
 

 

                                         Kính gửi:   
- Các Sở ban ngành; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

                         

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm 

soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính 

và Thông tư 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; 

Thực hiện theo kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tiến hành rà roát các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý do Bộ Khoa học và Công 

nghệ ban hành. Từ đó tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các quyết định công bố mới, sửa 

đổi bổ sung, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý tại địa phương. 

Cụ thể: 

Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Năng 

lượng nguyên tử và Hạt nhân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ. 

Quyết định và Danh mục thủ tục hành chính kèm theo được đăng tải Cổng thông tin 

điện tử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại địa chỉ: www.baria-vungtau.gov.vn và tại địa chỉ: 

www.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn. 

Nay Sở Khoa học và Công nghệ thông báo triển khai đến các sở ban ngành; 

UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND các xã, phường, thị trấn và các tổ chức cá 

nhân có liên quan biết và thực hiện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:                 KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Bộ phận một cửa (t/h); 

- Bộ phận CNTT (cập nhật phần mềm điện tử); 

- Lưu: VT, TTr. 

 

             Trần Duy Tâm Thanh 

UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                Số:          /SKHCN-TTr Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày …. tháng 8 năm 2021 

  V/v triển khai các Quyết định công bố 

TTHC thuộc thẩm quyền quản lý của Sở 

Khoa học và Công nghệ 
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