
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:        /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ  

 lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm 

soát thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

04/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; 

Căn cứ Nghi ̣điṇh số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thưc̣ 

hiêṇ cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-BKHCN ngày 02/7/2021 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ; 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự thảo Quyết định công bố danh mục thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn kính trình Chủ tịch UBND tỉnh bãi 

bỏ 04 TTHC đã được công bố tại Quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 

về việc công Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, cụ thể:  

- Thủ tục tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức chủ trì dự án thuộc Chương trình 

phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản lý), 

có mã số TTHC: 2.000419; 

- Thủ tục thay đổi, điều chỉnh trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản 

lý), có mã số TTHC: 2.000912; 
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- Thủ tục chấm dứt hợp đồng trong quá trình thực hiện dự án thuộc Chương 

trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa phương quản 

lý), có mã số TTHC: 2.000895;  

- Thủ tục đánh giá, nghiệm thu và công nhận kết quả thực hiện dự án thuộc 

Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 (đối với dự án địa 

phương quản lý), có mã số TTHC: 2.000419. 

(Có dự thảo Quyết định và Danh mục TTHC gửi kèm) 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./. 
 

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN&QLCN;  

- Lưu: VT, VP.(tthai) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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