
 UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:            /SKHCN-QLCN 

V/v đăng ký nhu cầu tham gia lớp đào 

tạo An toàn bức xạ năm 2020 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Lạng Sơn, ngày         tháng 6 năm 2020 

              

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ,  

           thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

 

Căn cứ Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, 

người phụ trách an toàn bức xạ và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ. 

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng, lưu giữ nguồn phóng xạ và 

thiết bị bức xạ được tham gia lớp đào tạo, cấp chứng chỉ về an toàn bức xạ cho 

nhân viên bức xạ theo đúng quy định, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn dự 

kiến phối hợp với đơn vị có chức năng, nhiệm vụ tổ chức khoá đào tạo về an 

toàn bức xạ cho các cán bộ làm việc trong môi trường bức xạ ion hoá.  

Để công tác tổ chức lớp đào tạo, cấp chứng chỉ đáp ứng nhu cầu thực tế, 

Sở Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị Quý đơn vị đăng ký nhu cầu đào 

tạo, cấp chứng chỉ. Nội dung lớp đào tạo cụ thể như sau: 

1. Nội dung đào tạo 

- Nội dung 1: Đào tạo cho nhân viên bức xạ. 

- Nội dung 2: Đào tạo bổ sung cho người phụ trách an toàn bức xạ. 

2. Đối tượng đào tạo 

- Cán bộ quản lý, bác sỹ, kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết 

bị X-quang chẩn đoán. 

- Cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong ngành công 

nghiệp, xây dựng, giao thông vận tải,… có sử dụng kỹ thuật phân tích, chụp 

NDT bằng nguồn phóng xạ và máy phát tia X (X-Quang, máy kiểm tra bo mạch 

điện tử, máy phân tích huỳnh quang tia X, thiết bị soi chiếu an ninh…) 

3. Thời gian, địa điểm 

- Thời gian học: 02 ngày (27, 28/6/2020).  

- Khai giảng: 08h 00’ ngày 27/6/2020 (Có mặt từ 7h30’ làm thủ tục nhập học) 

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ (Số 638, 

đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn). 

Ghi chú: Tùy theo tình hình thực tế, thời gian và địa điểm nêu trên có thể 

thay đổi phù hợp. 
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4. Học phí 

- 1.800.000đ/học viên (Bằng chữ: Một triệu tám trăm nghìn đồng) đối với 

nội dung 1. 

- 1.500.000đ/học viên (Bằng chữ: Một triệu năm trăm nghìn đồng) đối 

với nội dung 2. 

 (Chi phí trên đã bao gồm thuế VAT) 

Chi phí trên bao gồm tài liệu, ăn nhẹ giữa giờ, tổ chức thi kiểm tra, cấp 

giấy chứng nhận hoàn thành khóa học. Học viên tự lo chi phí đi lại, ăn ở trong 

thời gian đào tạo.  

5. Thủ tục nhập học 

- Học viên nhập học nộp 02 ảnh 3x4/một nội dung học (mặt sau ghi rõ họ 

tên, đơn vị làm việc). 

- Học phí được thu bằng tiền mặt trước khi khai giảng khóa đào tạo. 

Quý đơn vị có nhu cầu đăng ký đào tạo đề nghị đăng ký nhu cầu theo mẫu 

gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 15/6/2020. Bản mềm gửi về địa 

chỉ E-mail: nmhuan@langson.gov.vn. 

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Quản lý Chuyên ngành, 

Sở KH&CN. Điện thoại : 0253766866/0915311828  (Nguyễn Minh Huấn). 

Sở KH&CN thông báo để các đơn vị biết, đăng ký tham gia./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên (Danh sách kèm theo); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 
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 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP ĐÀO TẠO VỀ AN TOÀN BỨC XẠ 

 

Cơ quan/tổ chức, cá nhân đăng ký: ………………………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………………… 

Loại nguồn/thiết bị bức xạ/công việc bức xạ: ………………………… 

Người phụ trách đăng ký:  

- Họ tên:……………………….      – Phòng, Ban:………. 

- Điện thoại: …………………….   – Email: …………… 

Danh sách học viên đăng ký tham gia: 

 

STT Họ và tên Năm 

sinh 

Giới 

tính 

Bộ phận 

làm việc 

Trình độ 

chuyên môn 

Nội dung 

đào tạo 

số: 
(Đánh số 

theo ghi chú) 

       

       

       

       

 

 

            …………, ngày…….tháng……..năm 

2020 

Lãnh đạo cơ sở 

 (ký, đóng dấu) 

 

 
Ghi chú: Nội dung đăng ký đào tạo: 

(Học viên có thể đăng ký nhiều nội dung học) 

1. Đào tạo cho nhân viên bức xạ. 

2. Đào tạo cho người phụ trách an toàn bức xạ (yêu cầu có nội dung cho nhân viên bức 

xạ) 
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