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Điện Biên,  ngày     tháng    năm 2022 

 

Kính gửi:  

 

 

- Sở Khoa học và Công nghệ; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

 

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành 

Quyết định số 1745/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính 

được sửa đổi, bổ sung, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Điện Biên. Đến nay, việc nhập, đăng tải công khai, không công khai dữ liệu 

thủ tục hành chính tại quyết định công bố nêu trên vào Cơ sở dữ liệu thủ tục 

hành chính đã hoàn thành. Cụ thể: 

1. Thủ tục hành chính công khai 

STT Số hồ sơ TTHC Tên TTHC công khai 

1  2.001269.000.00.00.H18 
Thủ tục đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng 

giải thưởng chất lượng quốc gia 

2. Thủ tục hành chính không công khai 

STT Số hồ sơ TTHC Tên thủ tục hành chính 

1 2.001268.000.00.00.H18 

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với 

các sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu, 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 

2 2.002118.000.00.00.H18 

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập 

khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 

Khoa học và Công nghệ                                                                                                                                                                                                                                      

3 1.000438.000.00.00.H18 

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo 

lường đối với phương tiện đo, lượng hàng 

đóng gói sẵn nhập khẩu 

Văn phòng UBND tỉnh đề nghị: 



2 

 

 

 

- Sở Thông tin và Truyền thông kết nối, tích hợp, công khai/ không công 

khai dữ liệu các thủ tục hành chính nêu trên tại Cổng Dịch vụ công trực tuyến 

của tỉnh để tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tra cứu, thực hiện. 

- Sở Khoa học và Công nghệ khai thác thông tin, niêm yết công khai 01 thủ 

tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục I, Phụ lục II kèm theo Công văn số 

574/VPUB-KSTT ngày 15/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc niêm yết, 

công khai thủ tục hành chính, công khai nội dung hướng dẫn phản ánh, kiến nghị 

của cá nhân, tổ chức; bỏ niêm yết 03 thủ tục hành chính không công khai trên 

Cổng/ Trang thông tin điện tử và Bảng niêm yết tại trụ sở của cơ quan, đơn vị. 

Nhận được Văn bản này, đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông 

tin và Truyền thông quan tâm thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KSTT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 
 

Lê Thanh Bình 
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