
UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NAM SÁCH

Số:          /UBND-VP
V/v công khai thủ tục hành chính 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến
thuộc thẩm quyền giải quyết của 

Sở Khoa học và Công nghệ

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

Nam Sách, ngày          tháng 9  năm 2022

      Kính gửi:
- Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện;
- Văn phòng HĐND và UBND;
- Phòng Nội vụ;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Bộ phận "Một cửa" UBND huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương 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, trong đó 01 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).

 UBND huyện yêu cầu Ban biên tập Cổng thông tin điện tử huyện; các cơ 
quan, đơn vị có liên quan, Bộ phận "Một cửa", UBND các xã, thị trấn tổ chức 
công khai, tuyên truyền sâu rộng đến người dân, doanh nghiệp quan tâm, tích cực 
sử dụng Dịch vụ công trực tuyến để thực hiện thủ tục hành chính, theo Quyết 
định số 2317/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh đã được công khai trên 
Cổng thông tin điện tử huyện (namsach.haiduong.gov.vn - mục Thông tin chỉ đạo 
điều hành).

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan, 
đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và phối 
hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
 CHÁNH VĂN PHÒNG

Trần Quyết Thắng
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