
KẾ HOẠCH
Rà soát Thủ tục hành chính năm 2018 của Sở Khoa học và Công nghệ

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BTP ngày 24/02/2014 về hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà
soát, đánh giá thủ tục hành chính;

Thực hiện công văn số 12064/UBND-VP  ngày 08/12/2017 của UBND tỉnh về xây dựng Kế hoạch rà soát thủ tục hành chính
năm 2018, Sở Khoa học và Công nghệ tiến hành xây dựng kế hoạch rà soát thủ tục hành chính năm 2018 thuộc thẩm quyền giải
quyết như sau:

STT Tên/Nhóm thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát Thời gian thực hiện rá soát

Chủ trì Phối hợp Bắt đầu Hoàn thành

I. Nhóm TTHC, quy định có liên quan về Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ

1
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang
chẩn đoán trong y tế

Sở KH&CN Phòng QLCN& PT
TTCN

Tháng 1/2018 Tháng 3/2018

2 Thủ tục cấp giấy phép tiến hành
công việc bức xạ (sử dụng thiết

Sở KH&CN Phòng QLCN& PT
TTCN

Tháng 1/2018 Tháng 3/2018
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bị X-quang chẩn đoán trong y tế)

3

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến
hành công việc bức xạ(sử dụng
thiết bị X-quang chẩn đoán trong
y tế)

Sở KH&CN Phòng QLCN& PT
TTCN

Tháng 1/2018 Tháng 3/2018

4

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy
phép tiến hành công việc bức
xạ(đối với thiết bị X-quang chẩn
đoán trong y tế)

Sở KH&CN Phòng QLCN& PT
TTCN

Tháng 1/2018 Tháng 3/2018

5

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến
hành công việc bức xạ (đối với
thiết bị X-quang chẩn đoán trong
y tế)

Sở KH&CN Phòng QLCN& PT
TTCN

Tháng 1/2018 Tháng 3/2018

6

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ
nhân viên bức xạ (người phụ
trách an toàn cơ sở X-quang
chẩn đoán trong y tế)

Sở KH&CN Phòng QLCN& PT
TTCN

Tháng 1/2018 Tháng 3/2018

7

Thu ̉tuc̣ phê duyệt kế hoạch ứng
phó sự cố bức xạ và hạt nhân
cấp cơ sở (đối với công việc sử
dụng thiết bị X-quang chẩn đoán
trong y tế)

Sở KH&CN Phòng QLCN& PT
TTCN

Tháng 1/2018 Tháng 3/2018

II  Nhóm TTHC, quy định có liên quan về các lĩnh vực khác ( nếu có)

Nơi nhận:    KT. GIÁM ĐỐC
- VP UBND tỉnh (PKSTTHC);            PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ sở (b/c);
- Các phòng, đơn vị (p/h);
- Lưu: VT, TTr.
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