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KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2021 

  

Thực hiện 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, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch tổ chức lớp 

đào tạo về an toàn bức xạ năm 2021 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH 

Nhằm trang bị kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ và hạt nhân cho các 

nhân viên bức xạ làm việc trong môi trường bức xạ ion hóa trên địa bàn tỉnh. 

II. NỘI DUNG ĐÀO TẠO 

1. Nội dung1: Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ trong X-

quang chẩn đoán y tế.  

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

toàn. 

III. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

1. Đơn vị đào tạo:  

Trung tâm Thông tin và Đào tạo thuộc Cục An toàn Bức xạ và Hạt Nhân 

Địa chỉ: Phòng 1404, tầng 14 toà nhà Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 Trần 

Duy Hưng,Cầu Giấy,Hà Nội. 

2. Đối tượng tham gia khóa đào tạo: 

- Nhân viên bức xạ làm việc tại các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn 

đoán y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Công chức Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Thời gian tổ chức: Ngày 13, 14 tháng 3 năm 2021 (Bắt đầu từ 08h00’ 

ngày 13/3/2021). 

4. Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4 – Sở Khoa học và Công nghệ 

(Địa chỉ : Số 638, đường Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn).  

IV. KINH PHÍ 

Kinh phí tổ chức lớp đào tạo do Đơn vị đào tạo thực hiện theo quy định 

hiện hành. Học viên tham gia lớp đào tạo, nộp kinh phí trực tiếp cho đơn vị đào 

tạo. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Thông tin và Đào tạo - Cục An toàn Bức xạ và Hạt Nhân 
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- Chuẩn bị nội dung tài liệu, cử giảng viên lên lớp. 

- Phô tô, đóng quyển tài liệu. 

- Thu tiền học phí, cấp hóa đơn thanh toán. 

- Tổ chức kiểm tra và cấp Chứng chỉ. 

2. Phòng Quản lý công nghệ và Quản lý chuyên ngành cử công chức phối 

hợp với Đơn vị đào tạo tổ chức, quản lý lớp học. 

3. Văn phòng Sở cử nhân viên hỗ trợ, chuẩn bị hội trường, nước uống 

phục vụ lớp đào tạo. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức lớp đào tạo về an toàn bức xạ năm 2021, đề 

nghị các phòng có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                                                                              
- Đơn vị đào tạo (ph/h); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở (ph/h); 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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