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UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 
Số:  718 /SKHCN-QLCN 

V/v cung cấp thông tin liên quan đến năng 
lực ứng phó, khắc phục sự cố hóa học, 

sinh học, bức xạ và hạt nhân 

 
Lạng Sơn, ngày  16  tháng 09 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
(Gửi qua Chi cục Thủy lợi - Số 124, đường 

Nguyễn Du, phường Đông Kinh, TPLS) 
 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 

1174/SNN-CCTL ngày 04/9/2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

về việc cung cấp thông tin liên quan đến năng lực ứng phó, khắc phục sự cố hóa 

học, sinh học, bức xạ và hạt nhân. Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, Sở 

Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực phóng xạ hạt 

nhân như sau: 

 - Số cơ sở khám chữa bệnh có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh: 

không có 

- Số cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn: 

01. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 02 nguồn phóng xạ nằm trong 01 

thiết bị đo độ ẩm, độ chặt nền đường do Trung tâm Kiểm định chất lượng công 

trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng quản lý. Thiết bị được cấp theo dự án từ năm 

2003. Đến nay không còn sử dụng và đang lưu giữ tại kho của đơn vị. 

- Số lượng cơ sở nghiên cứu do địa phương quản lý có sử dụng phóng xạ 

trên địa bàn tỉnh: Không có 

- Số lượng cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ đã được cấp phép hoạt động: 

Không có 

- Địa phương có đầu mối tiếp nhận thông tin khi có sự cố liên quan đến 

các tác nhân hóa học, sinh học và phóng xạ: Hiện nay tỉnh Lạng Sơn đã thành 

lập Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh. Đầu mối tiếp nhận 

thông tin liên quan đến sự cố bức xạ hạt nhân là Sở Khoa học và Công nghệ. 

- Địa phương đã xây dựng và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 

hạt nhân trên địa bàn tỉnh: Tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố 

bức xạ hạt nhân cấp tỉnh và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt tại 
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- Tại địa phương đã bao giờ xẩy ra sự cố mất nguồn phóng xạ: Chưa xẩy 

ra. 

- Địa phương có lực lượng chuyên trách để ứng phó, khắc phục xử lý sự 

cố phóng xạ không:  Hiện nay tỉnh Lạng Sơn chưa có lực lượng chuyên trách để 

ứng phó, khắc phục xử lý sự cố phóng xạ. 

- Địa phương hằng năm có đầu tư trang thiết bị cho lực lượng ứng phó sự 

cố phóng xạ: Hiện nay, tỉnh Lạng Sơn chưa đầu tư trang thiết bị cho lực lượng 

ứng phó sự cố phóng xạ. 

- Địa phương có chế độ chính sách đặc thù cho lực lượng ứng phó sự cố: 

Không có. 

- Địa phương có chương trình, kế hoạch liên kết, phối hợp với các địa 

phương khác lân cận trong việc kiểm tra, xử lý sự cố phóng xạ: Không có  

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

tổng hợp./. 

 
  Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(Đã ký) 
 
 

Trần Hữu Đắc 
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