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Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 

 

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

1989/BCH-TM ngày 25/11/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc 

phối hợp chuẩn bị cho Cục Cứu hộ - Cứu nạn/ Bộ tổng tham mưu làm việc với 

Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh. Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở 

Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin liên quan như sau: 

1. Đối với các thông tin số liệu về thảm họa động đất sóng thần (Nội dung 

theo gợi ý của Kế hoạch số 2116/KH-CHCN ngày 06/11/2020 của Cục Cứu Hộ 

Cứu nạn). Hiện nay, Sở Khoa học và Công nghệ không được giao quản lý các 

lĩnh vực này nên không có thông tin liên quan. 

2. Trong quá trình xảy ra thảm họa động đất, sóng thần có thể có sự cố 

bức xạ và hạt nhân, Sở Khoa học và Công nghệ xin báo cáo tình hình ứng phó 

sự cố bức xạ hạt nhân như sau: 

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. 

Hiện nay tỉnh Lạng Sơn đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt 

nhân cấp tỉnh và đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt. Theo đó tỉnh 
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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 và kịch bản mất nguồn 

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 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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