ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ệ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: Xì&o /QĐ-UBND

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngàyíA- tháng 7 năm 2022
QUYỂT ĐỊNH

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Năng lượng
nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt động khoa học và công nghệ
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Luật sửa đối, bo sung một sô điểu của Luật Tô chức Chính phủ và Luật tô chức
chính quyền địa phương ngày 22 thảng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của
Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày
07 tháng 8 năm 2017 cùa Chính phù sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị
định liên quan đến kiêm soát thủ tục hành chỉnh;
Căn cứ Thộng tư sổ 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nãm^ 2017 của
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Vãn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ vể kiếm soát
thủ tục hành chính;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình
số 1968/TTr — SKHCN ngày 30 tháng 6 năm 2022.
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 10 (mười) thủ tục
hành chính lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; Hoạt
động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chửc năng quản lý của Sở Khoa học
và Công nghệ gồm: 04 (bốn) thủ tục hành chính sửa đổi, 03 (ba) thủ tục
hành chính thay thế và 03 (ba) thủ tục hành chính bị bãi bỏ (trong đó có 02
thủ tục bãi bỏ do được thay thế).
Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên cổng thông tin điện tử của
Yăn phòng ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ http://vpub.hochiminh
city.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Bãi bỏ nội dung công bố cho:
- Thủ tục hành chính có thứ tự A.I.25 tại Danh mục thủ tục hành chính
ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-ƯBND ngày 25 tháng 10 năm 2017

của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh;
.
- Các thủ tục hành chính có thứ tự A.I.l, A.I.2, A.I.3, AễL4, A.I.5 tại
Danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 4795/QĐUBND ngày 07 tháng 11 năm 2019 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về
việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của
Sở Khoa học và Công nghệ;
- Thủ tục hành chính có thứ tự 1 tại Danh mục thủ tục hành chính ban
hành kèm theo Quyết định số 5602/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của
Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố danh mục thủ tục
hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 3Ế Chánh Văn phòng ủỵ ban nhân dân Thành phố, Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ và các tổ chức, cá nhân có liên auan chiu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- VPCP: Cục Kiểm soát TTHC;

CHỦ TỊCH

- TTUB: ci;

- VPUB: CVP, PCVP/VX;
- Trung tâm Tìiị học, Trung tâm Công báo;
- Lưu: VT, KSTT/L. rô.

Phan Văn Mãi

(Ban

MỤC THỦ TỤC HÀJNH CHÍNH LĨNH yực NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ,
OÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN, HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
c PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CỘNG NGHỆ
Quyết, định số 2.Ì80 /QĐ-UBND ngày 44. tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố)

A. THỦ TUC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUÕC THẢM QUYẺN TIẾP NHẢN CỦA SỞ KHOA HOC VÀ CÔNG NGHÊ
Tên thủ tục
Thời hạn
Địa điếm
TT
Phí, lệ phí
Căn cứ pháp lý
Ghi chú
hành chính
giải quyêt
thực hiện
(đoi chiêu cong bo
của Bộ với quy định)
LĨNH Vực NĂNG LƯỢNG NGUYEN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
Thủ tục câp giây 25 ngày Sở Khoa học - Phí thâm định câp - Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng Kêt quả thực hiện:
phép tiến hành kể từ ngày và Công nghệ giấy phép:
6 năm 2008;
bổ sung văn bản trả
công việc bức xạ nhận đủ (số 244 Điện + Thiết bị X-quang - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 lời và nêu rõ lý do
- Sử dụng thiết hồ sơ hợp Biên
Phủ, chụp răng: 2.000.000 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định
bị X-quang chẩn lệ và phíẾ phường Võ đồng/1 thiết bị
về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt
đoán trong y tế
Thị
Sáu, + Thiết bị X-quang động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng
Quận 3)
chụp vú: 2.000.000 nguyên tử;
đồng/1 thiết bị
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
+ Thiết bị X-quang di tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
động:
2.000.000 chính về việc quy định mức thụ, chế độ thu,
đồng/1 thiết bị
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong
+ Thiết bị X-quang lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
chẩn
đoán
thông - Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22
thường:
3.000ẽ000 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
đồng/1 thiết bị
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
r
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điêm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cử pháp lý

