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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

 

Số:         /SKHCN-QLCN 
V/v bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 07 năm 2021 

              

Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng 

 

Sở Khoa học và Công nghệ nhận được hồ sơ đề nghị cấp giấy phép sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán y tế của Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng, nộp ngày 

12/7/2021. Căn cứ Điều 20, Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 quy 

định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị TTYT huyện Văn Lãng bổ 

sung thành phần hồ sơ như sau: 

 1. Bổ sung hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ đối với người phụ 

trách an toàn bức xạ được bổ nhiệm. 

 2. Bổ sung bản sao Biên bản kiểm xạ xung quanh khu vực tiến hành chụp X-

quang. 

3. Bổ sung các tài liệu kèm theo báo cáo đánh giá an toàn bức xạ, gồm có: Sơ 

đồ mặt bằng tổng thể nơi công việc bức xạ được tiến hành; bản sao quyết định bổ 

nhiệm người phụ trách an toàn; nội quy an toàn bức xạ; quy trình sử dụng thiết bị 

X-quang. 

Tài liệu bổ sung hồ sơ đề nghị gửi về Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh Lạng Sơn trước ngày 02/8/2021. Quá thời gian trên, nếu đơn vị không bổ sung 

hồ sơ, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ kết thúc quá trình giải quyết thủ tục hành 

chính. Thời gian chờ đơn vị khắc phục, bổ sung hồ sơ không được tính vào thời 

gian giải quyết hồ sơ./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- TTPVHCC; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Anh 
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