
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN  

GIẢI QUYẾT CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

(Ban hành kèm theo Quyết định         /QĐ-UBND ngày       tháng     năm 2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) 

 

I. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: 

STT 
Mã số 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn giải 

quyết 

Địa điểm 

thực hiện 

Cách thức 

thực hiện 
Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và Hạt nhân 

1 2.002379 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). 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

Trong thời hạn 

10 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp hoặc 

qua bưu 

chính công 

ích; 

- Qua hệ 

thống dịch 

vụ công trực 

tuyến 

(http://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

Lệ phí: 200.000 

đồng 

- 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 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

3950/QĐ-

BKHCN ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 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 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

.vn) (Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức 

độ 4) 

quản lý của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

2 2.002380 Thủ tục cấp 

giấy phép tiến 

hành công việc 

bức xạ - Sử 

dụng thiết bị 

X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

Trong thời hạn 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ và đóng 

đầy đủ phí, lệ 

phí theo quy 

định 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp trực 

tiếp hoặc 

qua bưu 

chính công 

ích;   

- Qua hệ 

thống dịch 

vụ công trực 

tuyến 

(http://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn) (Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức 

độ 4) 

- Phí thẩm định an 

toàn bức xạ: 

+ Thiết bị X-

quang chụp răng: 

2.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang chụp vú: 

2.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang di động: 

2.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang chẩn đoán 

thông 

thường:3.000.000 

đồng/1 thiết bị 

+ Thiết bị đo mật 

độ xương: 

3.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

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 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

3950/QĐ-

BKHCN ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 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 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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quang tăng sáng 

truyền hình: 

5.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang chụp cắt 

lớp vi tính: 

8.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Hệ thiết bị 

PET/CT: 

16.00.000 đồng/1 

thiết bị 

3 2.002381 Thủ tục gia hạn 

giấy phép tiến 

hành công việc 

bức xạ - Sử 

dụng thiết bị 

X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

Trong thời hạn 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích;   

- Qua hệ 

thống dịch 

vụ công trực 

tuyến 

- Phí thẩm định an 

toàn bức xạ bằng 

75% mức giá sau : 

+ Thiết bị X-

quang chụp răng: 

2.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang chụp vú: 

2.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang di động: 

2.000.000 đồng/1 

thiết bị 

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 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

3950/QĐ-

BKHCN ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 

mới ban hành/bị 

bãi bỏ trong lĩnh 

vực năng lượng 

nguyên tử, an 
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25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ và đóng 

đầy đủ phí, lệ 

phí theo quy 

định 

(http://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn) (Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức 

độ 4) 

+ Thiết bị X-

quang chẩn đoán 

thông 

thường:3.000.000 

đồng/1 thiết bị 

+ Thiết bị đo mật 

độ xương: 

3.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang tăng sáng 

truyền hình: 

5.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Thiết bị X-

quang chụp cắt 

lớp vi tính: 

8.000.000 đồng/1 

thiết bị 

+ Hệ thiết bị 

PET/CT: 

16.00.000 đồng/1 

thiết bị 

toàn bức xạ và hạt 

nhân thuộc phạm 

vi chức năng 

quản lý của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

4 2.002382 Thủ tục sửa đổi 

giấy phép tiến 

hành công việc 

bức xạ - Sử 

dụng thiết bị 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

Không Nghị định số 

142/2020/NĐ-

CP ngày 

09/12/2020 của 

Chính phủ quy 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

3950/QĐ-



 5 

X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

Trong thời gian 

10 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ  

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích;   

- Qua hệ 

thống dịch 

vụ công trực 

tuyến 

(http://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn) (Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức 

độ 4) 

định về việc 

tiến hành công 

việc bức xạ và 

hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng 

dụng năng 

lượng nguyên 

tử 

BKHCN ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 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 

5 2.002383 Thủ tục bổ 

sung giấy phép 

tiến hành công 

việc bức xạ - 

Sử dụng thiết 

bị X-quang 

chẩn đoán 

trong y tế 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích;   

Không 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 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

