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Kính gửi: Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng 

(Địa chỉ: Số 83, đường Tam Thanh, Phường Tam Thanh, TPLS) 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế) của Phòng khám Đa 

khoa Xứ Lạng (Thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Lạng 

Sơn) nộp ngày 27/02/2021. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo kết quả kiểm tra 

hồ sơ như sau: 

Theo hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, Phòng khám Đa khoa Xứ Lạng là một địa 

điểm kinh doanh thuộc Công ty CP Dược phẩm và Trang thiết bị Y tế Lạng Sơn 

(Công ty). Do vậy Công ty mới có đủ tư cách pháp nhân đề nghị cấp Giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ. Đề nghị đơn vị chỉnh sửa bổ sung hồ sơ đảm bảo theo 

đúng quy định của pháp luật. 

Thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ 

quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 

năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/02/2021. Theo đó quy 

định về thành phần hồ sơ, các biểu mẫu đã có thay đổi. Để đảm bảo tính hợp lệ, đầy 

đủ của hồ sơ, đề nghị đơn vị chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ theo quy định tại Điều 20, 

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP. 

Hồ sơ sửa đổi bổ sung nộp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng 

Sơn. Sau thời gian 15 ngày làm việc tính từ ngày ban hành văn bản thông báo, nếu 

đơn vị không bổ sung hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ kết thúc quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính. Thời gian chờ đơn vị khắc phục, bổ sung hồ sơ không 

được tính vào thời gian giải quyết hồ sơ./. 

 
  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TTPVHCC; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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