
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

  SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:     147 /QĐ-SKHCN      Khánh Hòa, ngày   22  tháng 9 năm 2022 

     

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp  

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA 

 ăn            n            -     n    2     n    năm 202      

       n            p   p                     o           n  n   ; 

 ăn            n      90 /  -     n    0     n    năm 202      

       n  q     n       năn   n   m     q   n   n          o           ng 

n   ;  

 ăn        n ận     G  m          o           n  n      n     n  Hò  

        H     n  q ản lý      lượn   p d n   ó      lự ; 

Theo    n          n       o I            o           n  n   . 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Khánh Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với 

các lĩnh vực hoạt động trong Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này. 

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 

63/QĐ-SKHCN ngày 20/5/2022 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Khánh Hòa về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc 

gia TCVN ISO 9001:2015.  

Điều 3. Trưởng Ban Chỉ đạo ISO  Chánh V n phòng Sở  Trưởng các 

phòng/đơn vị thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 3 (VBĐT); 

- Lưu: VT  H  sơ ISO (A. Sinh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Vinh Liên Trang 

 

 

 

 



Phụ lục 

CÁC  ĨNH V C HO T ĐỘNG CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Đ  C CÔNG  Ố  

PH  H P TI U CHU N QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015 

(Kèm   eo         n    :   147     -SKHCN ngày   22  tháng 9 năm 2022     G  m          o           n  n      n     n  Hò ) 

        TOÀN  Ộ HO T ĐỘNG GI I QUYẾT CÁC TTHC THUỘC TH M QUY N GI I QUYẾT CỦA SỞ KHCN  

TT Tên TTHC 

Qu  t  ịnh công 

bố TTHC của 

tỉnh 

I  ĨNH V C HO T ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  28 TTHC)  

1 
Thay đổi  bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đ ng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 

Quyết định  số 

281/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2018 

2 Cấp lại Giấy chứng nhận đ ng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ 

3 
Thay đổi  bổ sung nội dung Giấy chứng nhận hoạt động cho v n phòng đại diện  chi nhánh của tổ chức khoa học và công 

nghệ 

4 Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho v n phòng đại diện  chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ 

5 

Thủ tục đ ng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh  cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản 

lý của tỉnh  thành phố trực thuộc trung ương 

6 Thủ tục đ ng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 

7 
Thủ tục đ ng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua b ng ngân sách nhà nước thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh  thành phố trực thuộc Trung ương 

8 
Thủ tục  Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho v n phòng đại diện  chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ Quyết định  số 

2288/QĐ-UBND 

ngày 10/8/2018 9 Thủ tục  Cấp Giấy chứng nhận đ ng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ 

10 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
Quyết định  số 

2391/QĐ-UBND 

ngày 23/7/2019 11 Thủ tục cấp thay đổi nội dung  cấp lại Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ 



3 

TT Tên TTHC 

Qu  t  ịnh công 

bố TTHC của 

tỉnh 

12 
Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học  chức danh công 

nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập 

Quyết định  số 

2035/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2020 

13 Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp  tổ chức  cá nhân thực hiện giải mã công nghệ 

14 
Thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành  nghề ưu đãi đầu tư  địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ 

từ tổ chức khoa học và công nghệ 

15 Thủ tục hỗ trợ phát triển tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ 

16 
Thủ tục hỗ trợ tổ chức khoa học và công nghệ có hoạt động liên kết với tổ chức ứng dụng  chuyển giao công nghệ địa 

phương để hoàn thiện kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ 

17 Thủ tục mua sáng chế  sáng kiến 

18 Thủ tục hỗ trợ kinh phí  mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức  cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 

19 Thủ tục công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức  cá nhân tự đầu tư nghiên cứu 

20 
Thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ  ươm tạo doanh nghiệp khoa học 

và công nghệ 

21 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đ ng ký chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công 

nghệ) 

Quyết định  số 

2036/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2020  

 

22 
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đ ng ký gia hạn  sửa đổi  bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (trừ trường hợp thuộc 

thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ) 

23 
Thủ tục đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ của tổ chức  cá nhân cư trú hoặc hoạt động hợp pháp tại Việt 

Nam 

24 
Thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố 

ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia  quốc phòng  an ninh  môi trường  tính mạng  sức khỏe con người 

