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QUYẾT ĐỊNH 

Phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại 

Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và Chứng chỉ 

nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang 

chẩn đoán y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy 

định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; 

Căn cứ 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; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

627/TTr-SKHCN ngày 06/5/2021 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Văn 

bản số 148/BC-STP ngày 19/4/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, sửa đổi, bổ sung, 

gia hạn, cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và Chứng chỉ 

nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế 

hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Sở Khoa học và Công nghệ. 

2. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán y tế và các cá nhân là người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán 

y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. 
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Điều 3. Nội dung phân cấp 

Phân cấp cho Sở Khoa học và Công nghệ cấp, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, 

cấp lại Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế và Chứng chỉ nhân 

viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt 

động trên địa bàn tỉnh. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm chủ trì rà soát, sửa đổi Danh 

mục thủ tục hành chính và quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

Quyết định này. 

Điều 5. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 6 năm 2021. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở 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 5; 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp); 
- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh; 
- Sở Tư pháp; 

- PVP Trần Tuấn Nghĩa; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX2. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Ngọc Châu 
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