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V/v cung cấp thông tin phục vụ xây 

dựng Kế hoạch ứng phó các thảm họa 

trên địa bàn tỉnh 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 

1288/BCH-TM ngày 10/7/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc 

đề nghị cung cấp thông tin phục vụ xây dựng Kế hoạch ứng phó các thảm họa trên 

địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin 

liên quan đến lĩnh vực ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân như sau: 

1. Hiện trạng sử dụng các thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có 86 thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế; 07 thiết bị bức xạ khác gồm 05 máy soi chiếu hàng hóa, 01 máy gia 

tốc tuyến tính do Cục Hải quan Lạng Sơn quản lý, 01 thiết bị phân tích chất 

lượng xi măng của nhà máy xi măng Đồng Bành. Tất cả các thiết bị bức xạ này 

đều không sử dụng nguồn phóng xạ. Các đơn vị sử dụng các thiết bị bức xạ kể 

trên đều đã có kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở. 

Đối với nguồn phóng xạ, trên địa bàn tỉnh hiện có 02 nguồn phóng xạ Cs-

137 nằm trong 01 thiết bị đo độ chặt, độ ẩm nền đường thuộc quản lý của Trung 

tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng thuộc Sở Xây dựng, hiện nay 

thiết bị không còn sử dụng được lưu giữ trong kho. Đơn vị đang làm thủ tục để 

chuyển các nguồn phóng xạ đi lưu giữ tập trung tại Hà Nội. 

2. Nguy cơ xảy ra sự cố liên quan đến bức xạ, hạt nhân trên địa bàn tỉnh 

Lạng Sơn được đánh giá và phân tích trong các lĩnh vực sau:  

- Nguy cơ tiềm ẩn sự cố bức xạ từ các cơ sở sử dụng, lưu giữ nguồn 

phóng xạ ở Lạng Sơn: Trong quá trình sử dụng, lưu giữ các nguồn phóng xạ này 

có khả năng bị lấy cắp, thất lạc, phá hoại gây ảnh hưởng đến con người và môi 

trường ngoài cơ sở. 

- Nguy cơ tiềm ẩn sự cố bức xạ từ các nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm 

soát: Thời gian gần đây, một số sự cố như nguồn phóng xạ vô chủ, buôn bán 

bình chì chứa nguồn xảy ra đều liên quan tới các cơ sở thu mua phế liệu. Một 

trong những nguyên nhân bắt nguồn từ việc các cơ sở thu mua phế liệu chưa có 

nhận thức về an toàn bức xạ, chưa có kiến thức cơ bản về nguồn phóng xạ. Đối 

với tỉnh Lạng Sơn, căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ trên, tất cả các cơ sở đều 

chưa có nhận thức về an toàn bức xạ. Vì vậy, ta có thể kết luận các sự cố nguồn 
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phóng xạ vô chủ, buôn bán thiết bị chứa nguồn phóng xạ hoàn toàn có thể xảy ra 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Một số loại hàng hóa tiêu dùng như bulông, đinh vít sản xuất ở Trung 

Quốc được xuất khẩu ra nước ngoài đã bị phát hiện thấy có nhiễm bẩn phóng xạ. 

Do vậy, có khả năng các hàng hóa chế tạo từ kim loại bị nhiễm bẩn phóng xạ 

cũng được nhập qua các cửa khẩu Lạng Sơn vào Việt Nam.  

 Việc buôn bán và vận chuyển trái phép nguồn phóng xạ qua cửa khẩu đã 

từng xảy ra ở Lạng Sơn và nguồn phóng xạ được bán ở Chợ Tân Thanh. 

Buôn bán bất hợp pháp nguồn phóng xạ qua cửa khẩu cũng là một nguy 

cơ, đặc biệt đối với cửa khẩu Tân Thanh, nơi có mật độ người xuất nhập cảnh, 

cư dân buôn bán tiểu ngạch qua lại rất đông. Cách thức vận chuyển nguồn 

phóng xạ qua cửa khẩu bao gồm xách tay, giấu trong xe chở hàng, giấu vào các 

hàng hóa hợp pháp vận chuyển qua cửa khẩu. 

- Nguy cơ tiềm ẩn sự cố hạt nhân từ sự cố nhà máy điện hạt nhân của 

Trung Quốc: Trung Quốc đã xây dựng 2 tổ máy CPR -1000 với tổng công suất 

là 2000 MW taị thành phố Fangchengchang (Phòng Thành Cảng) cách tỉnh Lạng 

Sơn khoảng 160 km.  

Khi có sự cố nghiêm trọng tại nhà máy điện hạt nhân trên, chất phóng xạ 

hoàn toàn có khả năng phát tán theo không khí sang Việt Nam và có thể ảnh 

hưởng trực tiếp tới tỉnh Lạng Sơn. Các loại nông sản và các mặt hàng tiêu dùng 

khác có thể bị nhiễm bẩn phóng xạ từ sự cố nhà máy điện hạt nhân và có khả 

năng được xuất khẩu sang Việt Nam.   