25 
Đánh giá đ ng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà 

có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia  quốc phòng  an ninh  môi trường  tính mạng  sức khỏe con người 

26 Thủ tục đánh giá  xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước 



4 

TT Tên TTHC 

Qu  t  ịnh công 

bố TTHC của 

tỉnh 

27 
Thủ tục xét đặc cách bổ nhiệm vào chức danh khoa học  chức danh công nghệ cao hơn không qua thi th ng hạng  không 

phụ thuộc n m công tác Quyết định  số 

3239/QĐ-UBND 

ngày 4/12/2020 28 
Thủ tục xét tiếp nhận vào viên chức và bổ nhiệm vào chức danh nghiên cứu khoa học  chức danh công nghệ đối với cá 

nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động khoa học và công nghệ 

II  ĨNH V C N NG    NG NGUY N T   AN TOÀN  ỨC X  VÀ H T NHÂN (07 TTHC)  

1 Thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 

Quyết định  số 

2014/QĐ-UBND 

ngày 19/7/2022 

2 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

3 Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

4 Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

5 Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

6 Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

7 Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. 

III  ĨNH V C SỞ HỮU TRÍ TUỆ  02 TTHC)  

1 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp Quyết định  số 

281/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2018 2 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp 

IV  ĨNH V C TI U CHU N ĐO   ỜNG CHẤT    NG (11 TTHC)  

1 
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đ ng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm  hàng hoá của tổ chức  cá 

nhân 
 

Quyết định  số 

281/QĐ-UBND 

ngày 24/01/2018 

2 
Thủ tục đ ng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức  cá nhân sản xuất  kinh doanh 

3 Thủ tục đ ng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận 

4 
Thủ tục đ ng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm  hàng hóa sản xuất trong nước  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 

5 Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh) Quyết định  số 



5 

TT Tên TTHC 

Qu  t  ịnh công 

bố TTHC của 

tỉnh 

6 
Thủ tục thay đổi  bổ sung phạm vi  lĩnh vực đánh giá sự phù hợp được chỉ định (cấp tỉnh) 1829/QĐ-UBND 

ngày 12/6/2019 

7 Thủ tục chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt động thử nghiệm  giám định  kiểm định  chứng nhận 

8 Thủ tục cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp 

9 Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm  hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu 

10 Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng Quyết định  số 

1692/QĐ-UBND 

ngày 22/6/2021 11 
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng 

V THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  THUỘC TH M QUY N GI I QUYẾT CỦA CÁC CƠ QUAN CHUY N MÔN  

V.1  ĨNH V C  ỒI TH ỜNG NHÀ N ỚC  

1 Thủ tục phục h i danh dự Quyết định  số 
107/QĐ-UBND 

ngày 11/01/2019 2 Thủ tục giải quyết yêu cầu b i thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại 

V.2  ĨNH V C TỐ CÁO  

3 Giải quyết tố cáo tại cấp tỉnh 
Quyết định  số 

3595/QĐ-UBND 

ngày 26/11/2019 

V.3  ĨNH V C KHIẾU N I  

4 
 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh 

Quyết định  số 
2491/QĐ-UBND 

ngày 27/8/2021 5 
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh 

V.4  ĨNH V C TIẾP CÔNG DÂN  



6 

TT Tên TTHC 

Qu  t  ịnh công 

bố TTHC của 

tỉnh 

6 Thủ tục tiếp công dân tại cấp tỉnh 
Quyết định  số 

1910/QĐ-UBND 

ngày 05/7/2022 

 

V.5  ĨNH V C X   Ý ĐƠN 

7 Thủ tục xử lý đơn tại cấp tỉnh 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

B N CÔNG BỐ 
 

 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH KHÁNH HÒA 

 

Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh 

Hòa phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các hoạt động trong lĩnh 

vực KHCN. 

(Theo Ph  l c ban hành kèm theo Quy     nh s    147     -SKHCN  ngày  22  tháng 9 

năm 2022 c   G  m   c S  Khoa h c và Công ngh  Khánh Hòa) 

 Bản công bố này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./. 

 

                   

                                                                    

                                                                  Khánh Hòa, ngày  22  tháng 9 năm 2022 

                                                                                          GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                                                                                     Lê Vinh Liên Trang 
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