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Số:       /TTr-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng 4  năm 2022 

 

TỜ TRÌNH 

V/v đề nghị phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ 

tục hành chính lĩnh vực 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; 

Căn cứ Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 28/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính tỉnh Lạng Sơn giai 

đoạn 2021- 2025 và định hướng đến năm 2030;  Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 

18/02/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã rà soát và xây dựng dự thảo 

Quyết định phê duyệt Danh mục thực hiện cắt giảm thời hạn giải quyết thủ tục 

hành chính (TTHC) thẩm quyền giải quyết của Sở KH&CN. 

Nội dung cụ thể như sau: 

1. Số lượng TTHC rà soát 

Tổng số TTHC được thực hiện rà soát: 07 TTHC. Trong đó:  

- Số lượng rà soát theo Kế hoạch rà soát năm 2022: 13 TTHC. Trong đó: 

07 TTHC đề xuất cắt giảm thời hạn giải quyết TTHC theo Đề án của tỉnh và 06 TTHC 

thực hiện rà soát quy định TTHC theo Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 

31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC. 

- Số lượng rà soát phát sinh ngoài Kế hoạch: 0 TTHC;  

2. Danh mục TTHC đề xuất cắt giảm lĩnh vực An toàn bức xạ và hạt 

nhân: Gồm 07/07 TTHC, cụ thể: 



Số 

TT 
Tên thủ tục hành chính 

1 
TTHC về cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách 

an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) 

2 
TTHC về cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

3 
TTHC về cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

4 
TTHC về sửa đổi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

5 
TTHC về bổ sung Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

6 
TTHC về gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

7 TTHC về khai báo thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế 

3. Tổng thời gian đề xuất cắt giảm 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC trước khi rà soát: 110 ngày. 

Tổng thời gian thực hiện của các TTHC sau khi rà soát: 75 ngày. 

Số thời gian cắt giảm sau khi rà soát: 35 ngày. 

Tỷ lệ cắt giảm: 32%   

 (Chi tiết tại Báo cáo số 56 /BC-SKHCN ngày 14/4/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 

  Sở Khoa học và Công nghệ kính trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, 

quyết định. (Có dự thảo Quyết định, Danh mục TTHC kèm theo)./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CM, Chi cục TĐC; 

- Lưu: VT, VP (tthai)   

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Trần Quốc Anh 
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