+ Thiêt bị đo mật độ
xương:
3.000.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang
tăng sáng truyền hình:
5ể000.000 đồng/1 thiết
bị
+ Thiết bị X-quang
chụp cắt lớp vi tính:
8.000.000 đong/1 thiết
bị
+ Hệ thiết bị PET/CT:
16.000.000
đồng/1
thiết bị

Thông tư sô 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh
vực năng lượng nguyên tử;
- Thông tư so 02/2022/TT-BKHCN ngày
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ
khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị định số
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm
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;
- Quyết định so 3950/QĐ-BKHCN ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa họe và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành
chính mới/ 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;
- Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngấy 12
tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

3

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điêm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

Ghi chú
(đối chiếu GÔng bố

của Bộ với quy định)

2

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

25 ngày
kể từ ngày
nhận đủ
hồ sơ hợp
lệ và phí.

Sở Khoa học
và Công nghệ
(số 244 Điện
Biên
Phủ,
phường Võ
Thị
Sáu,
Quận 3)

-Phí thẩm định gia
hạn giấy phép: 75%
mức thu phí thẩm định
lần đầu, cụ thể mức
thu như sau:
+ Thiết bị X-quang
chụp răng: 1.500.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang
chụp vú: 1.500.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang di
động:
1.500.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang
chẩn
đoán
thông
thường:
2.250.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị đo mật độ

chính sửa đổi, bổ sung 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.
- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng Kêt quả thực hiện:
6 năm 2008;
bổ sung văn bản trả
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 lời yà nêu rõ lý do
tháng 12 năm 2020 quy định về việc tiến
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ
hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
- Thông tư sổ 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong
lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh
vực năng lượng nguyên tử;

4

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời han
•
giải quyêt
r

Địa điêm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

xương:
2.250.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang
tăng sáng truyền hình:
3.750.000 đồng/1 thiết
bị
+ Thiết bị X-quang
chụp cắt lớp vi tính:
6.000.000 đồng/1 thiết
bị
+ Hệ thiết bị PET/CT:
12.000.000
đồng/1
thiết bị

- Thông tư sô 02/2022/TT-BKHCN ngày
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ
khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị định số
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm
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;
- Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành
chính mới/ 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;
- Quyết định số 54Ố/QĐ-BKHCN ngày 12
tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bổ thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung 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 nghệể

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điêm
thực hiện

Phí, lệ phí

3

Thủ tục câp lại
giấy phép tiến
hành công việc
bức xạ - Sử dụng
thiết bị X-quang
chẩn đoán trong
y tế

10
ngày
làm việc kể
từ
ngày
nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Sờ Khoa học
và Công nghệ
(số 244 Điện
Biên
Phủ,
phường Võ
Thị
Sáu,
Quận 3)

Không

Căn cứ pháp lý

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)
- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng Kết quả thực hiện: bổ
6 năm 2008;
sung văn bản trả lời
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 và nêu rõ lý do.
tháng 12 năm 2020 quy định về việc tiến
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ
hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong
lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh
vực năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ
khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị định số

6

TT

4

Tên thủ tục
hành chính

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

Thời hạn
giải quyết

5 ngày làm
việc kể từ
ngày nhận
được phiếu
khai bảo.

Địa điêm
thực hiện

Sở Khoa học
và Công nghệ
(số 244 Điện
Biên
Phủ,
phường Võ

Phí, lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm
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;
- Quyết định so 3950/QĐ-BKHCN ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành
chính mới/ 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;
- Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12
tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung 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.
- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng
6 năm 2008;
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09
tháng 12 năm 2020 quy định về việc tiến
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

Kêt quả thực hiện:
Bổ sung văn bản trả
lời và nêu rõ lý do
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điêm
thưc
• hiên
•
Thị
Sáu,
Quận 3)

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong
lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh
vực năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày
25 tháng 02 năm 2Q22 của Bộ trưởng Bộ
khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị định số
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm
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;

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điêm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cử pháp lý

- Quyêt định sô 3950/QĐ-BKHCN ngày
31/12/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
về việc công bố thủ tục hành chính mới/ 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;
- Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12
tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung 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.

