
UBND TỈNH LẠNG SƠNk 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /SKHCN-QLCN 

V/v đề nghị hướng dẫn thủ tục cập nhật 

kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân 

Lạng Sơn, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 
 

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh của tỉnh Lạng Sơn đã 

được Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) phê duyệt tại Quyết định  

số 1563/QĐ-BKHCN ngày 09/7/2012 (sau đây viết tắt là Kế hoạch UPSC 2012).  

Kế hoạch UPSC 2012 này được phê duyệt trước thời điểm Thông tư số 

24/2012/TT-BKHCN ngày 04/12/2012 của Bộ trưởng Bộ KHCN về việc hướng 

dẫn lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và 

cấp tỉnh. Tuy nhiên, nội dung của Kế hoạch UPSC 2012 đã bám sát các quy định 

tại Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN. 

Ngày 08/10/2014, Bộ trưởng Bộ KHCN ban hành Thông tư số 25/2014/TT-

BKHCN quy định về việc chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, lập và phê 

duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. Theo đó, Thông tư  

số 25/2014/TT-BKHCN thay thế Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN.  

Căn cứ Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN, Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn đã tiến 

hành xây dựng Dự thảo Kế hoạch UPSC 2020 trên cơ sở  rà soát, cập nhật, bổ sung 

một số nội dung trong Kế hoạch UPSC 2012 để phù hợp với quy định tại Thông tư 

số 25/2014/TT-BKHCN. Cụ thể một số nội dung sau: 

- Sửa đổi, cập nhật một số thuật ngữ, định nghĩa, nội dung: Trang 7 - 11, 14-

24, 30-33 Dự thảo Kế hoạch UPSC cập nhật năm 2020. 

- Cập nhật căn cứ pháp lý tại Mục 2.1: Trang 9 Dự thảo Kế hoạch UPSC cập 

nhật năm 2020. 

- Sửa đổi nội dung phân mức báo động từ “trắng, đỏ, vàng” sang “Cấp 1, 

Cấp2, Cấp 3”: Trang 24 - 28 Dự thảo Kế hoạch UPSC cập nhật năm 2020.  

(Bản nội dung so sánh sự thay đổi sau cập nhật: Màu xanh và gạch chân  

được gửi kèm theo) 

Sở KHCN trân trọng đề nghị Quý Cục An toàn bức xạ và hạt nhân một số 

nội dung sau: 



1. Góp ý, bổ sung đối với Dự thảo Kế hoạch UPSC cập nhật năm 2020 (Có 

Dự thảo Kế hoạch UPSC cập nhật năm 2020 gửi kèm theo)  

2. Căn cứ nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 33 Thông tư số 25/2017/TT-

BKHCN: Kế hoạch ứng phó sự cố đã được lập và phê duyệt theo quy định tại 

Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN thì không phải làm thủ tục phê duyệt lại. Vậy, Kế 

hoạch UPSC của tỉnh Lạng Sơn (Như Dự thảo cập nhật năm 2020) có phải tiến 

hành làm thủ tục đề nghị Bộ KHCN phê duyệt lại hay không? 

3. Hướng dẫn các bước triển khai tiếp theo đối với việc cập nhật Kế hoạch 

UPSC tỉnh Lạng Sơn để Sở KHCN thực hiện theo quy định. 

Tài liệu gửi kèm theo: Dự thảo Kế hoạch UPSC cập nhật năm 2020;  

Kế hoạch UPSC cập nhật năm 2012; Bản nội dung so sánh sự thay đổi sau cập 

nhật. 

 Sở KHCN tỉnh Lạng Sơn rất mong được Quý Cục An toàn quan tâm phối 

hợp và hướng dẫn. 

Thông tin liên hệ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn -  Địa chỉ: Số 

638, P. Đông Kinh, Tp. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn. Điện thoại: 0205.3871.907 hoặc 

0915.311.828 (Nguyễn Minh Huấn). 

Trân trọng cảm ơn./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN(NMH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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