
UBND TỈNH KHÁNH HÒA 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Số:  732 /TB-SKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Khánh Hòa, ngày  26 tháng 6  năm 2018 

THÔNG BÁO 

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3  

của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa 

 

Thực hiện Quyết định 1695/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và 

giải quyết trực tuyến mức độ 3,4. Sở Khoa học và Công nghệ thông báo tiếp 

nhận và giải quyết 04 thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 thuộc lĩnh vực An 

toán bức xạ hạt nhân và hoạt động Khoa học và Công nghệ (phụ lục danh mục 

kèm theo). 

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ hành chính công trực tuyến 

có thể gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng Internet đến Sở Khoa học và Công nghệ 

theo quy trình sau:  

 

 

 

 

 

 

 

Trong quá trình sử dụng, nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc có các ý kiến 

đóng góp xin vui lòng gửi về Sở Khoa học và Công nghệ theo địa chỉ Nhà C3- 

Khu liên cơ I-01 Trần Phú-TP. Nha Trang (Số điện thoại: 0258.3822247 hoặc 

địa chỉ email: skhcn@khanhhoa.gov.vn,  nksinh@khanhhoa.gov.vn. 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng giới thiệu “ Dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3” đến Quý cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và sử dụng. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 
- Các Sở, ban, ngành (VBĐT); 

- UBND các huyện, tx, tp (VBĐT); 

- Các Trung tâm Y tế; 

- Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Kỳ Hạnh 

Truy cập vào trang : 

http://tthc.skhcn.khanhhoa.gov.vn  

hoặc truy cập vào trang cải cách 

hành chính tỉnh Khánh Hòa: 

http://cchc.khanhhoa.gov.vn 
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PHỤ LỤC 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3 

(Kèm theo Thông báo số:732/TB-SKHCN ngày  26/6/2018 của  

Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

 

 

STT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC 

QUYẾT 

ĐỊNH 

CÔNG BỐ 

THỦ TỤC 

1 

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán trong y tế). 

An toàn Bức xạ 

hạt nhân 

Quyết định 

số 281/QĐ-

UBND ngày 

24/01/2008 

2 

Thủ tục gia hạn giấy phép tiến hành 

công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế). 

An toàn Bức xạ 

hạt nhân 

Quyết định 

số 281/QĐ-

UBND ngày 

24/01/2008 

3 
Thủ tục cấp mới và cấp lại chứng chỉ 

nhân viên bức xạ. 

An toàn Bức xạ 

hạt nhân 

Quyết định 

số 281/QĐ-

UBND ngày 

24/01/2008 

4 

Thủ tục Đăng ký kết quả thực hiện 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp 

tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà 

nước và nhiệm vụ khoa học và công 

nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh 

vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc 

phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

Hoạt động 

Khoa học và 

Công nghệ 

Quyết định 

số 281/QĐ-

UBND ngày 

24/01/2008 
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