3950/QĐ-

BKHCN ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ về 

việc công bố thủ 

tục hành chính 



 6 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

 Trong thời hạn 

25 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ và đóng 

đầy đủ phí, lệ 

phí theo quy 

định 

- Qua hệ 

thống dịch 

vụ công trực 

tuyến 

(http://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn) (Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức 

độ 4) 

tử 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 

6 2.002384 Thủ tục cấp lại 

giấy phép tiến 

hành công việc 

bức xạ - Sử 

dụng thiết bị 

X-quang chẩn 

đoán trong y tế 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

Trong thời hạn 

10 ngày làm 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích;   

- Qua hệ 

thống dịch 

vụ công trực 

tuyến 

(http://dichv

Không 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 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

3950/QĐ-

BKHCN ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 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 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ . 

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn) (Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức 

độ 4) 

nhân thuộc phạm 

vi chức năng 

quản lý của Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 

7 2.002385 Thủ tục khai 

báo thiết bị X-

quang chẩn 

đoán trong y tế 

1. Thời gian 

tiếp nhận và 

giao trả kết 

quả: 

Các ngày làm 

việc từ thứ hai 

đến thứ sáu 

(Sáng từ 07 giờ 

30 đến 12 giờ  

00 và chiều từ 

13 giờ 00 đến 16 

giờ 30) 

2. Thời hạn giải 

quyết:  

Trong thời hạn 

05 ngày làm 

việc, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Tại Trung 

tâm phục 

vụ hành 

chính 

công tỉnh 

Bà Rịa – 

Vũng Tàu 

Hồ sơ được 

nộp theo 

một trong 

các phương 

thức sau 

đây: 

- Nộp hồ sơ 

trực tiếp 

hoặc qua 

bưu chính 

công ích;   

- Qua hệ 

thống dịch 

vụ công trực 

tuyến 

(http://dichv

ucong.baria-

vungtau.gov

.vn) (Dịch 

vụ công trực 

tuyến mức 

độ 4) 

Không 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 

Những nội dung 

còn lại của TTHC 

thực hiện theo 

Quyết định số 

3950/QĐ-

BKHCN ngày 

31/12/2020 của 

Bộ Trưởng Bộ 

Khoa học và 

Công nghệ 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 

http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
http://dichvucong.baria-vungtau.gov.vn/
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II. Danh mục thủ tục hành chính được bãi bỏ. 

STT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định nội dung bãi bỏ Ghi chú 

Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, An toàn bức xạ và Hạt nhân 

1 
Thủ tục khai báo thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế  

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 

Đã được công bố tạiQuyết định 

số 3140/QĐ-UBND ngày 

04/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu về việc công bố thủ tục hành 

chính đã được chuẩn hóa thuộc 

chức năng quản lý của Sở Khoa 

học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – 

Vũng Tàu  

2 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ (sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế) 

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 

Đã được công bố tại Quyết định 

số 863/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân và hoạt động khoa học 

công nghệ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2021.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2021.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2022.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2022.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2022.doc
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3 

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến 

hành công việc bức xạ (sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y 

tế) 

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 

Đã được công bố tại Quyết định 

số 863/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân và hoạt động khoa học 

công nghệ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

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) 

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 

Đã được công bố tại Quyết định 

số 863/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân và hoạt động khoa học 

công nghệ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

5 

Thủ tục cấp lại giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ (đối với thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế) 

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 

Đã được công bố tại Quyết định 

số 863/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2023.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2023.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2023.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2023.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2024.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2024.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2024.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2024.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2025.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2025.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2025.doc
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nhân và hoạt động khoa học 

công nghệ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

6 

Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng 

chỉ nhân viên bức xạ (người phụ 

trách an toàn cơ sở X-quang chẩn 

đoán trong y tế) 

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 

Đã được công bố tại Quyết định 

số 863/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân và hoạt động khoa học 

công nghệ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

7 

Thủ tục 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) 

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 

Đã được công bố tại Quyết định 

số 863/QĐ-UBND ngày 

03/4/2018 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về việc công bố Danh mục 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ 

sung trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt 

nhân và hoạt động khoa học 

công nghệ thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

 

../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2026.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2026.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2026.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2026.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2027.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2027.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2027.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2027.doc
../7.%20Danh%20muc%2061%20TTHC%202020/TT%2027.doc
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