+ Có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trụ sở, nhà xưởng, phòng thí nghiệm,  

máy móc thiết bị, tài sản trí tuệ, các phương tiện vật chất - kỹ thuật khác để thực hiện 

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức khoa học và công nghệ. 

+ Tổng số vốn ghi trên Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công 

nghệ là tổng giá trị cơ sở vật chất - kỹ thuật quy ra tiền tại thời điểm đăng ký 

hoạt động. Số vốn này là một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của tổ chức khoa học và 

công nghệ. 
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- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu: 

+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải có trình 

độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh 

nghiệm tham gia quản lý. 

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập dưới hình 

thức viện, người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ. Trường hợp thành lập viện 

công lập trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù, trình độ người đứng đầu do Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định. 

+ Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập phải có 

trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp 

và phải làm việc theo chế độ chính thức. 

+ Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức 

khoa học và công nghệ ngoài công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về 

cán bộ, công chức, viên chức. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động: 

+ Mục tiêu, phương hướng hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 

không được vi phạm các quy định tại Điều 8 của Luật khoa học và công nghệ và 

các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

+ Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của tổ chức khoa học và công nghệ 

phù hợp mục tiêu, phương hướng hoạt động. 

+ Lĩnh vực hoạt động, thuộc một trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, 

phát triển công nghệ, triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm; sản xuất, 

kinh doanh sản phẩm là kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 

dịch vụ khoa học và công nghệ. 

Trường hợp tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập thì lĩnh 

vực hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 20 Luật Khoa học và Công nghệ. 

+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ được cơ quan, tổ chức thành 

lập phê duyệt. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu quy định trong điều lệ phải phù 

hợp với ngành, lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức chủ quản đó. Việc sửa 

đổi, bổ sung điều lệ do cơ quan, tổ chức phê duyệt điều lệ quyết định hoặc được 

quy định trong điều lệ. 

+ Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập, quy chế tổ chức và hoạt động 

do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành có thể thay thế điều lệ của tổ chức. 

+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ thành lập dưới hình thức 

góp vốn hợp tác phải có chữ ký của các bên góp vốn hợp tác và được một bên là 

cơ quan, tổ chức phê duyệt theo uỷ quyền của các bên góp vốn hợp tác còn lại. 
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+ Điều lệ của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành lập phải có 

chữ ký của cá nhân hoặc các cá nhân thành lập, được cơ quan cấp giấy chứng 

nhận thẩm định trước khi cấp và có hiệu lực kể từ ngày được cấp Giấy chứng 

nhận. Lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do cá nhân thành 

lập theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. 

+ Nhân lực khoa học và công nghệ: 

· Mỗi tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 05 (năm) người có 

trình độ đại học trở lên bao gồm làm việc chính thức và kiêm nhiệm, trong đó có 

ít nhất 30% có trình độ chuyên môn phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký 

hoạt động và ít nhất 40% làm việc chính thức. 

Trường hợp thành lập tổ chức khoa học và công nghệ để phát triển ngành 

khoa học và công nghệ mới thì tổ chức khoa học và công nghệ phải có ít nhất 

một người có trình độ đại học trở lên thuộc ngành đăng ký hoạt động làm việc 

chính thức. 

· Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải có trình 

độ đại học trở lên, có năng lực chuyên môn phù hợp và có ít nhất 01 năm kinh 

nghiệm tham gia quản lý. 

Đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập được thành lập dưới hình 

thức viện, người đứng đầu phải có trình độ tiến sĩ. Trường hợp thành lập viện 

công lập trong một số ngành, lĩnh vực đặc thù, trình độ người đứng đầu do Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định. 

· Người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập phải có 

trình độ đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý, năng lực chuyên môn phù hợp 

và phải làm việc theo chế độ chính thức. 

· Tổ chức khoa học và công nghệ được tổ chức dưới hình thức viện phải 

có ít nhất một người có trình độ tiến sĩ phù hợp với lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký 

hoạt động và làm việc theo chế độ chính thức. 

· Cán bộ, công chức, viên chức khi tham gia hoạt động trong các tổ chức 

khoa học và công nghệ ngoài công lập phải tuân thủ quy định của pháp luật về cán 

bộ, công chức, viên chức. 

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013. 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

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

về khoa học, công nghệ. 
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3. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức 

khoa học và công nghệ  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trường hợp mất, rách, nát Giấy chứng nhận, đối tượng thực 

hiện thủ tục hành chính nộp hồ sơ xin cấp lại trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính, nộp phí, lệ phí 

(nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

 - Bước 2: Phòng Quản lý Khoa học có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

 - Bước 3:  Phòng Quản lý Khoa học xem xét trình lão đạo Sở ký Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ. Trong trường hợp hồ sơ xin cấp 

lại không được chấp thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 

nhân trong đó nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Phòng Quản lý Khoa học vào sổ theo dõi và trả kết quả cho đối 

tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Trường hợp mất Giấy chứng nhận: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ 

(theo mẫu); 

Xác nhận của cơ quan công an; 

Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ hoặc tờ báo đã đăng thông báo này. 

+ Trường hợp Giấy chứng nhận bị rách, nát: 

Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ 

(theo mẫu); 

Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ đã 

được cấp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức khoa học và công 

nghệ đã được Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận hoạt động khoa 

học và công nghệ. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận của tổ chức 

khoa học và công nghệ.  

h) Phí, lệ phí:  

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy 

chứng nhận/giấy chứng nhận hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Trường hợp mất Giấy chứng nhận, tổ chức khoa học và công nghệ phải đề 

nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, tổ chức khoa học và công 

nghệ nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

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

về khoa học, công nghệ. 
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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 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức khoa học và công nghệ nộp hồ sơ đăng ký hoạt động văn 
phòng đại diện, chi nhánh trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên hoặc qua dịch vụ bưu chính, nộp phí, lệ phí 
(nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý khoa học có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

- Bước 3:  Phòng Quản lý khoa học xem xét trình lão đạo Sở ký Giấy chứng 
nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh. Trong trường hợp hồ sơ đăng ký 
hoạt động không được chấp thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá 
nhân trong đó nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Phòng Quản lý khoa học vào sổ theo dõi và trả kết quả cho đối 
tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đăng ký hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa 
học và công nghệ (theo mẫu). 

+ Quyết định thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh. 

+ Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức 
và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quản. 

+ Hồ sơ về nhân lực của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa 
học và công nghệ: 

· Đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 
nghệ công lập và cơ sở giáo dục đại học: Bảng danh sách nhân lực được cơ quan 
quyết định thành lập hoặc quản lý trực tiếp xác nhận (theo mẫu). 

· Đối với văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công 
nghệ ngoài công lập và có vốn nước ngoài: 

Bảng danh sách nhân lực (theo mẫu). 

Đối với nhân lực chính thức: Đơn xin đề nghị được làm việc chính thức 
(theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của 
chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm 
việc trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ; trường 
hợp nhân lực chính thức không phải là công dân Việt Nam thì phải có lý lịch tư 
pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài xác nhận trong thời hạn không 
quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự; Bản sao (có chứng thực hợp pháp) 
các văn bằng đào tạo. 



 

 18 

Đối với nhân lực kiêm nhiệm: Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm 

(theo mẫu); sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của 

chính quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó đang 

làm việc chính thức; trường hợp nhân lực chính thức không phải là công dân 

Việt Nam thì phải có lý lịch tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài 

xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm và được hợp pháp hóa lãnh sự. và 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo (có chứng thực hợp 

pháp); Văn bản cho phép làm việc kiêm nhiệm của cơ quan, tổ chức nơi cá nhân 

đang làm việc chính thức. 

+ Hồ sơ của người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ:  

Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu). 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền. 

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu). 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo. 

Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính 

quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 

trước khi chuyển sang làm việc tại văn phòng đại diện, chi nhánh. 

+ Hồ sơ về trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh: Phải có một trong 

các giấy tờ sau: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt 

trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh; 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho 

mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm 

trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh; trường hợp bản sao hợp đồng không có 

chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ 

sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động văn 

phòng đại diện, chi nhánh. 

h) Phí, lệ phí:  

Phí thẩm định điều kiện hoạt động về khoa học và công nghệ: 3.000.000 đồng. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

- Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện/chi nhánh của tổ chức khoa 

học và công nghệ (Mẫu 14 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN); 

-Bảng danh sách nhân lực (Mẫu 8 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Đơn đề nghị được làm việc kiêm nhiệm (Mẫu 10 tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN); 

- Lý lịch khoa học (Mẫu 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với 

lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh được quy định trong Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02   người có trình độ cao đẳng trở lên; 

chi nhánh phải có ít nhất 03 người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 

người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. 

Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn 

phòng đại diện, chi nhánh. 

- Trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh:  

Trụ sở là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong 

lãnh thổ Việt Nam. Trụ sở có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) 

hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử 

(nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 
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- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

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

về khoa học, công nghệ. 
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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. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Trường hợp Giấy chứng nhận hoạt động của văn phòng đại 

diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất, rách, nát, văn phòng 

đại diện, chi nhánh nộp hồ sơ xin cấp lại trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính, nộp phí, lệ phí 

(nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý khoa học có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

- Bước 3:  Phòng Quản lý khoa học xem xét trình lão đạo Sở ký Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh. Trong trường hợp hồ 

sơ xin cấp lại không được chấp thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ 

chức, cá nhân trong đó nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Phòng Quản lý khoa học vào sổ theo dõi và trả kết quả cho đối 

tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động 

(theo mẫu). 

+ Đối với trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn 

phòng đại diện, chi nhánh bị mất: 

Xác nhận của cơ quan công an. 

Giấy biên nhận của cơ quan báo, đài đã đăng thông báo mất Giấy chứng nhận 

hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này. 

+ Đối với trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn 

phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát: Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động bị rách, nát. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh  

h) Phí, lệ phí:  

Phí thẩm định: 1.000.000 đồng 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng/Giấy chứng nhận    

hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đối với trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn 

phòng đại diện, chi nhánh bị mất: 

Trường hợp mất Giấy chứng nhận, văn phòng đại diện, chi nhánh phải đề 

nghị cấp lại sau khi đã khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo trên 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, văn phòng đại diện, chi 

nhánh nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. 

- Đối với trường hợp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động của văn 

phòng đại diện, chi nhánh bị rách, nát: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học 

và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 

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

về khoa học, công nghệ. 
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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. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Khi có thay đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động văn 

phòng đại diện, chi nhánh tại Sở Khoa học và Công nghệ, văn phòng đại diện, 

chi nhánh nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học 

và Công nghệ và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

 - Bước 2: Phòng Quản lý khoa học có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

 - Bước 3: Phòng Quản lý khoa học xem xét trình lão đạo Sở cấp Giấy chứng 

nhận hoạt động văn phòng đại diện/chi nhánh. Trong trường hợp hồ sơ thay đổi, bổ 

sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh không 

được chấp thuận phải gửi thông báo bằng văn bản cho văn phòng đại diện, chi 

nhánh trong đó nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Phòng Quản lý khoa học vào sổ theo dõi và trả kết quả cho đối tượng 

thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học 

và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ:  

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động (theo mẫu). 

+ Bản gốc Giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh đã 

được cấp. 

+ Đối với trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại 

diện, chi nhánh: 

· Quyết định về thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức 

khoa học và công nghệ. 

· Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức 

và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, 

chi nhánh: 

Hồ sơ về trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh: Phải có một trong các 

giấy tờ sau: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất của tổ chức khoa học và công nghệ đối với địa điểm nơi đặt 

trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh; 
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Bản sao (có chứng thực hợp pháp) giấy tờ chứng minh quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ chứng minh quyền được phép cho thuê, cho 

mượn của bên cho thuê, cho mượn kèm theo hợp đồng thuê, mượn địa điểm làm 

trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh; trường hợp bản sao hợp đồng không có 

chứng thực hợp pháp, tổ chức có thể xuất trình bản chính để người tiếp nhận hồ 

sơ đối chiếu và ký xác nhận vào bản sao. 

+ Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, 

chi nhánh: 

Đơn đề nghị được làm việc chính thức (theo mẫu). 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Quyết định bổ nhiệm của cơ quan, tổ chức 

có thẩm quyền. 

Lý lịch khoa học có xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền (theo mẫu). 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) các văn bằng đào tạo. 

Sơ yếu lý lịch có xác nhận trong thời hạn không quá 01 năm của chính 

quyền địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc 

trước khi chuyển sang làm việc tại tổ chức khoa học và công nghệ. 

+ 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: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan. 

+ 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: 

Bản sao (có chứng thực hợp pháp) Giấy chứng nhận và Điều lệ tổ chức và 

hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ chủ quan. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận hoạt động văn 

phòng đại diện, chi nhánh  
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h) Phí, lệ phí:  

- 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. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:  

- Đối với trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, 

chi nhánh: Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng/Giấy chứng nhận 

hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, 

chi nhánh: Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng/Giấy chứng nhận 

hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại 

diện, chi nhánh: 

+ Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng/Giấy chứng nhận hoạt 

động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-

BKHCN). 

+ Đơn đề nghị được làm việc chính thức (Mẫu 9 tại Phụ lục ban hành kèm theo 

Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 

+ Lý lịch khoa học (Mẫu 11 tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

03/2014/TT-BKHCN) (áp dụng như đối với tổ chức khoa học và công nghệ). 

- 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: Đơn đề 

nghị thay đổi, bổ sung, cấp lại Giấy chứng/Giấy chứng nhận hoạt động (Mẫu 13 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 

- 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: Đơn đề nghị thay đổi, bổ sung, 

cấp lại Giấy chứng/Giấy chứng nhận hoạt động (Mẫu 13 tại Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Đối với trường hợp trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, 

chi nhánh: Không. 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, 

chi nhánh: 

Trụ sở là nơi làm việc riêng biệt để giao dịch, liên lạc và được đặt trong lãnh 

thổ Việt Nam. Trụ sở có địa chỉ được xác định gồm số nhà, tên phố (ngõ phố) 

hoặc tên xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; số điện thoại, số fax và địa chỉ thư điện tử 

(nếu có). 

- Đối với trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại 

diện, chi nhánh: Người đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc 

chính thức tại văn phòng đại diện, chi nhánh. 

- 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: 

Không. 

- 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: 

+ Lĩnh vực hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh phải phù hợp với 

lĩnh vực hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ. 

+ Văn phòng đại diện phải có ít nhất 02 người có trình độ cao đẳng trở lên; 

chi nhánh phải có ít nhất 03 người có trình độ đại học trở lên, trong đó ít nhất 01 

người có trình độ chuyên môn trong lĩnh vực chủ yếu xin đăng ký hoạt động. Người 

đứng đầu phải có trình độ đại học trở lên và làm việc chính thức tại văn phòng 

đại diện, chi nhánh. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; 

- Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ. 

- Thông tư số 03/2014/TT-BKHCN ngày 31/3/2014 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn điều kiện thành lập và đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học 
và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. 

- Thông tư số 298/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định 
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động 
về khoa học, công nghệ. 
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7. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký chứng nhận doanh nghiệp khoa 

học và công nghệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công 

nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và nhận giấy 

biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ có trách 

nhiệm kiểm tra, thẩm định hồ sơ: 

+ Nếu doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu theo quy định hiện hành, Phòng 

Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ, trong thời hạn 30 ngày làm việc. 

+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ, trong thời gian 05 ngày làm việc, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ vào sổ theo dõi 

và trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học 

và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

+ Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Bản sao có chứng 

thực trong trường hợp Hồ sơ được gửi qua đường bưu điện); 

+ Dự án sản xuất, kinh doanh (những nội dung liên quan đến kết quả khoa học 

và công nghệ là cơ sở đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ); 

+ Đối với doanh nghiệp thành lập từ việc chuyển đổi tổ chức khoa học và 

công nghệ công lập, trong hồ sơ phải có thêm Quyết định phê duyệt Đề án 

chuyển đổi của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Các doanh nghiệp được thành lập theo Luật doanh nghiệp và có đủ điều 

kiện để được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ (Phụ lục I 

ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV). 

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

khi đáp ứng các điều kiện sau: 

- Đối tượng thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoàn thành 

việc ươm tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả khoa học và công nghệ được sở hữu, 

sử dụng hợp pháp hoặc sở hữu hợp pháp công nghệ để trực tiếp sản xuất  thuộc các 

lĩnh vực: Công nghệ thông tin - truyền thông, đặc biệt công nghệ phần mềm tin học; 

công nghệ sinh học, đặc biệt công nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, thuỷ sản và y 

tế; công nghệ tự động hoá; công nghệ vật liệu mới, đặc biệt công nghệ nano; 

công nghệ bảo vệ môi trường; công nghệ năng lượng mới; công nghệ vũ trụ và 

một số công nghệ khác do Bộ Khoa học và Công nghệ quy định. 

- Chuyển giao công nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở công nghệ đã 

ươm tạo và làm chủ hay sở hữu hợp pháp công nghệ theo quy định trên. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ 

chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.  

- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 

18/6/2008 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng 

dẫn Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 

10/9/2012 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sửa đổi 

Thông tư liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện 

Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
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8. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị mất, rách, nát hoặc 

bị tiêu hủy Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ nộp hồ sơ xin 

cấp lại trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ 

hoặc qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết 

hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ có trách nhiệm 

kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

- Bước 3: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ xem xét 

trình lãnh đạo Sở ký Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

Trong trường hợp không cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ cho doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp 

trong đó nêu rõ lý do. 

- Bước 4: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ vào sổ theo 

dõi và trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học 

và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

+ Văn bản, tài liệu chứng minh doanh nghiệp đã thông báo về việc mất 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trên phương tiện thông tin 

đại chúng trong trường hợp mất Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và 

công nghệ; 

+ Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ đã 

được cấp trong trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị 

rách, nát. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 
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h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị 

mất, doanh nghiệp khoa học và công nghệ có trách nhiệm khai báo với cơ quan 

công an xã, phường, thị trấn nơi mất và thông báo ít nhất 03 lần trên phương tiện 

thông tin đại chúng. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thông báo lần cuối, 

doanh nghiệp đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị 

rách, nát, doanh nghiệp khoa học và công nghệ đăng ký cấp lại. 

- Trường hợp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ bị tiêu 

hủy, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có văn bản đề nghị để được 

cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ trong đó nêu rõ lý do. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 

của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn 

Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 

của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư 

liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 

80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ . 
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9. Thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thay đổi thông tin liên 

quan đến tên gọi, đăng ký doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp, doanh 

nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học 

và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả 

giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ có trách nhiệm 

kiểm tra, thẩm định hồ sơ. 

- Bước 3: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ xem xét 

trình lãnh đạo ký Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Trong 

trường hợp không cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho 

doanh nghiệp phải gửi thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân trong đó nêu 

rõ lý do. 

- Bước 4: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ vào sổ theo 

dõi và trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cách thức thực hiện:  

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và 

Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp; 

+ Bản chính Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ; 

+ Văn bản, tài liệu chứng minh về việc thay đổi thông tin liên quan đến 

đăng ký doanh nghiệp. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học và công nghệ. 
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h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ thay đổi thông tin liên quan đến 

tên gọi, đăng ký doanh nghiệp, người đứng đầu doanh nghiệp đề nghị cấp bổ 

sung, sửa đổi Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 của Chính phủ về doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ; 

- Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định 

cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập.  

- Thông tư liên tịch số 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 18/6/2008 

của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ hướng dẫn     

Nghị định 80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 

- Thông tư liên tịch số 17/2012/TTLT-BKHCN-BTC-BNV ngày 10/9/2012 

của liên Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ sửa đổi Thông tư 

liên tịch 06/2008/TTLT-BKHCN-BTC-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 

80/2007/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. 
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10. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 

(trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp đồng chuyển giao công nghệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính kèm theo phí, lệ phí 

(nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ có trách nhiệm 

kiểm tra, thẩm định hồ sơ: 

+ Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện 

hành, Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ trình lãnh đạo Sở cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. 

+Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển 

giao công nghệ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ vào sổ theo dõi  

và trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ. 

 b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính.  

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ. 

+ Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ 

bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trong trường hợp các bên tham gia chuyển giao 

công nghệ là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì chỉ cần bản hợp đồng chuyển giao 

công nghệ bằng tiếng Việt. Hợp đồng phải được các bên ký kết, đóng dấu và có 

chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp lai vào các trang của hợp đồng và phụ lục 

nếu một trong các bên tham gia hợp đồng là tổ chức. 

+ Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy phép đầu tư, Đăng ký kinh doanh, 

Đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ, ….) của các bên tham gia hợp đồng. 

+ Giấy xác nhận tư cách pháp lý của người đại diện các bên tham gia 

trong hợp đồng. 

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối 

với hợp đồng chuyển giao công nghệ (nếu có sử dụng vốn nhà nước). 

+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ 

tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).   

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.  

 d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 
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 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 

(trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ). 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

đồng chuyển giao công nghệ. 

h) Thu phí thẩm định: 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 10.000.000 đồng và tối thiểu không dưới 

5.000.000 đồng. 

i) Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ 

(Phụ lục V ban hành theo Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 

Chính phủ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Trong trường hợp có nhu cầu đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, 

trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng chuyển giao công nghệ, bên nhận 

công nghệ (trong trường hợp chuyển giao công nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam) 

thay mặt các bên phải gửi hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ.                                                                                                                                                             

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006; 

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

 - Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 và Nghị định số 

120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP; 

- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy định 

mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển 

giao công nghệ. 

 

 

 

http://most.most.gov.vn:8065/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2006-02-09.9978121435/mltextrule.2006-12-28.6722343417/view
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11. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng 

chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ 

Khoa học và Công nghệ) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ trực tiếp tại Bộ phận tiếp 

nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính kèm 

theo phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ có trách nhiệm 

kiểm tra, thẩm định hồ sơ: 

+ Nếu tổ chức, cá nhân đáp ứng được các yêu cầu theo những quy định hiện 

hành, Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ trình lãnh đạo Sở cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ. 

+ Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi 

hợp đồng chuyển giao công nghệ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý công nghệ và Thị trường công nghệ vào sổ theo dõi  

và trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. 

 b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

 c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ. 

+ Bản gốc hoặc bản sao có chứng thực hợp đồng chuyển giao công nghệ bổ 

sung, sửa đổi bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Trong trường hợp các bên 

tham gia chuyển giao công nghệ là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì chỉ cần bản 

hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung bằng tiếng Việt. Hợp đồng 

phải được các bên ký kết, đóng dấu và có chữ ký tắt của các bên, đóng dấu giáp 

lai vào các trang của hợp đồng và phục lục nếu một trong các bên tham gia hợp 

đồng là tổ chức. 

+ Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ và Giấy chứng 

nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được cấp 

(nếu có). 

+ Văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư đối 

với hợp đồng chuyển giao công nghệ sửa đổi, bổ sung những nội dung thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của cơ quan quyết định đầu tư (nếu có sử dụng vốn nhà nước). 

+ Giấy uỷ quyền (trong trường hợp uỷ quyền cho bên thứ ba thực hiện thủ 

tục đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ).  

- Số lượng hồ sơ: 03 bộ hồ sơ, trong đó 01 bộ hồ sơ gốc và 02 bộ sao chụp.  
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 d) Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. 

 đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao 

công nghệ đối với những trường hợp không thuộc thẩm quyền do Bộ Khoa học 

và Công nghệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, sửa đổi hợp đồng chuyển 

giao công nghệ. 

 e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký bổ 

sung, sửa đổi hợp đồng chuyển giao công nghệ. 

h) Thu phí thẩm định: 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 5.000.000 triệu đồng và tối thiểu không 

dưới 3.000.000 triệu đồng. 

 i) Tên mẫu đơn: Đơn đề nghị đăng ký sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển 

giao công nghệ (Phụ lục ban hành theo Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 

15/11/2011 của Chính phủ). 

 k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 29/11/2006; 

- Nghị định số 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ. 

