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Kính gửi:  Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 
 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 662/SYT-TT ngày 
04/5/2019 của Sở Y tế về việc cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra việc thực hiện 
quy định về sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị Y tế. 

Căn cứ Thông báo số 528/TB-TTr ngày 26/11/2018 của Thanh tra tỉnh 
Lạng Sơn về việc xây dựng kế hoạch thanh tra và kết quả xử lý chồng chéo 
trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2019, Sở Khoa học và 
Công nghệ có ý kiến như sau: 

1. Cử 02 cán bộ tham gia Đoàn Kiểm tra do Sở Y tế chủ trì : 

(1) Ông Lưu Bá Mạc – Phó Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý 
chuyên ngành (Số điện thoại: 0946587357); 

(2) Bà An Thị Huyền - Phó Trưởng phòng Quản lý Tiêu chuẩn-Chất 
lượng, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Số điện thoại: 0916048855). 

2. Nội dung kiểm tra thuộc lĩnh vực chuyên môn của Sở Khoa học và 
Công nghệ: 

(1) Kiểm tra tại phòng khám đa khoa Trường Sinh – Công ty CP Y dược 
Trường Sinh 

* Nội dung kiểm tra: Kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn bức xạ. 
Cụ thể: 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định đảm bảo an toàn bức xạ,bao gồm: 
Yêu cầu an toàn đối với thiết bị x-quang chẩn doán trong y tế; Việc kiểm định 
và hiệu chuẩn thiết bị bức xạ và thiết bị đo bức xạ; Phòng đặt thiết bị bức xạ; 
Lắp đặt thiết bị bức xạ; Nội quy an toàn bức xạ và vận hành an toàn thiết bị bức 
xạ; Sử dụng người lao động làm công việc bức xạ; Đào tạo an toàn bức xạ; 
Kiểm xạ khu vực làm việc; Theo dõi và đánh giá liều chiếu xạ; Phương tiện bảo 
hộ cá nhân; Khám sức khoẻ cho nhân viên bức xạ y tế; Kiểm tra, giám sát nội 
bộ; Kiểm soát chiếu xạ y tế; Kiểm soát chiếu xạ công chúng; Kế hoạch ứng phó 
sự cố bức xạ; Hồ sơ an toàn bức xạ. 

- Kiểm tra trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ của cơ sở y tế, người đứng đầu 
cơ sở y tế, người phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ y tế, cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trong ngành y tế và của cơ quan quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân.  

* Căn cứ pháp lý: 

- Luật Năng lượng nguyên tử; 
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- Thông tư số 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức 
xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; 

- Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ Quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ 
nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng; 

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của 
Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y 
tế; 

- Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và 
Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt 
nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân. 

(2) Kiểm tra tại Công ty CP Vật tư y tế Khang Nguyên 

* Nội dung kiểm tra: Kiểm tra nhà nước về ghi nhãn hàng hóa, chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa sau công bố. Cụ thể: 

- Kiểm tra sản xuất sau công bố (kiểm tra hồ sơ chất lượng theo quy 
định); 

- Kiểm tra nội dung thể hiện trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp 
luật về nhãn hàng hóa.  

* Căn cứ pháp lý: 

- Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006; 

- Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21/11/2007; 

- Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 

- Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa;  

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng 
hóa; 

- Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ khoa học và 
Công nghệ hướng dẫn về xây dựng nội dung và áp dụng tiêu chuẩn. 

Kính gửi Sở Y tế xem xét tổng hợp./. 

  Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở; 
- Chi cục TĐC, P. QLCN&QLCN; 
- Lưu: VT, TTra. 

 
 

(Đã ký) 
 
 

 Nguyễn Thị Hà 
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