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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TRÀ VINH 
_________________ 

Số:           /UBND-CNXD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________________________________ 

Trà Vinh, ngày         tháng 6 năm 2022 
V/v phổ biến Thông tư số 08/2022/TT-BKHCN 

ngày 06/6/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ  

                     

Kính gửi: Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

 

Ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Thông tư số 

08/2022/TT-BKHCN ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ quy định một số định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước về ứng phó và xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân; đo 
liều chiếu xạ cá nhân; kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ (đính kèm); 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện và phổ biến nội dung Thông tư 
nêu trên đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                      
- CT, các PCT.UBND tỉnh; 
- Như trên;                                                                                        
- BLĐVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 
- Lưu: VT, Phòng CNXD.      

     TL. CHỦ TỊCH 
     KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thanh Tâm 
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