 - Nghị định số 103/2011/NĐ-CP ngày 15/11/2011 và Nghị định số 

120/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 133/2008/NĐ-CP; 

- Thông tư số 169/2016/TT-BTC ngày 26/10/2016 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng 

chuyển giao công nghệ. 

http://most.most.gov.vn:8065/most/c_vbqp/cb_tracuu/mlfolder.2006-02-09.9978121435/mltextrule.2006-12-28.6722343417/view
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  II. LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN VÀ BỨC XẠ 

HẠT NHÂN  

1. Thủ tục cấp giấy ph p tiến hành công việc bức  ạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế) 

a) Trình tự thực hiện: 

 - Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính và nhận 

giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm 

định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế. Trường hợp không đồng ý cấp giấy phép phải trả lời bằng văn 

bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để 

quản lý. 

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 01-II/ATBXHN 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 01-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Báo cáo đánh giá an toàn đối (Mẫu 02-III/ATBXHN tại Phụ lục III ban 

hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Bản sao quyết định thành lập tổ chức, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, 

giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy đăng ký hành nghề. Trường hợp các loại giấy 

tờ này bị thất lạc phải có xác nhận của cơ quan ký quyết định thành lập hoặc cấp 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký 

hành nghề; 

+ Bản sao tài liệu của nhà sản xuất cung cấp thông tin như được khai 

trong phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. Trường hợp không 

có tài liệu của nhà sản xuất về các thông tin đã khai báo, tổ chức, cá nhân đề 

nghị cấp giấy phép phải tiến hành xác định lại các thông số kỹ thuật của thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế; 
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+ Bản sao hợp đồng dịch vụ xác định liều chiếu xạ cá nhân với tổ chức, cá 

nhân được cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ đo liều chiếu xạ cá nhân; 

+ Bản sao chứng chỉ nhân viên bức xạ của người phụ trách an toàn. Trường 

hợp chưa có chứng chỉ, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

theo quy định.  

+ Bản dịch các tài liệu tiếng nước ngoài. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế.  

h) Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế, 

cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: Đồng 

Thiết bị X-quang chụp răng 1 thiết bị  2.000.000 

Thiết bị X-quang chụp vú 1 thiết bị  2.000.000 

Thiết bị X-quang di động 1 thiết bị  2.000.000 

Thiết bị X-quang chẩn đoán thông thường 1 thiết bị  3.000.000 

Thiết bị đo mật độ xương   3.000.000 

Thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình 1 thiết bị 5.000.000 

Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT 

Scanner) 
1 thiết bị 8.000.000 

Hệ thiết bị PET/CT  1 thiết bị 16.000.000 

- Lệ phí cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế: Không.  
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

+ Đơn đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 01-II/ATBXHN 

tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Phiếu khai báo nhân viên bức xạ (Mẫu 01-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban 

hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN 

tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Báo cáo đánh giá an toàn (Mẫu 02-III/ATBXHN tại Phụ lục III ban hành   

kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Yêu cầu chung đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép: Thông tin trong hồ 

sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy 

định thời hạn phải còn hiệu lực trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng 

nước ngoài phải dịch sang tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công chứng 

hoặc có xác nhận của tổ chức đề nghị cấp giấy phép; 

- Điều kiện cấp giấy phép:  

+ Nộp hồ sơ đầy đủ theo quy định; 

+ Nộp phí, lệ phí (nếu có) theo quy định của pháp luật; 

+ Nhân viên bức xạ phải được tham gia các khóa đào tạo, đào tạo lại về an 

toàn bức xạ; 

+ Người phụ trách an toàn bức xạ phải được tham gia khóa đào tạo bổ 

sung cho người phụ trách theo quy định hiện hành; 

+ Đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Năng lượng 

nguyên tử. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

- 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. 
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2. Thủ tục gia hạn giấy ph p tiến hành công việc bức  ạ (sử dụng thiết bị  

X-quang chẩn đoán trong y tế) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước1: Chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế hết hạn tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ gia hạn giấy phép sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên 

nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm định 

hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp Giấy phép gia hạn. Trường hợp không đồng ý gia hạn 

giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để 

quản lý. 

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua đường bưu điện 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 06-

II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 08/2010/TT-

BKHCN); 

+ Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ hoặc người phụ trách an toàn bức 

xạ mới so với hồ sơ đề nghị cấp hoặc gia hạn giấy phép lần trước (Mẫu 01-

I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Báo cáo đánh giá an toàn khi đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế (Mẫu 02-III/ATBXHN Phụ lục III ban hành kèm theo 

Thông tư Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Bản sao giấy phép đã được cấp và sắp hết hạn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép gia hạn. 

h) Phí, lệ phí: 

- Phí thẩm định cấp giấy phép gia hạn bằng 75% mức thu phí thẩm định 

cấp giấy phép mới, cụ thể : 

Đơn vị tính : Đồng 

Thiết bị X-quang chụp răng 1 thiết bị  1.500.000 

Thiết bị X-quang chụp vú 1 thiết bị  1.500.000 

Thiết bị X-quang di động 1 thiết bị  1.500.000 

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  3.750.000 

Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính (CT Scanner) 1 thiết bị  6.000.000 

Hệ thiết bị PET/CT  1 thiết bị  12.000.000 

- Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 06-

II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư Thông tư 08/2010/TT-

BKHCN); 

- Phiếu khai báo đối với nhân viên bức xạ (Mẫu 01-I/ATBXHN tại       

Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

- Báo cáo đánh giá an toàn (Mẫu 02-III/ATBXHN Phụ lục III ban hành    

kèm theo Thông tư Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

- 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. 
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3. Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy ph p tiến hành công việc bức  ạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy phép sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong Y tế nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung Giấy phép sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong Y tế trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính kèm theo 

phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận-hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm 

định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp Giấy phép sửa đổi, bổ sung. Trường hợp 

không đồng ý sửa đổi, bổ sung giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để 

quản lý. 

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

(Mẫu 07-II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-

BKHCN);  

+ Bản gốc giấy phép cần sửa đổi; 

+ Các văn bản xác nhận thông tin sửa đổi cho các trường hợp thay đổi tên, 

địa chỉ, số điện thoại, số fax; 

+ Bản sao hợp đồng chuyển nhượng đối với trường hợp giảm số lượng 

nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ do chuyển nhượng; bản sao giấy phép xuất khẩu 

kèm tờ khai hải quan đối với trường hợp giảm số lượng nguồn phóng xạ do xuất 

khẩu; văn bản xác nhận nguồn phóng xạ bị mất đối với trường hợp mất nguồn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sửa đổi, bổ sung. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 

07-II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-

BKHCN);  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Tổ chức, cá nhân phải đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép trong các 

trường hợp sau: 

- Thay đổi các thông tin về tổ chức, cá nhân được ghi trong giấy phép bao 

gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax; 

- Thay đổi các thông tin về cửa khẩu xuất khẩu, nhập khẩu đối với giấy 

phép xuất khẩu, nhập khẩu, vận chuyển quá cảnh; tuyến đường vận chuyển đối 

với giấy phép vận chuyển, vận chuyển quá cảnh; 

- Sau khi giảm bớt số lượng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ đã được cấp 

giấy phép do chuyển nhượng, xuất khẩu hoặc bị mất. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 
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4. Thủ tục cấp lại giấy ph p tiến hành công việc bức  ạ (sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong Y tế nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính kèm theo phí, lệ phí     

(nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm 

định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp lại Giấy phép. Trường hợp không đồng ý 

cấp lại giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để 

quản lý. 

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 08-

II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN);  

+ Trường hợp khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị mất: phải có xác nhận 

của cơ quan công an về việc khai báo mất giấy phép và giấy biên nhận của cơ 

quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất giấy phép; 

+ Trường hợp khi đề nghị cấp lại giấy phép do bị rách, nát: Nộp bản gốc 

giấy phép. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Mẫu 08-

II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Trường hợp mất giấy 

phép, tổ chức, cá nhân phải khai báo với cơ quan công an nơi mất và thông báo 

trên phương tiện thông tin đại chúng. Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu 

không tìm được giấy phép đã mất thì tổ chức, cá nhân đề nghị cơ quan có thẩm 

quyền cấp lại. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 
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5. Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế nộp hồ 

sơ khai báo trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và 

Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính kèm theo phí, lệ phí (nếu có) và 

nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm tiếp nhận phiếu khai 

báo và trình lãnh đạo Sở cấp giấy xác nhận khai báo.  

- Bước 3: Phòng Quản lý Chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để 

quản lý. 

- Bước 4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

(Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-

BKHCN). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo. 

h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Phiếu khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế (Mẫu 06-I/ATBXHN tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 

08/2010/TT-BKHCN). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 48 

6. Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức  ạ (người phụ trách 

an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1:  Đối tượng đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ nộp hồ sơ trực 

tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp 

qua dịch vụ bưu chính kèm theo phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn 

trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra, thẩm 

định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ. Trường hợp 

không đồng ý cấp chứng chỉ phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Phòng Quản lý chuyên ngành vào sổ theo dõi và lưu hồ sơ để 

quản lý. 

- Bước4: Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (Mẫu 05-II/ATBXHN tại 

Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN); 

+ Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức 

xạ và giấy chứng nhận đào tạo bổ sung cho người phụ trách an toàn tại cơ sở 

được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo; 

+ Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm; 

+ Phiếu khám sức khỏe tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không 

quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

+ 02 ảnh cỡ 3 x 4. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ nhân viên bức xạ.  
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h) Phí, lệ phí: 

Lệ phí cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ: 200.000 đồng/1 chứng chỉ. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ 

(Mẫu 05-II/ATBXHN tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 08/2010/TT-

BKHCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Yêu cầu về hồ sơ: Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Đơn đề nghị 

phải có xác nhận của tổ chức, đơn vị nơi cá nhân làm việc; các loại văn bằng, 

chứng chỉ hoặc các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực 

trong thời gian xử lý hồ sơ. Tài liệu bằng tiếng nước ngoài (nếu có) phải dịch sang 

tiếng Việt. Bản sao, bản dịch phải được công chứng hoặc có xác nhận của tổ chức đề 

nghị cấp giấy phép. 

- Cá nhân được cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ khi đáp ứng đủ các điều 

kiện sau: 

+  Nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định; 

+  Nộp lệ phí cấp chứng chỉ theo quy định của pháp luật; 

+  Có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Luật Năng lượng 

nguyên tử: Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự; có trình độ chuyên môn và kiến thức 

về an toàn phù hợp. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

- 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. 
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7. Thủ tục phê duyệt kế hoạch ứng ph  sự cố bức  ạ và hạt nhân cấp 

cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc nộp qua dịch vụ bưu chính kèm 

theo phí, lệ phí (nếu có) và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Phòng Quản lý chuyên ngành có trách nhiệm kiểm tra tính hợp 

lệ của hồ sơ theo quy định. Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ, phòng Quản lý Chuyên ngành tiến hành thẩm định hồ sơ và trình lãnh 

đạo Sở phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở nếu hồ sơ đáp ứng 

yêu cầu theo quy định. Trường hợp không đồng ý phê duyệt phải trả lời bằng 

văn bản và nêu rõ lý do. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ:  

- Thành phần hồ sơ: 

+ Công văn đề nghị phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở 

(bản chính); 

+ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. 

