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THÔNG BÁO 

Về việc triển khai tiếp nhận, trả kết quả  

giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích  

 

Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch 

UBND thành phố Cần Thơ về việc thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg 

ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa 

bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 về 

việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ 

quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố; Ban Quản lý các khu chế 

xuất và công nghiệp  Cần Thơ; Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ủy ban nhân dân 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Cần Thơ; 

Căn cứ Thỏa thuận hợp tác số 36/TTHC/HCC/BĐCT-SKHVCN ngày 13 

tháng 4 năm 2017 giữa Sở Khoa học và Công nghệ và Bưu điện thành phố Cần 

Thơ về việc cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ;  

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp như sau:  

1. Kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2019, Sở Khoa học và Công nghệ triển khai 

thực hiện trước việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính công ích đối với 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải 

quyết của Sở được công bố tại Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 

năm 2018.  

2. Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ bưu chính, bao gồm: 

- Gửi hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính.  

- Nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.  

- Gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính.  

Dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch 

vụ bưu chính công ích tại các điểm phục vụ của Bưu điện hoặc tại địa chỉ theo 

yêu cầu của tổ chức, cá nhân và trả kết quả đến tận tay người dân tại địa chỉ theo 

yêu cầu của người dân trên phạm vi toàn quốc. 

Bảng giá cước dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành 

chính qua dịch vụ bưu chính trên địa bàn thành phố Cần Thơ được công khai tại 



Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở Khoa học và Công nghệ và tại các 

điểm giao dịch của Bưu điện trên địa bàn quận, huyện. 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

doanh nghiệp và cá nhân được biết để thực hiện./. 

(Đính kèm Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả qua dịch 

vụ bưu chính) 

 

Nơi nhận:           
- UBND thành phố; 

- UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; 

- Các Sở, ban ngành TP.Cần Thơ; 

- Báo Cần Thơ; Đài PTTH TPCT;  

- Đài Truyền thanh các quận, huyện; 

- Các bệnh viện, doanh nghiệp, tổ chức 

KH&CN trên địa bàn TP.Cần Thơ; 

- Ban Giám đốc sở (để biết); 

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở 

KH&CN; 

- Cổng TTĐT Sở KH&CN;   

- Lưu: VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Đông Phương An 

                                                                                         

 

 

  



DANH MỤC TTHC TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ  

QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

(Ban hành kèm theo Thông báo số 262/TB-SKHCN ngày 26 tháng 3 năm 2019 

của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ 

 

 

 

TT Tên thủ tục hành chính 

Được thực hiện qua 

Bưu chính công ích 

Tiếp 

nhận 

Trả  

kết quả  

III. Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân 

1 

Cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ 

(người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chuẩn 

đoán trong y tế): 

x x 

2 

Sửa đổi, bổ sung Giấy phép tiến hành công việc 

bức xạ (sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong 

y tế) 

x x 

3 
Cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
x x 

4 
Gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

(sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
x x 

5 
Cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử 

dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế) 
x x 

6 

Phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt 

nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị 

X-quang y tế) 

x x 
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