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Kính gửi: Các đơn vị sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

  

Thực hiện Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn và Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 

30/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3, Quyết định 

số  08/2016/QĐ-UBND; Đồng thời tiếp tục tăng cường công tác đảm bảo an toàn 

bức xạ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn,  

Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn bức xạ đối 

với các đơn vị đang quản lý, sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Công tác khai báo, cấp giấy phép sử dụng thiết bị 

Thực hiện công tác khai báo, cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán y tế theo quy định tại Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 22/7/2010 của Bộ 

trưởng 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. Đơn vị cần tiến hành thủ 

tục khai báo thiết bị X-quang y tế trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có 

thiết bị bức xạ. Trường hợp tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép sử dụng thiết bị 

trong thời hạn nêu trên thì được miễn thực hiện thủ tục khai báo. Các đơn vị chỉ 

được sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán bệnh khi đã được Sở Khoa học và 

Công nghệ cấp giấy phép sử dụng. Tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng thiết bị X 

quang chẩn đoán y tế sau thời hạn ghi trong giấy phép phải làm thủ tục gia hạn giấy 

phép chậm nhất là 60 ngày trước khi giấy phép hết hạn. Sau thời điểm này, tổ chức, 

cá nhân phải làm thủ tục và nộp phí, lệ phí như đề nghị cấp giấy phép mới. 

2. Công tác đào tạo huấn luyện cho nhân viên bức xạ 

Theo quy định tại Khoản 4, Điều 2, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT – 

BKHCN – BYT ngày 09/6/2014  giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Y tế quy định 

về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế (được sửa đổi bổ sung tại Thông tư liên tịch 

số 13/2018/TTLT–BKHCN–BYT ngày 05/9/2018), nhân viên bức xạ y tế là các bác 

sỹ, điều dưỡng viên, y sỹ, y tá, hộ lý, dược sỹ, dược tá, kỹ sư, kỹ thuật viên, hộ sinh 



2 
 

tại các cơ sở y tế làm việc trực tiếp với các thiết bị bức xạ hoặc các nguồn phóng xạ 

kín, nguồn phóng xạ hở hoặc chăm sóc người bệnh được điều trị bằng các đồng vị 

phóng xạ hoặc phải làm việc trong khu vực có chiếu xạ tiềm tàng với mức liều lớn 

hơn 1 mSv/năm hoặc trong khu vực có nguy cơ bị nhiễm bẩn phóng xạ. 

Cơ sở y tế có trách nhiệm đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ mới 

tuyển dụng theo chương trình đào tạo an toàn bức xạ cơ bản do Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014. Định 

kỳ ít nhất 03 năm một lần tổ chức đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, 

thông tin mới về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ y tế. Hằng năm, tổ chức 

huấn luyện cho các nhân viên bức xạ y tế về nội quy an toàn bức xạ, quy định của 

cơ sở liên quan đến bảo đảm an toàn bức xạ, quy trình ứng phó sự cố bức xạ hoặc 

phổ biến các quy định mới, các thông tin mới về bảo đảm an toàn bức xạ. 

3. Kiểm soát liều chiếu xạ cá nhân 

Cơ sở y tế phải trang bị liều kế cá nhân cho các nhân viên bức xạ y tế và thực 

hiện đo đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế ít nhất 03 tháng 

một lần tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cấp đăng ký hoạt động dịch vụ 

đo liều chiếu xạ cá nhân.  

Cơ sở sử dụng thiết bị chụp X - quang can thiệp, phải trang bị cho mỗi người 

làm việc trực tiếp trong phòng đặt thiết bị (nhân viên vận hành thiết bị, bác sỹ, kỹ 

thuật viên, điều dưỡng viên, hộ lý) 02 liều kế cá nhân, một liều kế đeo bên trong tạp 

dề cao su chì ở tầm bụng và một liều kế đeo bên ngoài tạp dề cao su chì ở tầm cổ 

để đánh giá chính xác liều chiếu xạ cá nhân cho các đối tượng này theo công thức:  

Liều hiệu dụng = 0,5 HW + 0,025 HN   

Trong đó: HW là kết quả đọc liều kế đeo bên trong tạp dề cao su chì; 

                 HN là kết quả đọc liều kế đeo bên ngoài tạp dề cao su chì. 

Lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế 

theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của 

Bộ trưởng 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.  