- Số lượng hồ sơ: 03 Bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (bản kế 

hoạch phải có chữ ký của người đứng đầu cơ sở và đóng dấu đỏ vào bìa phụ, ghi 

rõ số phiên bản, số trang và ngày tháng lập kế hoạch, có dấu giáp lai các trang 

và đóng bìa cứng). 

d) Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân đề nghị phê 

duyệt bản kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Khoa học và Công nghệ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt kế 

hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở 

h) Phí, lệ phí:  

Phí: 500.000 đồng. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ về việc hướng dẫn khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

- 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. 
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III. LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG  

1. Thủ tục   t tặng giải thưởng chất lượng quốc gia 

a) Trình tự thực hiện:   

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

Tổ chức, doanh nghiệp đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia trước ngày 01 tháng 5 và nộp hồ sơ tham dự trước ngày 15 tháng 6 hàng năm 

tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ: 

+ Hội đồng sơ tuyển (do Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng  

quyết định thành lập trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ) 

có nhiệm vụ: 

Tiếp nhận bản đăng ký và hồ sơ tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 

của tổ chức, doanh nghiệp; 

Tiến hành xem xét, đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại chỗ tổ chức, doanh 

nghiệp tham dự; 

Lập hồ sơ đánh giá và đề xuất với Hội đồng quốc gia danh sách các tổ 

chức, doanh nghiệp được đề nghị trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; 

Thông báo bằng văn bản kết quả đánh giá và các thông tin phản hồi khác 

cho tổ chức, doanh nghiệp sau khi có kết quả đánh giá của Hội đồng sơ tuyển; 

Căn cứ và kết quả đánh giá trên hồ sơ và đánh giá tại tổ chức, doanh 

nghiệp, Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được 

đề xuất xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và gửi các hồ sơ liên quan 

cho Hội đồng quốc gia (thông qua Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) 

trước ngày 01 tháng 8 hàng năm. 

+ Hội đồng quốc gia (do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết 

định thành lập theo đề nghị của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) có 

nhiệm vụ xem xét và thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự 

được Hội đồng sơ tuyển đề xuất trao giải và các hồ sơ liên quan của Hội đồng sơ 

tuyển. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quốc gia cử đoàn đánh giá tiến hành 

đánh giá, thẩm định tại chỗ đối với doanh nghiệp để bổ sung các thông tin làm cơ 

sở cho việc xét chọn và trao giải. Căn cứ kết quả đánh giá, thẩm định hồ sơ và tại 

tổ chức, doanh nghiệp, Hội đồng quốc gia quyết định danh sách các tổ chức, 

doanh nghiệp được đề xuất tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

+ Trước ngày 01 tháng 10 hàng năm, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng gửi lấy ý kiến của UBND tỉnh đối với các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều 

kiện để hiệp y trao Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. UBND tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương có văn bản trả lời trong thời gian 15 ngày kể từ khi nhận 

được văn bản đề nghị hiệp y. 
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+ Hội đồng quốc gia và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề 

nghị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ 

trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao 

tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 11 hàng năm. 

+ Bộ Khoa học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

phối hợp với Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ) hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị 

trao tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ 

điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm. 

- Bước 3: Trả kết quả 

+ Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm thông báo 

kết quả xét thưởng cho Hội đồng sơ tuyển và các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải 

sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ. 

 + Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức l  trao giải cho các tổ 

chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia vào tháng 12 hằng 

năm sau khi có quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

+ Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp. 

+ Báo cáo tự đánh giá theo bảy tiêu chí của Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 

+ Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên 

tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan). 

+ Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với 

các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao). 

+ Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc bản cam kết bảo vệ môi 

trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm theo quy định của 

pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao). 

+ Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện 

chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hằng năm trong 03 năm gần nhất 

(bản chính hoặc bản sao). 

+ Các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 

của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, nếu có (bản sao). 

- Số lượng: 05 bản in và 01 đĩa CD. 
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d) Thời hạn giải quyết:   

- Hội đồng sơ tuyển quyết định danh sách các tổ chức, doanh nghiệp được 

đề xuất xét tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia và gửi các hồ sơ liên quan 

cho Hội đồng quốc gia trước ngày 01 tháng 8 hằng năm. 

- Hội đồng quốc gia và Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề 

nghị danh sách các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trao giải và lập hồ sơ 

trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia trước ngày 01 tháng 11 hàng năm. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị trao tặng Giải 

thưởng Chất lượng Quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện trình 

Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 11 hằng năm. 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức L  trao giải cho tổ chức, 

doanh nghiệp đạt giải vào tháng 12 hằng năm sau khi có quyết định trao giải của 

Thủ tướng Chính phủ. 

đ) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Hội đồng sơ tuyển. 

- Hội đồng quốc gia. 

- Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ. 

e) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp tham dự 

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia.                                                                                       

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: 

- Quyết định trao giải của Thủ tướng Chính phủ: 

+ Giải Vàng Chất lượng Quốc gia. 

+ Giải Bạc Chất lượng Quốc gia. 

- Cúp và Giấy chứng nhận.  

h) Lệ phí: Không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Bản đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia (Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN 

ngày 30/6/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 
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k) Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính 

- Tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc 

gia là các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh 

doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp 

luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày 01 tháng 5 của năm tham dự. 

- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc 

gia, nếu đáp ứng điều kiện trên đâythì sau 03 năm kể từ năm được Thủ tướng Chính 

phủ tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia tiếp tục được tham dự lại Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia. 

- Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp đã đạt Giải Bạc Chất lượng Quốc 

gia, nếu đáp ứng điều kiện nêu trên thì được tiếp tục tham dự lại Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 - Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tư số 17/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2009 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia. 
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 2. Thủ tục công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng h a, 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 dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ 

chức, cá nhân (bên thứ nhất) 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ 

bưu chính, nộp lệ phí và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và công nghệ chuyển 

hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ 

của hồ sơ theo trình tự sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy 

định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) 

thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ 

chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi 

văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ 

theo quy định, Chi cục có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục 

lưu hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp 

lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý 

do không tiếp nhận hồ sơ. 

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân có 

yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện:   

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng 

ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư 

28/2012/TT-BKHCN) và nội dung bổ sung các nội dung: Loại hình đánh giá 

(Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo cáo tự đánh giá). 

+ Báo cáo tự đánh giá gồm các thông tin sau: 

Tên tổ chức, cá nhân; địa  chỉ; điện thoại, fax; 

Tên sản phẩm, hàng hóa; 

Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật; 

Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật; 

Cam kết chất lượng sản phẩm hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, tiêu 

chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất 

lượng sản phẩm hàng hóa và kết quả tự đánh giá. 

+ Báo cáo tự đánh giá dựa trên kết quả tự thực hiện của tổ chức, cá nhân 

hoặc dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá sự phù hợp đã đăng ký.  

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp cho Chi cục, 01 bộ do tổ chức, cá nhân lưu). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố  hợp quy không đầy đủ theo quy định, 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy, Chi cục thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo 

quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày Chi cục gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được 

bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này.  

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Chi cục 

phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp quy để xử lý như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục 

lưu hồ sơ công bố hợp quy của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp 

lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý 

do không tiếp nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 

ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

h) Lệ phí: 150.000 đồng/Hồ sơ 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư 

28/2012/TT-BKHCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và bảo đảm hàng hóa 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa 

không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân 

phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi 

hàng hóa này theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- 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. 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.  
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3. Thủ tục công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng h a, 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 dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức 

chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu 

chính, nộp lệ phí và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.  

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và công nghệ chuyển 

hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy 

đủ của hồ sơ theo trình tự sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy 

định, trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công 

bố hợp quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) 

thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ 

chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi 

văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ 

theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban 

hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, 

Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do 

không tiếp nhận hồ sơ. 

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính 

tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá 

nhân sản xuất đăng ký doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư 

28/2012/TT-BKHCN) bổ sung thêm Loại hình đánh giá: Tổ chức chứng nhận đánh 

giá (bên thứ ba): Tên tổ chức chứng nhận /tổ chức chứng nhận được chỉ định, số 

giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận. 

+ Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương 

ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức 

chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc 

hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có công chứng. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp cho Chi cục; 01 bộ do tổ chức, cá nhân lưu). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố  hợp quy không đầy đủ theo quy định, 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy, Chi cục thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo 

quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ 

ngày Chi cục gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không 

được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với 

hồ sơ này.  

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, Chi cục 

phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp quy để xử lý 

như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban 

hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, 

Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do 

không tiếp nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương 

ứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường   

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. 

h) Lệ phí: 150.000 đồng/giấy đăng ký. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư 
28/2012/TT-BKHCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân 
phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và bảo đảm hàng hóa 
phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa 
không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá 
nhân phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, 
thu hồi hàng hóa này theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- 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. 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.  
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4. Thủ tục công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng h a, 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 dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức 

chứng nhận được chỉ định. 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng nộp hồ sơ trực tiếp tại  

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ 

bưu chính, nộp lệ phí và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ.  

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và công nghệ chuyển 

hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ 

của hồ sơ theo trình tự sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp 

quy, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) thông 

báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định tới tổ chức, cá 

nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề 

nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, 

cơ quan chuyên ngành có quyền huỷ bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban 

hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp 

lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý 

do không tiếp nhận hồ sơ. 

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học 

và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện:   

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả, Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm: 

+ Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN và nội dung bổ sung quy định tại Khoản 7 Điều 1 Thông tư 

số 02/2017/TT-BKHCN);  

+ Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật 

tương ứng kèm theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc 

tổ chức chứng nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân”. 

 - Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp cho Chi cục; 01 bộ do tổ chức, cá 

nhân lưu). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Đối với hồ sơ đăng ký công bố  hợp quy không đầy đủ theo quy định, 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố 

hợp quy, Chi cục thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo 

quy định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 ngày làm việc 

kể từ ngày Chi cục gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp quy 

không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý 

đối với hồ sơ này.  

+ Đối với hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp quy, 

Chi cục phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp quy để 

xử lý như sau: 

Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban hành 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân công bố 

hợp quy. 

Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, 

Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về lý do 

không tiếp nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký công bố hợp quy sản phẩm, hàng hóa, 

dịch vụ, quá trình, môi trường phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng 

do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chi cục Tiêu chuẩn   

Đo lường Chất lượng. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

Sở Khoa học và Công nghệ. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy. 

h) Lệ phí: 150.000 đồng/giấy đăng ký 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Bản công bố hợp quy (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:Tổ chức, cá nhân 

phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả tự đánh giá và bảo đảm hàng hóa 

phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng. Trường hợp hàng hóa 

không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn công bố áp dụng, tổ chức, cá nhân 

phải kịp thời báo cáo cơ quan chuyên ngành, đồng thời tổ chức việc xử lý, thu hồi 

hàng hóa này theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- 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. 

- Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.  
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5. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận 

hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận (Bên thứ ba) 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch 

vụ, quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng, nộp hồ sơ đăng ký 

công bố hợp chuẩn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và 

Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính, nộp lệ phí và nhận giấy biên nhận - hẹn 

trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 

trong tuần. 

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và công nghệ chuyển hồ sơ 

cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm 

việc, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản đến tổ chức, 

cá nhân công bố hợp chuẩn đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau 

15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn 

không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối 

với hồ sơ này. 

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban 

hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá 

nhân công bố hợp chuẩn. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp 

lệ, Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về 

lý do không tiếp nhận hồ sơ. 

Chi cục tiêu chuẩn đo lường Chất lượng chuyển kết quả giải quyết về Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu. 
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b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:  

+ Bản công bố hợp chuẩn (theo Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư 

28/2012/TT-BKHCN); 

+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, 

kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Đăng ký hộ kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo quy định của 

pháp luật). 

+ Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố. 

+ Bản sao y bản chính Giấy chứng nhận hợp chuẩn do tổ chức chứng 

nhận đã đăng ký cấp kèm theo mẫu dấu hợp chuẩn. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản 

gốc hoặc yêu cầu bản sao có chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp cho Chi cục; 01 bộ do tổ chức,          

cá nhân lưu).  

d) Thời hạn giải quyết: 

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không đầy đủ, trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Chi cục 

thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn 

không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền huỷ bỏ việc xử lý 

đối với hồ sơ này. 

