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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 06 tháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Công bố bãi bỏ thủ tục hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng
thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi,
bổ sung 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; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 và Nghị định
số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ 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 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính
phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Quyết định số 3560/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2021 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị
bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi chức năng quản
lý của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này việc bãi bỏ 03 thủ tục hành chính
trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở
Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng, cụ thể như sau:
Bãi bỏ 03 thủ tục hành chính số thứ tự 11, 12, 13, mục IV phần B tại Danh mục
thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh
Lâm Đồng (ban hành kèm theo Quyết định số 227/QĐ-UBND ngày 11/02/2019 của
Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và
Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Văn Hiệp
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DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC
TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Kèm theo Quyết định số 586/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2022
của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

TT

1

2

3

Số hồ sơ
TTHC

Tên thủ tục hành chính

1.006851

Thủ tục cấp mới Giấy phép vận chuyển hàng hóa
nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít
hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc
loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

2.002231

Thủ tục cấp bổ sung Giấy phép vận chuyển hàng
hóa nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất
ô xít hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn
(thuộc loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ
giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

2.002232

Thủ tục cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa
nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít
hữu cơ (thuộc loại 5) và các chất ăn mòn (thuộc
loại 8) bằng phương tiện giao thông cơ giới
đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Tên văn bản quy phạm
pháp luật quy định việc bãi
bỏ thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực
hiện

Nghị định số 42/2020/NĐCP ngày 08 tháng 4 năm
2020 của Chính Phủ

Tiêu chuẩn đo
lường chất
lượng

Sở Khoa học và
Công nghệ

