
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 02 năm 2020

V/v Lập danh mục TTHC thực hiện theo
mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp
nhận và trả kết quả tại nhà thông qua hệ

thống bưu chính công ích

                                           
                                              Kính gửi:  Văn phòng UBND tỉnh 

                       
Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 26/12/2019 của UBND tỉnh về

triển khai mô hình hẹn giờ hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC
tại nhà trên địa bàn tỉnh BR-VT, 

Sở Khoa học và Công nghệ sau khi đã thống nhất với Bưu điện tỉnh đã tiến
hành rà soát và lập danh sách các TTHC thực hiện theo mô hình hẹn giờ như sau:

STT Tên thủ tục hành chính
Quyết định công

bố

1
Thủ tục kiểm tra nhà nước về chất  lượng sản phẩm,
hàng hóa hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu

Số 965/QĐ-UBND
ngày 18/04/2019

2
Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả
chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Số 3411/QĐUBND
ngày 22/11/2017

3
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)

Số 863/QĐ-UBND
ngày 03/4/2018

Đề nghị Văn phòng UBND tỉnh (PKSTTHC) tổng hợp, trình Chủ tịch UBND
tỉnh công bố./.

Nơi nhận:                                                                               KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                PHÓ GIÁM ĐỐC
- GĐ, PGĐ;
- Các phòng, đơn vị (t/h);
- Lưu: VT, TTr.

          
       

        Trần Duy Tâm Thanh
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