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ theo quy định, trong 

thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, 

Chi cục phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn 

để xử lý như sau: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Chi cục 

Tiêu chuẩn ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho 

tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, 

Chi cục thông báo bằng văn bản cho cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về 

lý do không tiếp nhận hồ sơ. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp chuẩn. 

h) Lệ phí: 150.000 đồng/giấy đăng ký. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- 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. 
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6. Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá 

của tổ chức, cá nhân sản  uất, kinh doanh (bên thứ nhất) 

a) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng, nộp hồ sơ đăng ký 

công bố hợp chuẩn tới Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và 

Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính, nộp lệ phí và nhận giấy biên nhận - hẹn 

trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 

trong tuần. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và công nghệ chuyển hồ sơ 

cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 03 ngày 

làm việc, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (sau đây viết tắt là Chi cục) 

thông báo bằng văn bản đến tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn đề nghị bổ sung 

các loại giấy tờ theo quy định. Sau 15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản mà 

hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không được bổ sung đầy đủ theo quy định, 

Chi cục có quyền hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Chi cục ban hành 

Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp chuẩn. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, 

Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý do 

không tiếp nhận hồ sơ. 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chuyển kết quả giải quyết về Sở 

Khoa học và Công nghệ. 

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 
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c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ bao gồm:  

+ Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư 

28/2012/TT-BKHCN); 

+ Bản sao y bản chính giấy tờ chứng minh về việc thực hiện sản xuất, 

kinh doanh của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn (Giấy đăng ký doanh nghiệp 

hoặc Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy tờ khác theo 

quy định của pháp luật); 

+ Bản sao y bản chính tiêu chuẩn sử dụng làm căn cứ để công bố; 

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn chưa được tổ chức 

chứng nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý (ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn của 

tổ chức, cá nhân phải có quy trình sản xuất kèm theo kế hoạch kiểm soát chất 

lượng được xây dựng, áp dụng (Mẫu 1. KHKSCL tại Phụ lục III Thông tư 

28/2012/TT-BKHCN) và kế hoạch giám sát hệ thống quản lý; 

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn được tổ chức chứng 

nhận đã đăng ký cấp giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống quản lý 

(ISO 9001, ISO 22000, HACCP...), thì hồ sơ công bố hợp của tổ chức, cá nhân 

phải có bản sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn về hệ thống 

quản lý còn hiệu lực; 

+ Báo cáo đánh giá hợp chuẩn (Mẫu 5. BCĐG tại Phụ lục III Thông tư 

28/2012/TT-BKHCN) kèm theo bản sao y bản chính Phiếu kết quả thử nghiệm 

mẫu trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ công bố hợp chuẩn của tổ chức 

thử nghiệm đã đăng ký. 

Trong quá trình xem xét hồ sơ, nếu cần thiết sẽ xem xét, đối chiếu với bản gốc 

hoặc yêu cầu bổ sung bản sao có chứng thực. 

- Số lượng hồ sơ: 02 bộ  (01 bộ lưu tại Chi cục; 01 bộ do tổ chức, cá nhân lưu).  

d) Thời hạn giải quyết: 

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn không đầy đủ, trong thời hạn 

03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, Chi cục 

thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy định. Sau thời hạn 

15 ngày làm việc kể từ ngày gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn 

không được bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục có quyền huỷ bỏ việc xử lý 

đối với hồ sơ này. 

- Ðối với hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ theo quy định, trong 

thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn, 

Chi cục phải tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn 

để xử lý như sau: 
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+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ và hợp lệ, Chi cục 

Tiêu chuẩn ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn cho 

tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn. 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn đầy đủ nhưng không hợp lệ, 

Chi cục thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn về lý 

do không tiếp nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký công bố sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, 

quá trình, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn tương ứng. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo tiếp nhận hồ sơ 

công bố hợp chuẩn. 

h) Lệ phí: 150.000 đồng/giấy đăng ký. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:   

- Bản công bố hợp chuẩn (Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư số 

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

- Kế hoạch kiểm soát chất lượng (Mẫu 1. KHKSCL Phụ lục III Thông tư 

số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

- Mẫu báo cáo đánh giá hợp chuẩn (Mẫu 5. BCĐG tại Phụ lục III Thông tư 

số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007. 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006. 

- Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 

- Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức 

đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- 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. 

http://congbotieuchuansanpham.vn/?p=1537
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7. Thủ tục cấp giấy ph p vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất Ô y h a, 

các hợp chất ô  ít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc loại 8) 

bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy 

nội địa 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa lập 01 bộ hồ sơ nộp 

trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ 

hoặc qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết 

hồ sơ. 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Khoa học và Công nghệ, các tài liệu này chưa được chứng thực từ bản chính, 

tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

+Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, các tài liệu quy định tổ chức, 

cá nhân phải nộp bản sao đã được chứng thực từ bản chính. 

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong 

tuần (thứ bảy, chủ nhật, ngày l  nghỉ). 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và công nghệ chuyển hồ sơ 

cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định 

hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trong thời hạn 05 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân, cụ thể: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung chưa 

hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng thư điện tử 

(email) hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 

nhưng không nhận được văn bản giải trình lý do không bổ sung được hồ sơ theo 

quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản thông báo từ 

chối cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và nêu rõ lý do. Trường hợp sau 

khi bị từ chối cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, nếu tổ chức, cá nhân 

vẫn có nhu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm, tổ chức, cá nhân lập 01 bộ hồ sơ mới 

theo quy định; 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp 

Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân đăng ký; 
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+ Trường hợp hồ sơ đề nghị vận chuyển hàng nguy hiểm có số lượng lớn 

hơn mức quy định tại cột 7 Phụ lục 1 về ngưỡng khối lượng cần xây dựng 

phương án ứng cứu khẩn cấp ban hành kèm theo Thông tư số 44/2012/TT-BCT, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần tổ chức thẩm định thực tế tại trụ sở 

hoặc kho, bãi tập kết hàng của tổ chức, cá nhân và phải thông báo bằng thư điện tử 

(email) hoặc văn bản cho tổ chức, cá nhân biết. Trong thời hạn không quá 10 

ngày làm việc kể từ ngày thông báo cho tổ chức, cá nhân, Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng phải tổ chức thực hiện thẩm định thực tế. Việc thẩm định 

thực tế được thực hiện như sau: 

Việc thẩm định thực tế được sử dụng chuyên gia và thành lập Tổ thẩm định để 

thực hiện. Tổ thẩm định do Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng ra quyết định thành lập; 

Sau khi kết thúc thẩm định thực tế, Tổ thẩm định phải lập Biên bản 

thẩm định thực tế, trong đó phải kết luận rõ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận 

chuyển hàng nguy hiểm phù hợp hoặc không phù hợp với quy định và kiến nghị 

cấp hoặc không cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân 

hoặc nêu rõ các nội dung yêu cầu tổ chức, cá nhân phải khắc phục (nếu hồ sơ có 

Điểm chưa phù hợp). Biên bản thẩm định thực tế được lập thành 02 bản và được 

các thành viên Tổ thẩm định và đại diện pháp lý của tổ chức, cá nhân ký tên xác 

nhận và mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp, tổ chức, cá 

nhân không ký Biên bản thẩm định thực tế, Tổ thẩm định ghi rõ trong Biên bản 

thẩm định thực tế “đại diện ... (tên tổ chức, cá nhân) không kí Biên bản thẩm 

định thực tế” và Biên bản này vẫn có giá trị pháp lý khi có chữ ký của các thành 

viên Tổ thẩm định; 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phải thực hiện hành động khắc phục 

để hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thì trong thời 

hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định thực tế, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp Giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân; 

+ Trường hợp tổ chức, cá nhân phải thực hiện hành động khắc phục để 

hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thì thời hạn khắc 

phục tối đa không quá 30 ngày làm việc, kể từ ngày có Biên bản thẩm định   

thực tế.  

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng nhận được báo cáo bằng văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp 

Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm với nội dung đã hoàn thành hành động 

khắc phục, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định bổ sung 

kết quả hành động khắc phục. Việc thẩm định bổ sung do Tổ thẩm định thực 

hiện theo quy định. Kết quả thẩm định bổ sung phải được lập thành Biên bản và 

ghi rõ là “Biên bản thẩm định bổ sung”. Nội dung Biên bản thẩm định bổ sung 

nêu rõ kết luận đạt yêu cầu hoặc không đạt yêu cầu và kiến nghị cấp hay không 

cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. 
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Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định bổ sung, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp hoặc từ chối cấp 

Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. Trường hợp từ 

chối cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thì văn bản từ chối phải nêu rõ 

lý do. 

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

(Mẫu 1.ĐĐK tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 

09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ); 

+ Giấy chứng nhận tổ chức, cá nhân được phép hoạt động kinh doanh 

hàng nguy hiểm hoặc được phép kinh doanh vận chuyển hàng hóa theo quy định 

của pháp luật hiện hành; 

+ Danh Mục tên, khối lượng hàng nguy hiểm và lịch trình vận chuyển 

hàng nguy hiểm; danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện 

vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm (Mẫu 2. DMHNH-LT-PT-NĐKAT 

tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ); 

+ Giấy phép điều khiển phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực của 

người điều khiển phương tiện vận chuyển phù hợp với loại phương tiện dùng để 

vận chuyển hàng nguy hiểm; 

+ Giấy đăng ký phương tiện vận chuyển, giấy chứng nhận kiểm định an toàn 

kỹ thuật và bảo vệ môi trường của phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực 

do cơ quan có thẩm quyền cấp; giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm 

dân sự của chủ phương tiện vận chuyển còn thời hạn hiệu lực do cơ quan Bảo hiểm 

cấp cho chủ phương tiện. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân có hàng nguy hiểm cần vận chuyển phải thuê 

phương tiện vận chuyển, tổ chức, cá nhân phải nộp kèm theo bản sao hợp đồng 

thương mại hoặc bản sao văn bản thỏa thuận về việc vận chuyển hàng nguy hiểm 

có chữ ký, đóng dấu xác nhận (nếu có) của các bên ký hợp đồng hoặc văn bản 

thỏa thuận, trong đó nêu chi Tiết các thông tin về phương tiện vận chuyển (loại 

phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát, trọng tải); 
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+ Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động - vệ sinh lao động còn thời hạn 

hiệu lực của những người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm được cấp theo 

quy định tại Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh 

lao động; 

+ Giấy chứng nhận đã tham gia, hoàn thành khóa đào tạo và huấn luyện 

kỹ thuật an toàn hóa chất còn thời hạn hiệu lực do Sở Công Thương cấp cho 

người Điều khiển phương tiện vận chuyển, người áp tải và người tham gia vận 

chuyển hàng nguy hiểm; 

+ Phiếu an toàn hóa chất của hàng nguy hiểm cần vận chuyển bằng tiếng 

Việt của doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu hàng nguy hiểm theo quy định tại 

Khoản 3 Điều 29 Luật Hóa chất, kèm theo bản sao bằng ngôn ngữ nguyên gốc 

của doanh nghiệp sản xuất hàng nguy hiểm (nếu có). Nội dung Phiếu an toàn 

hóa chất theo quy định tại Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28/62010 của   

Bộ Công Thương; 

+ Giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hoặc Phiếu 

kết quả thử nghiệm, kết quả kiểm định đối với vật liệu bao gói, phương tiện chứa 

hàng nguy hiểm theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Thông tư số 44/2012/TT-BCT 

ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương quy định danh mục hàng công nghiệp 

nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp 

nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường 

thủy nội địa và các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

+ Phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố hóa chất trong vận chuyển hàng 

nguy hiểm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 9 

Thông tư số 44/2012/TT-BCT đối với hàng hóa bắt buộc phải lập phương án 

ứng cứu khẩn cấp theo quy định; 

+ Phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

sau khi kết thúc vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 3. PALSTB tại Phụ lục 

Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm có sử dụng nhiều người điều khiển phương tiện vận chuyển hoặc sử dụng 

nhiều phương tiện để vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc sử dụng nhiều người áp tải 

hoặc nhiều loại hàng nguy hiểm thì trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm, tổ chức, cá nhân cần cung cấp đầy đủ các tài liệu theo quy định 

tại các Điểm d, đ, e, g, h, i, k Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN 

tương ứng đối với từng trường hợp tăng thêm (đối với hàng hóa bắt buộc phải 

lập phương án ứng cứu khẩn cấp theo quy định). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, 

cá nhân, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định, Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định: 

Sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 

nhưng không nhận được văn bản giải trình lý do không bổ sung được hồ sơ theo 

quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản thông báo từ chối 

cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và nêu rõ lý do. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp 

giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. 

