
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày      tháng 6 năm 2021 

 

TỜ TRÌNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/ bị bãi bỏ và 

Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn 
 

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 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về Kiểm 

soát thủ tục hành chính đã được sửa đổi, bổ sung; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 

04/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính 

phủ phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục 

hành chính; Nghi ̣điṇh số  61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thưc̣ hiêṇ 

cơ chế môṭ cửa, môṭ cửa liên thông trong giải quyết TTHC; 

Căn cứ 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;  

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

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; 

Căn cứ Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 

KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

   Sở Khoa học và Công nghệ đã rà soát và xây dựng dự thảo Quyết định công bố 

danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ và Quy trình nội bộ trong giải 

quyết TTHC lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc 

thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. Nội dung 

trình công bố cụ thể như sau: 

 I. CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI LĨNH VỰC NĂNG 

LƯỢNG NGUYÊN TỬ AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM 

QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  
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1. Công bố TTHC mới ban hành lĩnh vực hoạt động KH&CN: 07 TTHC  

Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định  

số 3950/QĐ-BKHCN, trong đó có 07 TTHC:  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); Thủ tục 

Cấp lại Ciấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế; Thủ tục Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục Sửa đổi Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục Gia hạn 

Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong 

y tế; Thủ tục Cấp Ciấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y 

tế. 

2. Các nội dung không thống nhất với Quyết định công bố của Bộ trưởng 

Bộ KH&CN 

07 TTHC: 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); Thủ tục Cấp lại Giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục 

Bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán trong y tế; Thủ tục Sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục Gia hạn Giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; Thủ tục Cấp Giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; 

Thủ tục Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế không thống nhất một số 

nội dung tại Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN, cụ thể: 

-  “Địa điểm thực hiện”: 

(+)  Cơ quan, đơn vị tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: phố Da ̃Tươṇg, phường Chi Lăng, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn; 

(+) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, 

số 638 đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. 

- “Cách thức thực hiện”:  

   (+)  Tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại địa chỉ: http://dichvucong.langson.gov.vn/ 

(+) Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trưc̣ tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh Lạng Sơn. 

Lý do: Để phù hợp với tình hình thực tế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 

TTHC cho tổ chức, cá nhân và  nâng cao tính công khai minh bạch,  đồng thời tạo điều 

kiện thuận lợi nhằm giảm trừ chi phí cho cá nhân, tổ chức thực hiện tuân thủ TTHC 

trên địa bàn tỉnh. 

3. Về xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC 
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 07 TTHC trên, Sở Khoa học và Công nghệ  đã thực hiện xây dựng Quy trình nội 

bộ giải quyết TTHC theo quy định tại Nghi ̣điṇh số 61/2018/NĐ-CP  và Thông tư số 

01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn Nghị định số 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. (Có Phụ lục II gửi kèm) 

 II. CÔNG BỐ BÃI BỎ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  VÀ CÁC QUY TRÌNH NỘI 

BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG 

NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI 

QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

- Đề nghị bãi bỏ Thủ tục hành chính có số thứ tự 01 ý II mục B phần I danh 

mục thủ tục hành chính tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh 

vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; các thủ tục hành chính có số 

thứ tự 15, 16, 17, 18, 19, 20 ý III mục B danh mục thủ tục hành chính tại Quyết 

định số 918/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn  về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa 

đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn; 

- Đề nghị bãi bỏ các quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính 

theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa 

học và Công nghệ có số thứ tự 1, 2, 3, 4,5, 6, 7 mục III phần I phụ lục I tại Quyết 

định số 1596 /QĐ-UBND ngày 20 /8 /2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

(Có dự thảo Quyết định và Danh mục TTHC gửi kèm) 

Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng QLCN&QLCN; Văn phòng Sở;  

- Lưu: VT, VP.(tthai) 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/thong-tu-01-2018-tt-vpcp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-400735.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-61-2018-nd-cp-co-che-mot-cua-mot-cua-lien-thong-trong-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-357427.aspx
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