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

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

 

Số:         /SKHCN-QLCN 
V/v báo cáo hoạt động đảm bảo an toàn 

bức xạ tại cơ sở sử dụng thiết bị X-quang 

chẩn đoán y tế năm 2019 

Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

 

Kính gửi: Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 

 

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn bức xạ hạt nhân trên địa bàn 

tỉnh, đồng thời có cơ sở Báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ (Cục An toàn Bức xạ và 

Hạt nhân), Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị các cơ sở có sử dụng thiết 

bị X-quang chẩn đoán y tế báo cáo tình hình đảm bảo an toàn bức xạ trong năm 2019, 

bao gồm những nội dung sau: 

1. Danh mục các thiết bị X-quang chẩn đoán y tế đang quản lý; 

2. Tình trạng Giấy phép của các thiết bị X-quang đang sử dụng; 

3. Tình trạng kiểm định chất lượng thiết bị X-quang theo quy định; 

4. Công tác đào tạo nhân viên bức xạ và cán bộ quản lý an toàn bức xạ của cơ sở; 

5. Quản lý chiếu xạ nghề nghiệp cho nhân viên bức xạ làm việc tại cơ sở; 

6. Hoạt động ứng phó sự cố bức xạ tại cơ sở;  

7. Đánh giá chung về công tác đảm bảo an toàn bức xạ tại cơ sở (kết quả, thuận 

lợi, khó khăn, kiến nghị). 

Biểu mẫu báo cáo chi tiết được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn, Mục "Công tác an toàn bức xạ hạt nhân" tại 

địa chỉ như sau: http://sokhcn.langson.gov.vn/ATBX2019. 

Báo cáo gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 17/01/2019, đồng thời 

gửi bản điện tử về địa chỉ Email: minhhuanqlcnls@gmail.com. 

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm phối hợp thực hiện của Quý cơ sở./. 

Thông tin chi tiết liên hệ:  

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LẠNG SƠN 

PHÕNG QUẢN LÝ CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN NGÀNH 

Địa chỉ: 638 Bà Triệu, Đông Kinh, TP. Lạng Sơn; Điện thoại: 0205 3871907  

hoặc Nguyễn Minh Huấn;  Điện thoại: 0915311828. 
 

  

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên;  

- Sở Y tế (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở KHCN; 

- Lưu: VT, QLCN(NMH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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