+ Trường hợp phải thẩm định thực tế: 

Trường hợp tổ chức, cá nhân không phải thực hiện hành động khắc phục 

để hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có biên bản 

thẩm định thực tế, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. 

Trường hợp tổ chức, cá nhân phải thực hiện hành động khắc phục để hoàn thiện 

hồ sơ cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm thì thời hạn khắc phục tối đa 

không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày có Biên bản thẩm định thực tế. Trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

nhận được báo cáo bằng văn bản của tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép 

vận chuyển hàng nguy hiểm với nội dung đã hoàn thành hành động khắc phục, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức thẩm định bổ sung kết quả 

hành động khắc phục. 

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả thẩm định bổ sung, 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm cấp hoặc từ chối cấp 

giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong 

nước và ngoài nước (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện việc vận chuyển 

và tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm bằng 

phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa trên 

lãnh thổ Việt Nam 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm. 

h) Lệ phí: Không. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp/cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

(Mẫu 1.ĐĐK tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 

09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ); 

+ Danh Mục tên, khối lượng hàng nguy hiểm và lịch trình vận chuyển 

hàng nguy hiểm; danh sách phương tiện vận chuyển, người điều khiển phương tiện 

vận chuyển và người áp tải hàng nguy hiểm (Mẫu 2. DMHNH- LT-PT-NĐKAT 

tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ); 

+ Phương án làm sạch thiết bị và bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường 

sau khi kết thúc vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 3. PALSTB tại Phụ lục 

Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Đối với hàng nguy hiểm được gửi: 

 Hàng nguy hiểm phải được đóng gói, chứa đựng, ghi nhãn và áp dụng 

các biện pháp quản lý chất lượng theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 

104/2009/NĐ-CP hoặc Điều 6 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP hoặc Điều 24 Nghị định 

số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ hoặc Điều 5, Điều 6 Thông tư số 44/2012/TT-BCT 

của Bộ Công Thương; 

- Đối với phương tiện vận chuyển: 

+ Chỉ sử dụng các phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm có tên trong 

danh sách đăng ký được ghi tại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm do cơ quan có 

thẩm quyền cấp; 

+ Phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm phải được gắn biểu trưng nguy 

hiểm, báo hiệu nguy hiểm theo quy định tại Điều 9 và Điều 13 Nghị định 

104/2009/NĐ-CP hoặc Điều 6 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP hoặc Điều 24 Nghị định 

số 14/2015/NĐ-CP của Chính phủ hoặc Điều 4 Thông tư số 44/2012/TT-BCT 

của Bộ Công Thương tương ứng với mỗi loại hình vận chuyển; 

- Đối với người Điều khiển phương tiện vận chuyển hàng nguy hiểm: 

+ Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn khi Điều khiển phương tiện 

vận chuyển tham gia giao thông; 

+  Phải có Giấy phép Điều khiển phương tiện vận chuyển còn hiệu lực do 

cơ quan có thẩm quyền cấp phù hợp với phương tiện vận chuyển trong giấy phép 

vận chuyển hàng nguy hiểm; phải có Giấy chứng nhận đã tham gia, hoàn thành 

khóa đào tạo và huấn luyện kỹ thuật an toàn hóa chất còn thời hạn hiệu lực do 

Sở Công Thương cấp; phải có Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh 

lao động; 
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+ Chỉ thực hiện vận chuyển hàng nguy hiểm khi có giấy phép vận chuyển 

hàng nguy hiểm và chỉ vận chuyển hàng nguy hiểm trong danh mục hàng nguy hiểm 

ghi tại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm được cấp; phải mang theo bản sao 

chứng thực Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm khi vận chuyển hàng nguy hiểm; 

+ Thông báo cho các cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường ở địa phương 

để phối hợp xử lý, hạn chế và khắc phục hậu quả khi xảy ra sự cố hóa chất trong 

quá trình vận chuyển; 

+ Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về lịch trình vận chuyển và chấp hành 

đầy đủ thông báo của chủ hàng nguy hiểm, chủ phương tiện vận chuyển hàng 

nguy hiểm. 

Trong quá trình vận chuyển không được phép tùy tiện chuyển hàng nguy hiểm 

sang phương tiện vận chuyển khác, trừ trường hợp khẩn cấp do thiên tai, sự cố 

bất khả kháng nhưng phải thông tin kịp thời đến cơ quan quản lý có thẩm quyền 

ở địa phương để phối hợp xử lý; 

+ Không được dừng, đỗ, neo đậu phương tiện vận chuyển ở nơi công cộng 

đông người (chợ, trường học, bệnh viện...). Đối với hóa chất nguy hiểm bị nhiệt 

tác động, khi vận chuyển không được dừng đỗ nơi phát sinh nguồn nhiệt và 

không được đỗ lâu dưới trời nắng gắt; trừ trường hợp phải dừng, đỗ, neo đậu 

theo quy định của pháp luật về giao thông vận tải. 

Trong trường hợp không có người áp tải hàng nguy hiểm, người Điều 

khiển phương tiện vận chuyển phải thực hiện thêm các trách nhiệm của người áp 

tải hàng nguy hiểm; 

+ Thuyền trưởng phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức hoạt động xếp, 

dỡ hàng nguy hiểm theo các chỉ dẫn của chủ hàng, người gửi hàng hoặc theo 

quy định tại Điều 9 Nghị định số 29/2005/NĐ-CP. 

-  Đối với người áp tải hàng nguy hiểm: 

+ Phải có giấy chứng nhận đã tham gia, hoàn thành khóa đào tạo và huấn 

luyện kỹ thuật an toàn hóa chất còn thời hạn hiệu lực do Sở Công Thương cấp; 

phải có Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động còn thời hạn 

hiệu lực theo quy định hiện hành; 

+ Khi áp tải vận chuyển hàng nguy hiểm phải mang theo: 

+ Phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố hóa chất trong vận chuyển hàng 

nguy hiểm đối với trường hợp hàng nguy hiểm bắt buộc phải có phương án ứng 

cứu khẩn cấp; 

+ Phiếu an toàn hóa chất của hàng nguy hiểm cần vận chuyển bằng tiếng Việt, 

kèm theo bản sao chứng thực bằng ngôn ngữ nguyên gốc của nhà sản xuất hàng 

nguy hiểm (nếu có); 
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+ Hướng dẫn về việc vận chuyển an toàn hàng nguy hiểm của doanh nghiệp 

sản xuất (nếu có) và bản sao chứng thực các giấy tờ cần thiết khác liên quan đến 

hàng nguy hiểm đang được áp tải; 

+ Kiểm tra các Điều kiện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng nguy hiểm 

trước khi vận chuyển, ít nhất 02 giờ/lần trong suốt quá trình vận chuyển để đảm 

bảo an toàn vận chuyển; 

+ Theo dõi, giám sát việc xếp, dỡ hàng nguy hiểm trên phương tiện vận chuyển, 

bảo quản hàng nguy hiểm, chịu trách nhiệm về an toàn, vệ sinh môi trường; 

+ Thực hiện việc ghi nhật ký quá trình vận chuyển; 

+ Thông báo cho các cơ quan có liên quan và thực hiện các hoạt động ứng 

cứu, khắc phục sự cố hóa chất theo phương án ứng cứu khẩn cấp sự cố hóa chất 

trong vận chuyển hàng nguy hiểm hoặc chỉ dẫn trên Phiếu an toàn hóa chất khi 

xảy ra sự cố hóa chất; 

+ Mang đầy đủ phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân phù hợp với loại hàng 

nguy hiểm khi tiếp cận hàng nguy hiểm hoặc xử lý khi có sự cố hóa chất (nếu có) 

xảy ra trong quá trình vận chuyển. 

- Đối với người tham gia vận chuyển hàng nguy hiểm: 

+ Phải có giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo và huấn luyện kỹ 

thuật an toàn hóa chất do Sở Công thương cấp còn thời hạn hiệu lực; phải có 

chứng chỉ huấn luyện an toàn vệ sinh lao động còn thời hạn hiệu lực; 

+ Phải tuân thủ các hướng dẫn về vận chuyển, xếp dỡ hàng nguy hiểm của 

chủ hàng nguy hiểm và các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; 

+ Mang đầy đủ phương tiện bảo vệ an toàn cá nhân phù hợp với loại hàng 

nguy hiểm khi tiếp cận hàng nguy hiểm hoặc xử lý khi có sự cố hóa chất (nếu có) 

xảy ra trong quá trình vận chuyển. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hóa chất ngày 21/11/2007; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định 

danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ. 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định 

danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy 

nội địa; 
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- Thông tư số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương 

quy định danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình 

vận chuyển và vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm bằng phương tiện giao 

thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; 

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt; 

- Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

là các chất Ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và 

đường thủy nội địa.  
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8. Thủ tục cấp lại giấy ph p vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất 

Ô y h a, các hợp chất ô  ít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc 

loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường 

thủy nội địa.  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

lập 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và 

Công nghệ và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ sở. 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Khoa học và Công nghệ, các tài liệu này chưa được chứng thực từ bản chính, 

tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu. 

+ Trường hợp hồ sơ được gửi qua bưu điện, các tài liệu quy định, tổ chức, 

cá nhân phải nộp bản sao đã được chứng thực từ bản chính.  

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 

trong tuần (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày l ). 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở khoa học và công nghệ chuyển 

hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có trách nhiệm tiếp nhận, thẩm 

định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm trong thời hạn 02 

ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, cá nhân, cụ thể: 

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ hoặc hồ sơ đầy đủ nhưng nội dung chưa 

hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng thư điện tử 

(email) hoặc bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định. 

Sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 

nhưng không nhận được văn bản giải trình lý do không bổ sung được hồ sơ hợp lệ 

theo quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản thông báo 

từ chối cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, thông báo rõ lý do từ chối 

cấp lại. Trường hợp sau khi bị từ chối cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm, 

nếu tổ chức, cá nhân vẫn có nhu cầu vận chuyển hàng nguy hiểm, tổ chức, cá nhân 

lập 01 bộ hồ sơ mới theo quy định.  

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp 

giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân theo quy định. 

 Thời hạn hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cấp lại 

được ghi theo hiệu lực của Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm đã cấp. 
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- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 

5.ĐĐKL tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 

của Bộ Khoa học và Công nghệ); 

+ Báo cáo hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 6. BCHĐVC tại 

Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ); 

+ Bản chính Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bị hư hỏng đối với 

trường hợp Giấy phép vận chuyển bị hư hỏng (nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của tổ chức, 

cá nhân, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành thẩm xét hồ sơ: 

+ Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu quy định, Chi cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc bằng văn bản cho 

tổ chức, cá nhân đề nghị bổ sung hồ sơ theo quy định: 

Sau 30 ngày kể từ ngày có thông báo yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hồ sơ 

nhưng không nhận được văn bản giải trình lý do không bổ sung được hồ sơ theo 

quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có văn bản thông báo từ 

chối cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm và nêu rõ lý do. 

+ Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp 

lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cho tổ chức, cá nhân. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân trong nước và 

ngoài nước (sau đây viết tắt là tổ chức, cá nhân) thực hiện việc vận chuyển và tổ chức, 

cá nhân khác có liên quan đến vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa.  

