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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /QĐ-SKHCN Lạng Sơn, ngày       tháng  01  năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ 

trong sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, đo lường đối với phương 

tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế và kiểm tra hành nghề y  

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11năm 2010; 

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

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011; 

Căn cứ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các Luật và các văn 

bản khác có liên quan đến nội dung cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành; 

Căn cứ Quyết định số 196/QĐ-SKHCN, ngày 09/12/2020 về việc phê duyệt 

kế hoạch thanh tra, kiểm tra khoa học và công nghệ năm 2021; 

Sau khi thống nhất với Sở Y tế tại Công văn số 02/SYT-TT ngày  

13/01/2021 V/v cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với 

các cơ sở y tế năm 2021; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình 

số 05/TTr-TTra ngày  13/01/2021. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn 

bức xạ trong sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế và kiểm tra hành nghề y, cụ thể:  

- Đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra: 10 cơ sở y tế (Chi tiết tại Danh 

sách kèm theo). 

- Hình thức tiến hành thanh tra, kiểm tra: Theo kế hoạch. 

- Thời hạn thanh tra, kiểm tra: 30 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết 

định thanh tra. 

- Đơn vị phối hợp triển khai thanh tra, kiểm tra liên ngành: Sở Y tế,  Phòng 

Kinh tế thành phố Lạng Sơn, Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện có cơ sở y tế 

được thanh tra và các đơn vị khác có liên quan. 
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Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành gồm các ông (bà) có 

tên sau: 

1/ Bà  Phạm Thị Thanh - Chánh Thanh tra, Sở Khoa học và Công nghệ - 

Trưởng đoàn; 

2/ Bà Lê Bích Thủy - Chánh Thanh tra, Sở Y tế - Phó Trưởng đoàn; 

3/ Bà Lương Thị Hiệp – Phó Chánh Thanh tra, Sở Y tế -Thành viên đoàn; 

4/ Ông Nguyễn Minh Huấn - Phó Trưởng phòng Quản lý Công nghệ và 

Quản lý Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên; 

5/ Bà Hoàng Thị Bích Giang – Trưởng phòng Nghiệp vụ Đo lường tổng 

hợp - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công 

nghệ - Thành viên; 

6/ Ông Lê Giang - Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Đo lường tổng hợp - Chi cục 

Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên; 

7/ Bà Nguyễn Thị Minh Anh – Thanh tra viên Sở Khoa học và Công nghệ - 

Thư ký đoàn; 

8/ Lực lượng phối hợp: Mời 01 công chức phòng Kinh tế thành phố, phòng 

Kinh tế và Hạ tầng các huyện nơi có cơ sở được thanh tra, kiểm tra tham gia đoàn 

thanh tra, kiểm tra. 

Điều 3. Đoàn thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo các nội dung 

nêu tại Điều 1 của Quyết định này.  

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn Thanh tra, kiểm tra, thành viên 

Đoàn thanh tra và các tổ chức, cá nhân được thanh tra thực hiện theo quy định 

của Luật Thanh tra và các quy định pháp luật khác có liên quan. 

Đoàn Thanh tra, kiểm tra sử dụng con dấu của Thanh tra Sở Khoa học và 

Công nghệ để giao dịch trong phạm vi lĩnh vực hoạt động công tác của Đoàn. 

Qua công tác Thanh tra, kiểm tra nếu phát hiện có hành vi vi phạm, Đoàn 

thanh tra, kiểm tra xem xét lập biên bản xử lý vi phạm hành chính theo quy định 

và chuyển Chánh Thanh tra các Sở xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền.  

Giao cho ông Trần Quốc Anh - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ 

giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, kiểm tra. 

Điều 4. Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tại Điều 2;  các đối tượng thanh 

tra, kiểm tra nêu tại Điều 1 và các các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

   Nơi nhận:                                                                             
- Như Điều 4; 

- Thanh tra tỉnh; 

- Sở Y tế,  

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng  Kinh tế  TPLS;  

- Phòng KT&HT các huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng,  

Cao Lộc, Văn Quan; 

- Chi cục TĐC, phòng QLCN-QLCN, VP Sở; 

- Lưu: VT, TTra.   

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 



3 

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH 

(Kèm theo Quyết định  số        /QĐ-SKHCN ngày     /01/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ  tỉnh Lạng Sơn) 
 

STT 
Đối tượng thanh tra, 

 kiểm tra 
Địa chỉ Nội dung thanh tra, kiểm tra Ghi chú 

1 Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng 
Khu Hoà Bình - thị trấn Đồng Mỏ - huyện 

Chi Lăng; ĐT: 02053.820.217 

Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về: an toàn bức xạ trong sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán y tế; đo lường 

đối với phương tiện đo nhóm 2 sử dụng 

trong y tế. 

 

2 Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng 
Trụ sở chính - Khu An Định - TT Hữu Lũng, 

huyện Hữu Lũng, ĐT: 02053.825.026 

3 Trung tâm y tế Thành phố Lạng Sơn 
Số 01, đường Lê Lai, phường Hoàng Văn 

Thụ, thành phố Lạng Sơn 

4 Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc 
Khối 6 thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc.  

ĐT: 02053.861.481 

5 Trung tâm Y tế huyện Văn Quan 
Phố Tân An, TT Văn Quan, H. Văn Quan; 

ĐT: 02053.830.034 

6 Trung tâm kiểm soát bệnh tật 
Khối 10, Phường Tam Thanh, thành phố Lạng 

Sơn – ĐT: 02053.812.147 

7 
Phòng khám Đa khoa Quốc tế 

Ngọc Lan – Chi nhánh Công ty 

Cổ phần Y tế Thiên Ngọc Lan 

Số 102, đường Lý Thường Kiệt, khu đô thị 

Phú Lộc IV, phường Vĩnh Trại, Thành phố 

Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 

8 
Phòng khám chuyên khoa Răng - 

Hàm - Mặt thuộc Hộ kinh doanh 

Trần Thị Nga 

Số 83 đường Trần Đăng Ninh, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn.  

ĐT 02053.711.944 

9 
Bệnh viện Phục hồi chức năng 

tỉnh Lạng Sơn 

Số 78, đường Lê Hồng Phong, phường Tam 

Thanh, thành phố Lạng Sơn,  

ĐT: 02053.873.447 

10 
Phòng khám Đa khoa Trường 

Sinh - Công ty Cổ phần Y dược 

Trường Sinh - Lạng Sơn 

Số 29, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

- Thanh tra việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về: an toàn bức xạ trong sử dụng 

thiết X-quang chẩn đoán y tế; đo lường đối với 

phương tiện đo nhóm 2 sử dụng trong y tế; 

-  Kiểm tra hành nghề y. 

Sở Y tế chủ trì nội 

dung kiểm tra hành 

nghề y 

 

Ấn định danh sách: 10 cơ sở 
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