
 

 

Kính gửi: Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn 

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 1988/BCH-

TM ngày 25/11/2020 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn về việc thẩm định Kế 

hoạch ứng phó với các thảm họa cơ bản cấp tỉnh. Trong đó giao cho Sở Khoa học và 

Công nghệ xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa bức xạ, hạt nhân; rò rỉ phóng xạ. 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo tình hình 

triển khai như sau: 

Thực hiện Thông tư số 24/2012/TT-BKHCN ngày 04 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn lập và phê duyệt kế hoạch 

ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp cơ sở và cấp tỉnh (đã được thay thế bằng 

Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014). Từ năm 2012, Sở Khoa học và 

Công nghệ đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ 

và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) và đã được Bộ 

Trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định phê duyệt. Bản Kế hoạch bao gồm các 

nội dung chính sau: Phân tích các nguy cơ xảy ra sự cố trên địa bàn tỉnh; cơ cấu tổ 

chức và trách nhiệm của các tổ chức tham gia ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; các 

hoạt động ứng phó; công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó sự cố. 

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kịch bản và tổ chức diễn tập 

ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân đối với một số nguy cơ sau: Nguy cơ tiềm ẩn sự cố 

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

từ các nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát (Có bản phô tô Kế hoạch và nội dung 

các kịch bản ứng phó sự cố bức xạ đã xây dựng gửi kèm theo). 

Trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tham mưu xây dựng Dự thảo 

nội dung cập nhật của Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa bàn tỉnh (nêu 

trên), trong đó sẽ có cập nhật kịch bản ứng phó sự cố có liên quan đến bức xạ hạt 

nhân theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Thông tin liên lạc: Nguyễn Minh Huấn, Phó Trưởng Phòng Quản lý công nghệ 

và quản lý chuyên ngành; Điện thoại 0915 311 828. 

Sở Khoa học và Công nghệ gửi Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn tổng hợp 

xây dựng Kế hoạch Phòng thủ dân sự của tỉnh./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Anh 

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:          /SKHCN-QLCN 

V/v xây dựng kế hoạch ứng phó thảm 

họa bức xạ, hạt nhân; rò rỉ phóng xạ 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 12 năm 2020 
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