
 
 

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:  66 /QĐ-SKHCN  Lạng Sơn, ngày 02  tháng 6 năm 2020 

 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ  
của Phòng Khám Đa khoa Trường Sinh  

 
 

 
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  

 

Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;  

Căn cứ 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; 

Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 05/02/2016 của UBND 

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

chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn; 

Xét Công văn số 38/TSLS ngày 15/5/2020 của Phòng khám Đa khoa 

Trường Sinh (thuộc Công ty Cổ phần Y dược Trường Sinh – Lạng Sơn)  về việc 

đề nghị phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ cho việc sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế tại Phòng khám Đa khoa Trường Sinh; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên 

ngành, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Ứng phó sự cố bức xạ (Kế hoạch) của Phòng 

khám Đa khoa Trường Sinh – Địa chỉ: Số 29, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Phiên bản số 2.0, lập tháng 5 năm 2020). 

Điều 2. Phòng khám Đa khoa Trường Sinh có trách nhiệm: 

1. Tổ chức thực hiện đúng, đầy đủ những nội dung nêu trong Kế hoạch đã 

được phê duyệt. 
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2. Định kỳ tổ chức triển khai diễn tập Kế hoạch một năm một lần theo các 

tình huống giả định nêu trong kế hoạch. 

3. 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. 

4. 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, Phòng khám Đa khoa Trường Sinh 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. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Trưởng phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành, 

Phòng khám Đa khoa Trường Sinh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
 

  Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, QLCN. 

 KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 
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