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Phú Thọ, ngày 10 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

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 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định 
về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử 
hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 
nhiệm Văn phòng Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định 
số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 
cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 37/TTr-
SKHCN ngày 09/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm 
quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện tại Trung tâm Phục vụ 
hành chính công của tỉnh.

Thay thế thủ tục hành chính số 1, 2, 9, 13, 14  và 16 tại mục H, phần XIV 
thuộc lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ban hành kèm theo Quyết định số 
1879/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
 - Sở Khoa học và Công nghệ: cập nhật đầy đủ, kịp thời, chính xác nội dung, 
quy trình thực hiện của từng thủ tục hành chính đã được công bố trên Cổng dịch vụ 
công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh theo đúng quy định. 
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- Sở Thông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công 
nghệ xây dựng và thực hiện giải pháp đảm bảo phương thức thực hiện thủ tục hành 
chính trên môi trường điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Sở Khoa học 
và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN, GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

THỰC HIỆN TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
(Kèm theo Quyết định số: 2921/QĐ-UBND ngày  10 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ)

STT Tên thủ tục hành chính Mức độ 4

1 Công bố sử dụng dấu định lượng X

2 Điều chỉnh nội dung  bản công bố sử dụng dấu định lượng X

3 Cấp Giấy xác nhận đăng ký hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hoá của tổ chức, cá nhân X

4 Chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận X

5 Thay đổi, bổ sung phạm vi, lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định X

6 Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp X