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.  
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép vận chuyển hàng 

nguy hiểm. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

+ Đơn đề nghị cấp lại giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 

5.ĐĐKL tại Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 

của Bộ Khoa học và Công nghệ); 

+ Báo cáo hoạt động vận chuyển hàng nguy hiểm (Mẫu 6. BCHĐVC tại 

Phụ lục kèm theo Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của Chính phủ quy định 

danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện 

giao thông cơ giới đường bộ. 

- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định 

danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy 

nội địa; 

- Nghị định số 14/2015/NĐ-CP ngày 13/02/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường sắt; 

- Thông tư số 09/2016/TT-BKHCN ngày 09/6/2016 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm 

là các chất Ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn 

(thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và 

đường thủy nội địa.  

  



 

83 

 

9. Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân sử dụng dấu định lượng nộp bản công bố sử dụng dấu 

định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên 

nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 

trong tuần. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở khoa học và công nghệ chuyển 

hồ sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định 

theo quy định:  

+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký 

xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.  

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng 

đóng gói sẵn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bản. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày 

làm việc.  

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày. 

- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu 

hàng đóng gói sẵn nhóm 1. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ. 

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử dụng 

dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai: 

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu 

Mẫu 1. CBDĐL tại Phụ lục V Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 

của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử dụng 

dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn 

- Đối với cơ sở sản xuất 

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật. 

+ Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy 

định tại Điều 14 của Thông tư 21/2014/TT-BKHCN; 

+ Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải 

phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 Thông tư 21/2014/TT-

BKHCN. 

- Đối với cơ sở nhập khẩu 

+ Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2. 

+  Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm 

yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

l) căn cứ pháp lý: 

-  Luật Đo lường ngày 11/11/2011 

-  Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa. 

-  Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn. 
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10. Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân sử dụng dấu định lượng khi có bất kỳ sự thay đổi nào 
về nội dung của bản công bố đã được tiếp nhận nộp bản công bố sử dụng dấu 
định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn đến đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 
của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên 
nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 
trong tuần. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và công nghệ chuyển hồ sơ 
cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ xem xét, thẩm định 
theo quy định:  

+ Nếu hồ sơ chưa đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. 

+ Nếu hồ sơ đúng quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng ký 
xác nhận, đóng dấu tiếp nhận vào bản công bố của cơ sở.  

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 
Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 
có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 
và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 
doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng 
đóng gói sẵn. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bản. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 03 ngày 
làm việc. 

- Thời hạn bổ sung hồ sơ: 30 ngày. 

- Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi tổ chức đề nghị không bổ sung hồ 
sơ đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 30 ngày. 

- Thời hạn giải quyết sau khi hồ sơ hợp lệ, đầy đủ: 05 ngày làm việc. 
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đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ sở sản xuất, nhập khẩu 

hàng đóng gói sẵn nhóm 1. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.  

g) Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Bản công bố sử 

dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, tờ khai:  

Bản công bố sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn (Mẫu 

Mẫu 1. CBDĐL tại Phụ lục V Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 

của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở đáp ứng các điều kiện sau đây được chứng nhận đủ điều kiện sử 

dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn 

- Đối với cơ sở sản xuất 

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật. 

+ Đã thiết lập, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý định lượng theo quy 

định tại Điều 14 của Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN; 

+ Kết quả đánh giá tại cơ sở đối với lượng của hàng đóng gói sẵn phải 

phù hợp với yêu cầu quy định tại Điều 4 và Điều 5 của Thông tư số 21/2014/TT-

BKHCN. 

- Đối với cơ sở nhập khẩu 

+ Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2. 

+ Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm 

yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

l) căn cứ pháp lý: 

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011; 

- Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa; 

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn. 
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11. Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng 

trên nhãn của hàng đ ng g i sẵn trên địa bàn tỉnh. 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng 

dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn lập 01 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ t hoặc qua dịch vụ 

bưu chính và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ sở. 

+ Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 

Sở Khoa học và Công nghệ, các tài liệu này chưa được chứng thực từ bản chính, 

tổ chức, cá nhân phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp nộp hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính, các bản sao trong thành phần hồ sơ phải được chứng thực. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 

trong tuần. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và công nghệ chuyển hồ sơ 

cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

+ Thẩm định hồ sơ:  

Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiến hành kiểm tra hồ sơ. 

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân những nội dung cần bổ sung, hoàn chỉnh. 

Sau thời hạn 90 ngày kể từ ngày Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng gửi 

thông báo, nếu tổ chức, cá nhân không bổ sung đầy đủ theo quy định, Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có quyền hủy bỏ việc xử lý hồ sơ. 

+ Đánh giá tại cơ sở:  

Trong thời hạn 30 ngày làm việc sau khi có kết quả kiểm tra hồ sơ đầy đủ, 

hợp lệ theo quy định, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thành lập đoàn 

đánh giá tại cơ sở và tiến hành đánh giá theo quy định đối với cơ sở sản xuất 

hàng đóng gói sẵn. 

+ Cấp giấy chứng nhận:  

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, căn cứ kết quả đánh giá tại cơ sở đạt 

yêu cầu, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cấp giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sử dụng dấu định lượng cho cơ sở (Mẫu 4.GCN tại phụ lục V Thông tư số 

21/2014/TT-BKHCN), trả kết quả và lưu trữ theo quy định. 

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và 

Công nghệ. 
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b) Cách thức thực hiện: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn 

hàng đóng gói sẵn (Mẫu 2.ĐNCN tại Phụ lục V Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN); 

+ Bản sao quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do 

cơ quan có thẩm quyền cấp; 

+ Văn bản của người đứng đầu cơ sở quy định các biện pháp kiểm soát về 

đo lường để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng 

gói sẵn; 

+ Hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo; hồ sơ đánh giá kỹ 

thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn; hồ sơ kết quả thực hiện các 

biện pháp kiểm soát về đo lường khác theo quy định. 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời hạn kiểm tra và trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày 

làm việc. 

- Thời hạn hủy bỏ xử lý hồ sơ sau khi tổ chức đề nghị không bổ sung hồ sơ 

đầy đủ theo quy định kể từ ngày thông báo: 90 ngày. 

- Thời hạn ra quyết định thành lập đoàn đánh giá và tiến hành đánh giá tại 

cơ sở: 30 ngày làm việc. 

- Thời hạn giải quyết sau khi kết thúc đánh giá tại cơ sở: 15 ngày làm việc. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân sản xuất, 

nhập khẩu hàng đóng gói sẵn trên địa bàn tỉnh. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

sử dụng dấu định lượng trên nhãn của hàng đóng gói sẵn. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đề nghị chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng 

đóng gói sẵn (Mẫu 2.ĐNCN tại phụ lục V Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 

- Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất hàng đóng gói sẵn: 

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật. 
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+ Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu sau đây: 

Có đủ phương tiện định lượng hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở sản xuất 

hàng đóng gói sẵn), phương tiện đo để tự đánh giá sự phù hợp về lượng của 

hàng đóng gói sẵn (đối với cơ sở thực hiện tự đánh giá sự phù hợp về lượng của 

hàng đóng gói sẵn); các phương tiện đo được định kỳ kiểm định, hiệu chuẩn 

theo quy định; 

Có mặt bằng làm việc, điều kiện môi trường và điều kiện khác theo quy định. 

+ Có đủ nhân viên kỹ thuật thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường 

quy định. 

+ Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường đối với 

phương tiện đo, phương tiện định lượng, việc thực hiện phép để bảo đảm yêu 

cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

+ Lưu giữ đầy đủ hồ sơ kết quả kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, hồ sơ 

đánh giá kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn (do cơ sở tự 

đánh giá hoặc do Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chứng nhận theo quy định. 

- Yêu cầu đối với cơ sở nhập khẩu hàng đóng gói sẵn: 

+ Phải thể hiện dấu định lượng trên nhãn hàng đóng gói sẵn nhóm 2. 

+ Ban hành và thực hiện các biện pháp kiểm soát về đo lường để bảo đảm 

yêu cầu kỹ thuật đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn. 

(Theo quy định tại Điều 10, 11 Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 

15/7/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đo lường ngày 11/11/2011; 

- Nghị định 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết 

và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa; 

- Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về đo lường đối với lượng của hàng hóa đóng gói sẵn. 
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12. Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng h a nhập khẩu thuộc trách nhiệm 

quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc thông 

qua dịch vụ bưu chính và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết hồ sơ. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 

trong tuần. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và công nghệ chuyển hồ 

sơ cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ  

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ 

của hồ sơ theo trình tự sau: 

+ Tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu; vào sổ 

đăng ký và ký tên, đóng dấu bản đăng ký kiểm tra chất lượng của người nhập khẩu. 

+ Tiến hành kiểm tra hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ và phù hợp: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra phải ra 

Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp 

ứng yêu cầu chất lượng gửi tới người nhập khẩu để làm thủ tục thông quan cho 

lô hàng. 

Trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp cơ quan kiểm tra xử lý như sau: 

· Trường hợp hàng hoá không đáp ứng yêu cầu về nhãn, Cơ quan kiểm tra 

ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

không đáp ứng yêu cầu chất lượng, trong Thông báo nêu rõ các nội dung không đạt 

yêu cầu gửi tới người nhập khẩu, đồng thời yêu cầu người nhập khẩu khắc phục 

về nhãn hàng hoá trong thời hạn không quá 10 ngày làm việc. Cơ quan kiểm tra 

chỉ cấp Thông báo lô hàng nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng khi người 

nhập khẩu có bằng chứng khắc phục nhãn hàng hóa của lô hàng. 

· Trường hợp hàng hoá nhập khẩu có chứng chỉ chất lượng không phù hợp 

với hồ sơ của lô hàng nhập khẩu hoặc chứng chỉ chất lượng không phù hợp với 

tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, Cơ quan kiểm tra ra 

thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu không 

đáp ứng yêu cầu chất lượng, trong thông báo nêu rõ các nội dung không đạt yêu cầu 

gửi tới cơ quan Hải quan và người nhập khẩu, đồng thời báo cáo cơ quan quản lý 

cấp trên để xử lý theo thẩm quyền quy định tại các Điểm a, b, c Khoản 2 Điều 8 

Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008. 
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Trường hợp hồ sơ không đầy đủ, Cơ quan kiểm tra tiếp nhận hồ sơ đăng 

ký kiểm tra chất lượng, đồng thời xác nhận các hạng mục hồ sơ còn thiếu trong 

phiếu tiếp nhận hồ sơ và yêu cầu người nhập khẩu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ 

trong thời gian 25 ngày làm việc. Trường hợp quá thời hạn trên mà vẫn chưa bổ 

sung đủ hồ sơ thì người nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra nêu rõ 

lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực hiện 

sau khi người nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ. 

Trường hợp người nhập khẩu không hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trong thời hạn 

quy định thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thời gian bổ sung 

hồ sơ, Cơ quan kiểm tra ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hóa nhập khẩu, trong thông báo nêu rõ “Lô hàng không hoàn thiện đầy đủ 

hồ sơ” gửi tới người nhập khẩu và cơ quan Hải quan. Đồng thời chủ trì, phối hợp 

cơ quan kiểm tra liên quan tiến hành kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa tại 

cơ sở của người nhập khẩu. 

+ Khi kiểm tra hồ sơ, cơ quan kiểm tra phát hiện thấy hàng hóa nhập khẩu 

phải kiểm tra theo nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 của Thông tư 

số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng, cơ quan kiểm tra ra Thông báo 

kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu, trong Thông báo 

nêu rõ các nội dung cần tiếp tục kiểm tra gửi người nhập khẩu, đồng thời tiến hành 

kiểm tra theo nội dung quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 của Thông tư. 

+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu phù hợp 

với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cơ quan kiểm tra 

ra Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp 

ứng yêu cầu chất lượng gửi tới người nhập khẩu để làm thủ tục thông quan cho 

lô hàng. 

