
PHỤ LỤC II 

DANH MỤC QUY TRÌNH NỘI BỘTRONG GIẢI QUYẾT TTHC 

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH TUYÊN QUANG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 05  tháng 5 năm 2020 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH (02 thủ tục) 

1. Lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ 

 

Quy trình số:  QLCN-17 

 

Thủ tục hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn về sở hữu trí tuệ, khai thác 
và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tự tổ chức đo lường 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo 
 

 

Thứ tự 

các bước 

thực hiện 

Nội dung các bước thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 
Bộ phận giải quyết 

Bước 1 

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của 

hồ sơ, chuyển phòng Quản lý Công 

nghệ và KHCN cơ sở xử lý hồ sơ 

0,5 ngày làm việc Bộ phận Một cửa 

Bước 2 Thẩm định, xử lý hồ sơ 04 ngày làm việc 

Phòng Quản lý 

Công nghệ và 

KHCN cơ sở 

Bước 3 Ban hành văn bản hỗ trợ 01 ngày làm việc Lãnh đạo Sở 

Bước 4 
Chuyển khoản cho doanh nghiệp được 

hỗ trợ 
1,5 ngày làm việc Kế toán Sở 

04 bước  07 ngày làm việc  
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Quy trình số:  QLCN-18 

 

Thủ tục hỗ trợ giá trị hợp đồng tư vấn để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, tự tổ chức đo lường 

 

Thứ tự 

các bước 

thực hiện 

Nội dung các bước thực hiện 
Thời gian 

thực hiện 
Bộ phận giải quyết 

Bước 1 

Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của 

hồ sơ, chuyển phòng Quản  lý Công 

nghệ và KHCN cơ sở xử lý hồ sơ 

0,5 ngày làm việc Bộ phận một cửa 

Bước 2 Thẩm định, xử lý hồ sơ 04 ngày làm việc 

Phòng Quản  lý 

Công nghệ và 

KHCN cơ sở 

Bước 3 Ban hành văn bản hỗ trợ 01 ngày làm việc Lãnh đạo Sở 

Bước 4 
Chuyển khoản cho doanh nghiệp được 

hỗ trợ 
1,5 ngày làm việc Kế toán Sở 

4 bước  07 ngày làm việc  

 

 


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tuyên Quang - phone: 0207.6251.788/0207.6250.589 - email: thongtintt@tuyenquang.gov.vn
	2020-05-05T09:28:01+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH TUYÊN QUANG
	Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang<tuyenquang@chinhphu.vn> đã ký lên văn bản này!




