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QUYÉT ĐỊNH
về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
(Lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ)

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 
phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 
tháng 5 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị 
định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ
trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về 
tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ 
và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này các thủ tục hành chính được sửa 

đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (lĩnh vực: 
Hoạt động khoa học và công nghệ).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám định Công nghệ, Vụ 

trưởng Vụ Pháp chế và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cục KSTTHC;
- Trung tâm Tin học (để cập nhật);
- Lưu: VT, ĐTG, PC.

KT. Bộ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

rfffm Đại Dương



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Được SỬA ĐỎI THUỘC PHẠM VI CHỨC 
NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Lĩnh vực: hoạt đặng khoa học và công nghệ)
(Ban hành kèm theo Quyết định sỗ /QĐ-BKHCN

ngày Ầh thằng Ịo năm 201?[ của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI

STT Số hồ sơ 
TTHC

Tên thủ tục 
hành chính

Tên VBQPPL quy định 
nội dung sửa đôi

Lĩnh
vưc•

Cơ quan thực 
hiện

A. Thủ tục hành chỉnh cấp trung ương

1 B-BKC-
205224-
TT

Thủ tục 
chấp thuận 
chuyển giao 
công nghệ 
đối với công 
nghệ thuộc 
Danh mục 
công nghệ 
hạn chê 
chuyển giao

Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bọ 
trưởng 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

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

2 B-BKC-
205219-
TT

Thủ tục cấp 
Giấy phép 
chuyển giao 
công nghệ 
đối với công 
nghệ thuộc 
Danh mục 
công nghệ 
hạn chế 
chuyển giao

Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bọ 
trưởng 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

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

3 B-BKC-
205322-
TT

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký hợp đồng 
chuyển giao 
công nghệ 
đối với công 
nghệ thuộc 
dự án đầu 
do TI 
tướng Chíi 
phủ chỉ 
thuận đầu tư

Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bọ 
trưởng 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

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ



4 B-BKC-
205351-
TT

Thủ tục cấp 
Giấy chứng 
nhận đăng 
ký sửa đổi, 
bổ sung hợp 
đồng
chuyển giao 
công nghệ

Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bọ 
trưởng 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

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Bộ Khoa học 
và Công nghệ

B. Thủ tục hành chỉnh cấp tỉnh

1 B-BKC-
205355-
TT

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)

Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bọ 
trưởng 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

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Sở Khoa học 
và Công nghệ

2 B-BKC-
205364-
TT

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)

Thông tư số 
169/2016/TT-BTC ngày 
26/10/2016 của Bọ 
trưởng 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

Hoạt 
động 
khoa 

học và 
công 
nghệ

Sở Khoa học 
và Công nghệ