Trường hợp nhân viên bức xạ y tế đồng thời làm việc cho nhiều cơ sở y tế 

khác nhau, mỗi cơ sở y tế phải thực hiện việc theo dõi, đánh giá liều chiếu xạ cá 

nhân cho người đó theo quy định tại Khoản 1 Điều này một cách riêng biệt liên 

quan đến thực hiện công việc bức xạ tại cơ sở đó; Nhân viên bức xạ y tế phải bảo 

đảm tổng cộng liều chiếu xạ nghề nghiệp từ các công việc bức xạ tại tất cả cơ sở 

mà họ làm việc không vượt quá giới hạn liều nghề nghiệp đối với nhân viên bức xạ 
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quy định tại Phụ lục I Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ 

trưởng 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. 

4. Kế hoạch ứng phó sự cố 

Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang y tế phải lập Kế hoạch ứng phó sự cố cấp 

cơ sở có cấu trúc được quy định tại Khoản 4, Điều 28, Thông tư số 25/2014/TT-

BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ trưởng 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 và hạt nhân. Kế hoạch ứng phó sự cố phải được Sở Khoa học 

và Công nghệ nghệ phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN 

ngày 08/10/2014. 

Các đơn vị có trách nhiệm định kỳ tổ chức triển khai diễn tập kế hoạch ứng 

phó sự cố một năm một lần theo các tình huống giả định nêu trong kế hoạch. Cập 

nhật Kế hoạch đã được phê duyệt phù hợp với quy mô hoạt động, loại hình công 

việc bức xạ và quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành. Trường hợp 

thay đổi loại hình công việc bức xạ, nhóm nguy cơ, cơ cấu tổ chức ứng phó sự cố 

như đã xác định trong Kế hoạch hoặc thay đổi theo yêu cầu của cơ quan quản lý, 

các đơn vị có trách nhiệm bổ sung, trình phê duyệt lại và tổ chức thực hiện sau khi 

có văn bản chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

 5. Kiểm định thiết bị bức xạ trong y tế 

Cơ sở y tế phải thực hiện việc kiểm định đối với các thiết bị bức xạ được sử 

dụng tại cơ sở mình như sau:  

- Trước khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên; 

- Định kỳ một năm một lần đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, 

thiết bị X - quang tăng sáng truyền hình và định kỳ hai năm một lần đối với các 

thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng;  

- Sau khi lắp đặt lại hoặc sửa chữa thiết bị. 

 6. Kiểm xạ khu vực làm việc 

Cơ sở y tế phải tiến hành đo kiểm xạ môi trường theo các quy định sau: 

- Đo kiểm xạ môi trường làm việc và xác lập các mức điều tra khi lập hồ sơ 

đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;  

- Định kỳ hằng năm kiểm tra mức bức xạ tại các vị trí nhân viên bức xạ y tế 

làm việc, mức bức xạ môi trường tại các vị trí cửa ra vào và khu vực xung quanh 

các phòng đặt thiết bị bức xạ;  
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Cơ sở y tế phải lập, lưu giữ hồ sơ kết quả đo kiểm xạ môi trường làm việc và 

thông báo kết quả đo kiểm xạ môi trường làm việc cho nhân viên bức xạ y tế. 

7. Khám sức khỏe cho nhân viên bức xạ y tế 

Định kỳ hằng năm, cơ sở y tế phải tổ chức khám sức khỏe cho các nhân viên 

bức xạ y tế theo quy định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc 

sức khỏe người lao động, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp. 

Cơ sở y tế có trách nhiệm bố trí để nhân viên bức xạ y tế không bảo đảm yêu 

cầu về sức khỏe theo quy định chuyển làm công việc khác không tiếp xúc với bức 

xạ. 

Cơ sở y tế phải lập, lưu giữ và quản lý hồ sơ khám sức khỏe của nhân viên 

bức xạ y tế theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 

08/11/2012 của Bộ trưởng 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.      

8. Lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ   

Cơ sở y tế có trách nhiệm lập, lưu giữ và quản lý các hồ sơ liên quan về an 

toàn bức xạ theo quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 

08/11/2012 của Bộ trưởng 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. 

Trên đây là những quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong sử dụng thiết bị 

X-quang chẩn đoán y tế, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các cơ sở y tế hiện 

đang quản lý, sử dụng thiết bị X quang chẩn đoán y tế nghiêm túc thực hiện./. 

 

  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (p/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở KHCN; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Đắc 
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