Ghi chú
A
1 Ấ
(đôi chiêu công
bô
của Bộ với quy định)
/

• 1 •Ấ

9

B. THỨ TỤC HÀN H CHÍNH THAY THÊ TEVÓC THẢM ỌUYÈN TIÉP N HẬN CỦA SỞ KHOA HỌC VẢ CỐNG NGHỆ
Tên thủ tục
Thời hạn
Căn cứ pháp lý
Ghi chú
TT
Địa điếm
Phí, lệ phí
giải quyết
thực hiện
(đối chiếu công bố
hành chính
của Bộ với quy định)
LĨNH Vực NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ, AN TOÀN BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN
Thủ tục sửa đôi
giấy phép tiến
hành công việc
bức xạ - Sử dụng
thiết bị X-quang
chẩn đoán trong
y tế

10 ngày
làm việc
kể từ ngày
nhận đủ
hồ sơ hợp
lệ.

Sở Khoa học
và Công nghệ
(số 244 Điện
Biên
Phủ,
phường Võ
Thị
Sáu,
Quận 3)

Không

- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm
2008;

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12
năm 2020 quy định về việc tiến hành công việc bức
xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng
lượng nguyên tử;
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngàỵ 15 tháng 11
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
-Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 12
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TTBTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng
lượng nguyên tử;
- Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng
02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công
nghệ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm

Kêt quả thực hiện:
bổ sung văn bản trả
lời và nêu rõ lý do

10

TT

2

Tên thủ tục
hành chính

Thủ tục bô sung
giấy phép tiến
hành công việc
bức xạ - Sử dụng
thiết bị X-quang
chẩn đoán trong
y tế

Thời hạn
giải quyết

25 ngày kê
từ
ngày
nhận đủ hồ
sơ hợp lệ.

Địa đỉêm
thực hiện

Sỡ Khoa học
và Công nghệ
(số 244 Điện
Biên
Phủ,
phường Võ
Thị
Sáu,
Quận 3)

Phí, lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

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;
- Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công
nghệ về việc công bố thủ tục hành chính mới/ 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;
- Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 4
năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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.
- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm
2008;
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12
năm 2020 quy định về việc tiến hành công việc bức
xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng
lượng nguyên tử;
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

Kêt quả thực hiện:
bổ sung văn bản trả
lời và nêu rõ lý do
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

định mức thu, chê độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22 tháng 12
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TTBTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng
lượng nguyên tử;
- Thong tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng
02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công
nghệ hướng đẫn thi hành một số điều của Nghị
định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 thảng 12 năm
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;
- Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về
việc công bố thủ tục hành chính mới/ 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;

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

12

TT

3

Tên thủ tục
hành chính

Thủ tục câp
Chứng chỉ nhân
viên bức xạ (đối
với người phụ
trách an toàn cơ
sở X-quang chẩn
đoán trong y tế)

Thời hạn
giải quyết

10
ngày
làm việc kể
từ
ngày
nhận đủ hồ
sơ hợp lệ
và lệ phí.

Địa điểm
thực hiện

Sở Khoa học
và Công nghệ
(số 244 Điện
Biên
Phủ,
phường Võ
Thị
Sáu,
Quận 3)

Phí, lệ phí

-Lệ phí câp
chứng chỉ nhân
viên bức xạ:
200.000
đồng/1 chứng
chỉ.

Căn cứ pháp lý

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

- Quyêt định sô 546/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 4
năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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.
- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm Kêt quả thực hiện:
2008;
Bổ sung văn bản trả
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 lời và nêu rõ lý do
năm 2020 quy định về việc tiến hành công việc bức
xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng
lượng nguyên tử;
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15 tháng 11
năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy
định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
phí, lệ phí trong lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngay 22 tháng 12
năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 287/2016/TTBTC ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng
Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng
lượng nguyên tử;

13

TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời han
•
giải quyêt
r

Địa điểm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

- Thông tư sô 02/2022/TT-BKHCN ngày 25 tháng
02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ khoa học và Công
nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị
định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm
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;
- Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về
việc công bố thủ tục hành chính mới/ 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;
- Quyet định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12 tháng 4
năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc
công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 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.

