
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 đề nghị phối hợp trong việc chuẩn bị 

các điều kiện đầu tư trang thiết bị, đưa 

Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi 

trường tỉnh Lạng Sơn vào hoạt động. 

Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi: Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. 

  

 Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng 

chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo 

phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020”; Công văn số 2479/BKHCN-

VNLNT ngày 03/10/2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) về việc lập 

dự án đầu tư, xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường (sau 

đây gọi tắt là Trạm QTCBMTPX) tại Lạng Sơn; Quyết định số 1525/QĐ-UBND 

ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành công 

trình Traṃ quan trắc và cảnh báo phóng xa ̣môi trường tỉnh Laṇg Sơn. 

Đến nay, Nhà Trạm Quan trắc và Cảnh báo môi trường phóng xạ tỉnh 

Lạng Sơn đã hoàn thiện, bao gồm: Nhà trạm để đặt máy móc thiết bị và các 

công trình khác như: sân, hàng rào, điện, nước, cổng, các khuôn viên, vườn 

quan trắc, cây xanh; điện nước. Đồng thời, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã bố trí 

nguồn kinh phí để đầu tư trang thiết bị cho Trạm QTCBMTPX tại Nghị quyết  

số 28/NQ-HĐND ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh Kế hoạch 

đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn. 

Để có thể đưa Trạm QTCBMTPX vào hoạt động, Sở Khoa học và Công 

nghệ trân trọng đề nghị Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam phối hợp, hỗ trợ 

trong việc chuẩn bị các điều kiện, tiến hành đầu tư trang thiết bị, đưa Trạm 

QTCBMTPX vào hoạt động, đảm bảo phù hợp các tiêu chuẩn kỹ thuật và kết 

nối với mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia và các 

vấn đề khác có liên quan. 

Đầu mối liên lạc: Phòng Quản lý công nghệ và quản lý chuyên ngành, Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn (đ/c Lưu Bá Mạc - Trưởng phòng, điện 

thoại: 0968.777.619; đ/c Nguyễn Minh Huấn - Phó Trưởng phòng, điện thoại: 

0915.311.828). 

Trân trọng./. 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Viện Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân; 

- Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; 

- Vụ Phát triển KHCN địa phương; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Thị Hà 
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