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QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của 
Chínhphủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 
tục hànhchính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 
23 tháng 4 năm 2018 của Chínhphủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 
Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2022 của 
Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của 
cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính;

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23 tháng 11 năm 2018 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của 
Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về thực 
hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 
792/TTr-KHCN ngày 26 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình trên Cổng Dịch vụ công tỉnh Hải Dương thuộc thẩm quyền giải quyết 
của Sở Khoa học và Công nghệ, cụ thể như sau: 

Mã số 2.002379.000.00.00.H23 - 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).
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Điều 2. Trách nhiệm thực hiện 
1. Sở Khoa hoạc và Công nghệ có trách nhiệm công khai, tổ chức thực 

hiện và tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết, thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến được công bố tại Điều 1 Quyết định này bảo đảm tỷ lệ hồ sơ phát sinh 
được xử lý trực tuyến đạt chỉ tiêu giao.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cấu hình quy trình điện 
tử giải quyết thủ tục hành chính để triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức toàn trình trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh đúng quy định về việc cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng;

3. Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan có liên quan 
tích hợp dịch vụ công trực tuyến lên Cổng Dịch vụ công quốc gia theo quy  định 
của Văn phòng Chính phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở: Thông tin và 
Truyền thông, Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ Khoa học và Công nghệ (để b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC-KSTTHC, (01b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Minh Hùng
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