+ Trường hợp kết quả đánh giá sự phù hợp của hàng hóa nhập khẩu không 

phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, cơ quan 

kiểm tra xử lý theo trường hợp hồ sơ đầy đủ nhưng không phù hợp quy định tại 

phần 2) trên đây.  

- Bước 3: Trả kết quả 

Trả kết quả trực tiếp tại trụ sở Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở 

Khoa học và Công nghệ hoặc thông qua dịch vụ bưu chính nếu tổ chức, cá nhân 

có yêu cầu. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính tới Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ nơi tổ chức, cá nhân sản xuất đăng ký 

doanh nghiệp hoặc đăng ký hộ kinh doanh. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ gồm: 

+ Giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu (04 bản).  
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+ Bản photocopy các giấy tờ sau: Hợp đồng (Contract), danh mục hàng 

hoá (nếu có) kèm theo (Packing list). 

+ Một hoặc các bản sao chứng chỉ chất lượng (xuất trình bản chính để đối chiếu, 

trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực) hoặc bản chính. 

+ Các tài liệu khác có liên quan: Bản sao (có xác nhận của người nhập khẩu) 

vận đơn (Bill of Lading); hóa đơn (Invoice); tờ khai hàng hóa nhập khẩu; giấy 

chứng nhận xuất xứ (nếu có) (C/O-Certificate of Origin); ảnh hoặc bản mô tả 

hàng hoá; mẫu nhãn hàng nhập khẩu đã được gắn dấu hợp quy và nhãn phụ (nếu 

nhãn chính chưa đủ nội dung theo quy định); chứng nhận lưu hành tự do CFS 

(nếu có). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân nhập khẩu 

hàng hóa. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện việc kiểm tra chất lượng đối với các hàng hóa 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (trừ các loại hàng hóa 

thuộc thẩm quyền kiểm tra của Cục Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa). 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 

Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu. 

h) Lệ phí kiểm tra: Không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng 

hàng hoá nhập khẩu (Mẫu 1. ĐKKT tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam thuộc danh mục hàng hóa có khả năng 

gây mất an toàn hoặc hàng hóa khác khi có dấu hiệu, nguy cơ gây mất an toàn 

thì người nhập khẩu phải đăng ký kiểm tra chất lượng trước khi đưa hàng hóa ra 

lưu thông trên thị trường. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007.  

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa.  

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 

hàng hóa. 

- Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu 

thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- Thông tư số 07/2017/ TT-BKHCN ngày 16/6/2017  của Bộ Khoa học và 

Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN 

ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
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13. Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện 

đo, lượng của hàng đ ng g i sẵn nhập khẩu 

a) Trình tự thực hiện:   

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ 

+ Tổ chức, cá nhân nhập khẩu lập hồ sơ đăng ký kiểm tra khi nhập khẩu 

theo quy định của pháp luật. 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và 

Công nghệ. 

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính vào ngày làm việc 

trong tuần. 

+ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và công nghệ chuyển hồ sơ 

cho Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 

- Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Cơ quan kiểm tra tổ chức xử lý hồ sơ 

Lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và vào 

sổ đăng ký và ký tên, đóng dấu vào bản đăng ký kiểm tra của cơ sở nhập khẩu: 

+ Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, hợp lệ, cơ quan kiểm tra xác 

nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận hồ 

sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ. 

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan kiểm tra thông báo bằng 

văn bản cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của 

hàng đóng gói sẵn khi nhập khẩu. 

- Bước 3: Thực hiện việc kiểm tra 

- Bước 4: Ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước 

- Bước 5: Trả kết quả  

Trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở khoa học và 

công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: 

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở khoa học 

và công nghệ.  

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ Giấy “Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường”; 
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+ Bản chính hoặc bản sao có kèm bản chính để đối chiếu: Hợp đồng, tờ 

khai hàng hóa nhập khẩu; danh mục hàng hóa (packing list); giấy chứng nhận 

xuất xứ (C/O) (nếu có); thuyết minh kỹ thuật của phương tiện đo (bằng tiếng Anh 

hoặc tiếng Việt hoặc cả hai thứ tiếng) (trường hợp nhập khẩu phương tiện đo). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Thời hạn lập phiếu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và vào sổ đăng ký: Ngay tại 

thời điểm tiếp nhận hồ sơ. 

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, hợp lệ: Sở Khoa học và Công nghệ 

xác nhận các hạng mục hồ sơ không đầy đủ, không hợp lệ trong phiếu tiếp nhận 

hồ sơ đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường và yêu cầu cơ sở nhập khẩu bổ sung, 

hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 05 ngày làm việc. Trường hợp quá thời hạn trên mà 

vẫn chưa bổ sung đủ hồ sơ thì cơ sở nhập khẩu phải có văn bản gửi cơ quan kiểm tra 

nêu rõ lý do và thời gian hoàn thành. Các bước kiểm tra tiếp theo chỉ được thực 

hiện sau khi cơ sở nhập khẩu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ; 

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể 

từ ngày tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan kiểm tra thông báo bằng văn bản 

cho cơ sở nhập khẩu về việc kiểm tra đối với phương tiện đo, lượng của hàng 

đóng gói sẵn khi nhập khẩu; 

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở nhập khẩu nhận được 

văn bản thông báo, Sở Khoa học và Công nghệ phải hoàn thành việc kiểm tra và 

ra thông báo kết quả kiểm tra nhà nước về đo lường gửi cho cơ sở nhập khẩu. 

   đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Cơ sở nhập khẩu: Phương tiện đo phải phê duyệt mẫu thuộc danh mục 

phương tiện đo nhóm 2; hàng đóng gói sẵn thuộc danh mục hàng đóng gói sẵn 

nhóm 2. Phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

- Có thông báo của cơ quan thực hiện kiểm tra trên thị trường, trong sử dụng về 

việc không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường quy định và đề nghị tăng cường 

kiểm tra khi nhập khẩu; 

- Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về đo lường; 

- Thông tin, cảnh báo của tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về 

phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo lường có 

nguy cơ xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức, cá nhân khác; 

- Kết quả khảo sát về đo lường đối với phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn 

trên thị trường, trong sử dụng phát hiện sự không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật đo 

lường theo quy định 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ.  
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả kiểm tra 

nhà nước về đo lường 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường (Mẫu 1. ĐKKT tại Phụ lục      

ban hành kèm theo Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và 

Công nghệ). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu c ): Không. 

l) Căn cứ pháp lý: 

- Luật Đo lường ngày 11/11/ 2011; 

- Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường; 

- Thông tư số 28/2013/TT-BKHCN ngày 17/12/2013 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định kiểm tra nhà nước về đo lường. 
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IV. LĨNH VỰC SỞ HỮU TRÍ TUỆ 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 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước1: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ và nhận giấy biên nhận - hẹn trả kết quả giải quyết 

hồ sơ. 

- Bước2: Trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ Sở Khoa học và 

Công nghệ xem xét hồ sơ: 

Trường hợp hồ sơ đáp ứng quy định và tổ chức đáp ứng các điều kiện quy định 

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định cấp giấy chứng nhận tổ chức 

giám định,  

Trường hợp hồ sơ có thiếu sót hoặc tổ chức không đáp ứng các điều kiện 

quy định Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra thông báo dự định từ chối 

chấp nhận hồ sơ, trong đó nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 1 tháng kể từ ngày ra 

thông báo để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa thiếu sót hoặc có ý kiến phản đối. Khi 

hết thời hạn đã ấn định mà tổ chức nộp hồ sơ không sửa chữa thiếu sót hoặc sửa chữa 

thiếu sót không đạt yêu cầu, không có ý kiến phản đối hoặc có ý kiến phản đối 

nhưng không xác đáng thì Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ ra quyết định 

từ chối cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định, trong đó nêu rõ lý do từ chối. 

- Bước3:  Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ 02 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 

giám định sở hữu công nghiệp (Phụ lục III của Thông tư số 18/2011/TT-BKCN);  

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp), 

giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã), 

giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (đối với đơn vị sự nghiệp 

là tổ chức khoa học và công nghệ), quyết định thành lập và giấy đăng ký hoạt động 

(nếu pháp luật quy định phải đăng ký hoạt động - đối với đơn vị sự nghiệp 

không phải là tổ chức khoa học và công nghệ) hoặc giấy đăng ký hoạt động đối 

với tổ chức hành nghề luật sư (xuất trình bản chính để đối chiếu, trừ trường hợp 

bản sao đã được chứng thực)”.  

+ Bản sao quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động giữa tổ chức và 

giám định viên sở hữu công nghiệp hoạt động cho tổ chức (xuất trình bản chính 

để đối chiếu, trừ trường hợp bản sao đã được chứng thực);  
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+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ 

bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 01 tháng kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận tổ chức đủ 

điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

Phí thẩm định cấp Giấy chứng nhận Tổ chức giám định sở hữu công nghiệp: 

250.000 đồng/giấy. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ 

chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (Phụ lục III của Thông tư 

số 18/2011/TT-BKCN). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện thành lập tổ chức giám định: 

- Có nhân lực, cơ sở vật chất - kỹ thuật đáp ứng yêu cầu tổ chức hoạt động 

giám định theo quy định của pháp luật;  

- Có chức năng thực hiện hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ được ghi nhận 

trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động;  

- Người đứng đầu tổ chức hoặc người được người đứng đầu tổ chức ủy quyền 

có thẻ giám định viên sở hữu trí tuệ.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Sở hữu trí tuệ 19/6/2009; 

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ,  

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; 
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- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 

và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; 

 - Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN 

ngày 13/02/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- 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. 
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2. Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 

giám định sở hữu công nghiệp. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện 

hoạt động giám định sở hữu công nghiệp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Sở Khoa học và Công nghệ và nhận giấy biên nhận  - hẹn trả kết quả 

giải quyết hồ sơ. 

- Bước 2: Trường hợp hồ sơ đáp ứng các quy định, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ ra quyết định cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động giám 

định sở hữu công nghiệp; 

Trường hợp hồ sơ thiếu sót hoặc không đáp ứng các quy định, Giám đốc 

Sở Khoa học và Công nghệ sẽ ra thông báo dự định từ chối chấp nhận hồ sơ, nêu 

rõ lý do để tổ chức nộp hồ sơ sửa chữa hoặc có ý kiến phản đối. Nếu tổ chức nộp 

hồ sơ không sửa chữa thiếu sót, hoặc sửa chữa không đạt yêu cầu, không có ý 

kiến phản đối hoặc ý kiến phản đối không xác đáng, Giám đốc Sở Khoa học và 

Công nghệ ra quyết định từ chối cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định 

(nêu rõ lý do). 

 - Bước 3:  Trả kết quả cho đối tượng thực hiện thủ tục hành chính tại Bộ 

phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ. 

b) Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

của Sở Khoa học và Công nghệ hoặc. 

c) Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: 

+ 02 Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động 

giám định sở hữu công nghiệp (Phụ lục III của Thông tư số 18/2011/TT-BKCN);  

+ Bản sao chứng từ nộp phí, lệ phí (trường hợp nộp phí, lệ phí qua dịch vụ 

bưu chính hoặc nộp trực tiếp vào tài khoản của Sở Khoa học và Công nghệ). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): Không. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận tổ chức đủ 

điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp. 
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h) Phí, lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai yêu cầu cấp Giấy chứng nhận tổ 

chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp (Phụ lục III của Thông 

tư số 18/2011/TT-BKCN) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám 

định viên sở hữu công nghiệp: 

- Giấy chứng nhận bị mất, bị lỗi, bị hỏng (rách, bẩn, phai mờ…) đến mức 

không sử dụng được; 

- Có sự thay đổi về thông tin đã được ghi nhận trong Giấy chứng nhận. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; 

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điểu của Luật Sở hữu trí tuệ 19/6/2009; 

- Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về về bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ,  

- Nghị định số 119/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; 

- Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ hướng dẫn việc cấp, thu hồi thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp 

và giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp; 

 - Thông tư số 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/3/2009, Thông tư số 

18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011 và Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN 

ngày 13/02/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

- 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. 
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