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

14

c. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BẮĨ BỎ THUỌC THẢM QUYỂN TIỂP NHẬN CỦA SỞ KHOA HOC VẢ CỐNG NGUI
Tên thủ tục hành
Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính
chính
Iẵ LĨNH Vực HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Giao quyên sở hữu, - Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về
quyền sử dụng kết quả hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy
nghiên cửu khoa học định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ
1 và phát triển công nghệ sử dụng vốn nhà nước;
sử dụng ngân sách nhà - Quyết định số 802/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố
nước tại Thành phố
thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ
Khoa học và Công nghệ.
II. LĨNH VƯC
NGUYÊN TỬ,' AN TOÀN BỨC XA• VÀ HAT
• NĂNG LƯƠNG
•
• NHÂN
Thủ tục sửa dôi, bô - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc
sung giấy phép tiến bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
hành công việc bức xạ - Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố
1 (sử dụng thiết bị X- thủ tục hành chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc phạm vi
quang chẩn đoán trong chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ.
y tế)
(được thay thế bởi Thủ tục sửa đổi giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong
y tế và Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)
Thủ tục câp và cấp lại - Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về việc tiến hành công việc
chứng chỉ nhân viên bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
bức xạ
- Quyết định số 3950/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc công bố
2
thủ tục hành chính mới/ 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.
(được thay thế bởi Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ (đối với người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chấn
đoán trong y tế))

STT

3

TT

2

Tên thủ tục
hành chính

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

Thời hạn
giải quyết

25 ngày
kể từ ngày
nhận đủ
hồ sơ hợp
lệ và phí.

Địa điểm
thực hiện

Sở Khoa học
và Công nghệ
(số 244 Điện
Biên
Phủ,
phường Võ
Thị
Sáu,
Quận 3)

Phí, lệ phí

-Phí thâm định gia
hạn giấy phép: 75%
mức thu phí thẩm định
lần đầu, cụ thể mức
thu như sau:
+ Thiết bị X-quang
chụp răng: 1.500.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang
chụp vú: 1.500.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang di
động:
1.500.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang
chẩn
đoán
thông
thường:
2.250,000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị đo mật độ

Căn cứ pháp lý

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

chính sửa đôi, bô sung 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.
- Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng Kêt quả thực hiện:
6 năm 2008;
bổ sung văn bản trả
- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 lời và nêu rõ lý do
tháng 12 năm 2020 quy định về việc tiến
hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ
hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính về việc quy định mức thu, chế độ thu,
nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong
lĩnh vực Năng lượng nguyên tử;
- Thông tư số 116/2021/TT-BTC ngày 22
tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính sửa đổi, bổ sung một số điều của
Thông tư số 287/2016/TT-BTC ngày 15
tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài
chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp,
quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh
vực năng lượng nguyên tử;
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TT

Tên thủ tục
hành chính

Thời hạn
giải quyết

Địa điêm
thực hiện

Phí, lệ phí

Căn cứ pháp lý

xương:
2.250.000
đồng/1 thiết bị
+ Thiết bị X-quang
tăng sáng truyền hình:
3.750.000 đồng/1 thiết
bị
+ Thiết bị X-quang
chụp cắt lớp vi tính:
6.000.000 đồng/1 thiết
bị
+ Hệ thiết bị PET/CT:
12.000.000
đồng/1
thiết bị

- Thông tư sô 02/2022/TT-BKHCN ngày
25 tháng 02 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ
khoa học và Công nghệ về hướng dẫn thi
hành một số điều của Nghị định số
142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm
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;
- Quyết định so 3950/QĐ-BKHCN ngày 31
tháng 12 năm 2020 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bố thủ tục hành
chính mới/ 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;
- Quyết định số 546/QĐ-BKHCN ngày 12
tháng 4 năm 2022 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về việc công bổ thủ tục hành
chính sửa đổi, bổ sung 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.

Ghi chú
(đối chiếu công bố
của Bộ với quy định)