- Nguy cơ tiềm ẩn sự cố bức xạ, hạt nhân từ hoạt động nhập khẩu và vận 

chuyển nguồn phóng xạ trên tuyến đường sắt Hà Nội – Lạng Sơn, quốc lộ 1A, 

1B, 4A, 4B và các tuyến đường ra cửa khẩu quốc gia, cặp chợ biên giới:  Việc 

vận chuyển các nguồn phóng xạ hợp pháp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn cũng tiềm 

ẩn nguy cơ xảy ra sự cố như: mất cắp, sự cố với xe vận chuyển trên đường, thất 

lạc v.v.  

- Nguy cơ xảy ra sự cố tại các khu vực trọng điểm:  

Khu vực trọng điểm là các địa bàn mà thế lực phản động, khủng bố có thể 

dùng thiết bị phát tán chất phóng xạ gây rối loạn trật tự, trị an, tạo dựng tình 

trạng hoảng loạn tâm lý trong xã hội, gây thiệt hại về sức khoẻ con người và tác 

động kinh tế - xã hội. Các địa điểm cụ thể là:    

+ Nơi tập trung cơ quan hành chính nhà nước có độ nhạy cảm chính trị 

cao: Phường Chi Lăng; 

+ Toà nhà Ủy ban nhân dân Tỉnh (bao gồm: các văn phòng Đảng uỷ, Hội 

đồng nhân dân,….) 
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+ Các cửa khẩu quốc tế: Hữu Nghị, Tân Thanh,..; 

+ Các chợ lớn của Thành phố Lạng Sơn: Đông Kinh, Chợ Kỳ Lừa,... 

3. Hệ thống tổ chức, chỉ huy, chỉ đạo công tác ứng phó sự cố bức xạ hạt 

nhân 

3.1. Đơn vị chịu trách nhiệm chính trong việc phòng ngừa, ứng phó, khắc 

phục sự cố, thảm họa bức xạ hạt nhân gồm có:  

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân. Trong đó: Trưởng ban là 

Lãnh đạo UBND tỉnh, Lãnh đạo các Sở, ngành là thành viên, gồm: Khoa học và 

Công nghệ; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và Truyền thông; Tài 

chính; Công Thương; Giao thông Vận tải; Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh. 

- Các cơ quan, bao gồm: Sở Khoa học và Công nghệ - Cơ quan thường 

trực; Công an tỉnh; Sở Y tế; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Sở Tài nguyên môi trường; 

Sở Thông tin và Truyền thông; Cục Hải quan Lạng Sơn; Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn; Lực lượng bộ đội phòng hóa – Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn. 

3.2. Đơn vị phối hợp thực hiện gồm có:  

- Các đơn vị tư vấn an toàn bức xạ, hạt nhân gồm: Trung tâm Hỗ trơ ̣ky ̃

thuâṭ An toàn bức xạ và Ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. Viện 

Khoa học và kỹ thuật hạt nhân.  

- Các Sở, ban ngành khác; 

- UBND các cấp; 

- Các tổ chức tình nguyện như: Đoàn thành niên, hội chữ thập đỏ… 

3.3. Số lượng biên chế chuyên trách: Không có 

3.4. Số lượng kiêm nhiệm: khoảng 20 người là thành viên Ban Chỉ huy và 

công chức thuộc các cơ quan tham gia ứng phó sự cố. 

3.5. Phương tiện hiện có:  

Hiện nay tại cơ quan thường trực có 02 máy đo suất liều bức xạ cầm phục 

vụ cho công tác quản lý nhà nước về ATBX. Công an tỉnh đã được trang bị 02 

thiết bị đo phóng xạ, 03 liều kế điện tử.    

3.6. Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh. 

Tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp 

tỉnh và đã được phê duyệt tại Quyết định số 1563/QĐ-BKHCN ngày 09/7/2012 

của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. Tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức diễn tập 

Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân vào năm 2011 và 2016 với kịch bản phát hiện 

nguồn phóng xạ vô chủ (năm 2011) và kịch bản mất nguồn phóng xạ (năm 

2016). 
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4. Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện nay không có dự án tuyển, làm giàu 

đất hiếm, khoáng sản có tính phóng xạ. 

5. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chưa có trạm quan trắc phóng xạ 

môi trường nào đi vào vận hành. Hiện nay UBND tỉnh đã đầu tư xây dựng nhà 

trạm quan trắc phóng xạ môi trường đặt trên địa bàn thành phố Lạng Sơn nhưng 

chưa được Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư trang thiết bị để vận hành. Trên 

địa bàn tỉnh chưa có cơ sở nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu về phóng xạ. 

Kính gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổng hợp./. 

 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bế Thị Thu Hiền 
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