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Số:  988 /SKHCN-QLCN 

V/v thống kê, phân loại các nguồn phóng 
xạ tại địa phương 

 
Lạng Sơn, ngày  06 tháng 12 năm 2019 

              

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 

 

Thực hiện Công văn số 1370/ATBXHN-TTra ngày 14/11/2019 của Cục An 

toàn bức xạ và hạt nhân về việc thống kê, phân loại các nguồn phóng xạ tại địa 

phương, 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành rà soát các nguồn 

phóng xạ đã qua sử dụng và thống kê theo mẫu phiếu hướng dẫn tại Công văn số 

1370/ATBXHN-TTra (Có 01Mẫu phiếu thống kê kèm theo), gửi Cục An toàn bức 

xạ và hạt nhân - Bộ Khoa học và Công nghệ tổng hợp./. 

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

GIÁM ĐỐC 
 
 

(Đã ký) 
 
 
 

Nguyễn Thị Hà 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANH MỤC 
CÁC CƠ SỞ ĐANG LƯU GIỮ NGUỒN PHÓNG XẠ ĐÃ QUA SỬ DỤNG 

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN 
(Kèm theo Công văn số 988 /SKHCN-QLCN ngày  06  tháng 12 năm 2019 

 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn) 
 

STT 
Tên và địa chỉ cơ 

sở có nguồn 
phóng xạ 

Tên đồng vị phóng xạ, 
model, seri của nguồn, 
hãng, nước sản xuất 

Hoạt động 
phóng xạ, 
ngày xác 

định 

Đánh giá tình 
trạng an ninh 

nguồn phóng xạ 
(cấp độ 1,2,3) 

1 

- Trung tâm kiểm 
định chất lượng 
công trình xây 
dựng - Sở Xây 
dựng Lạng Sơn 
- Địa chỉ: Khu đa 
khoa, đường Nhị 
Thanh, phường 
Tam 
Thanh,Thành phố 
Lạng Sơn. ĐT: 
0205.3711191 

- 02 nguồn phóng xạ 
nằm trong 01 thiết bị đo 
độ chặn nền đường: 
+ Nguồn Gamma Cs-
137, 
+ Nguồn Neutron Am-
241, 
- Nguồn Seri: 750-8373. 
- Máy Model: 3430. 
Seri no: 33032 
- Troxler, Mỹ 

- Nguồn 
Neutron 
Am-241, 
1.48 GBq 
(40 mCi), 
Nguồn 
- Gamma 
Cs-137, 0.3 
GBq(8 mCi) 

Cấp độ 1 – Thiết 
bị hiện không 
còn sử dụng, lưu 
giữ trong kho, bộ 
máy hành chính 
vẫn hoạt động 
bình thường, 
hiện đang làm 
thủ tục chuyển đi 
lưu giữ tập trung. 

 
Ấn định danh sách trên gồm 01 cơ sở./. 
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