
 
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /KHCN-QLCN 

V/v tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức cơ bản về các quy định an toàn bức xạ,  

pháp quy hạt nhân, quản lý nhà nước trong 

lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên  

Thái Nguyên, ngày         tháng 5 năm 2022 

 

       

Kính gửi:        

- Các Sở: Y tế; Sở Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn; Tài nguyên và Môi trường; Công thương;  

Giao thông vận tải; Xây dựng;  

- Ủy ban nhân dân các Huyện, Thành phố; 

- Các cơ sở ứng dụng, sử dụng thiết bị bức xạ trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

 
 

Thực hiện Quyết định số 3459/QĐ-UBND ngày 05/11/2021 của UBND 

tỉnh Thái Nguyên phê duyệt Kế hoạch thực hiện chương trình Ứng dụng năng 

lượng nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 

2021 - 2025, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến 

thức cơ bản về các quy định an toàn bức xạ, pháp quy hạt nhân, quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung: 

- Hệ thống chính sách, quy định pháp luật và tổ chức quản lý trong lĩnh vực 

năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ. 

- Kiến thức cơ bản về ứng dụng của năng lượng nguyên tử trong lĩnh vực 

Nông nghiệp, Tài nguyên & Môi trường, Y tế, Công nghiệp, Giao thông, Xây 

dựng… 

- Hiện trạng và tiềm năng ứng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội ở Thái Nguyên 

2. Thành phần: Cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật từ các Sở, ban, ngành và 

cơ sở có ứng dụng các kỹ thuật hạt nhân, công nghệ bức xạ trong quản lý, sản xuất 

của tỉnh Thái Nguyên. Đề nghị các cơ quan cử cán bộ và chuyên viên thuộc các 

phòng, đơn vị trực thuộc có liên quan trực tiếp đến các nội dung của lớp tập huấn 

(số lượng đăng ký theo nhu cầu).   

3. Thời gian: 14 giờ 00, ngày 12/5/2022. 

4. Địa điểm: Hội trường tầng 5 - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên. 

Để đảm bảo tốt công tác tổ chức, Sở KH&CN đề nghị Quý cơ quan gửi 

Phiếu đăng ký tham gia khóa tập huấn trước ngày 10/5/2022 theo địa chỉ: 
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Phòng Quản lý Công nghệ 

Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên 

Số 513, đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái nguyên 

Điện thoại: 0208.3752589 – 0915116165 (Ông Hoàng Việt Hưng) 

Email: hungkhcntn@gmail.com 

Sở Khoa học và Công nghệ kính mời đại biểu tham dự./. 

 
Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Website: http://dosttn.gov.vn; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Hiền 
 

  

mailto:hungkhcntn@gmail.com
http://dosttn.gov.vn/
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ 

THAM GIA LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG CƠ BẢN VỀ CÁC QUY 

ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ, PHÁP QUY HẠT NHÂN, QUẢN LÝ NHÀ 

NƯỚC TRONG LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN” 

 

Cơ quan đăng ký tham gia: ...................................................................................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................... 

Người phụ trách đăng ký: ........................................................................................ 

Điện thoại: ..................................... Email: ................................................... 

Danh sách học viên đăng ký tham gia: 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

1    

2    

....    

  

Ngày ...... tháng     năm 2022 

CƠ QUAN ĐĂNG KÝ 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

Mẫu phiếu đăng ký tham gia gia Lớp tập huấn, bồi dưỡng cơ bản về các quy định an toàn bức 

xạ, pháp quy hạt nhân, quản lý nhà nước trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên địa bàn tỉnh 

Thái Nguyên”được đăng tải tại mục “Thông báo” trên website: http://dosttn.gov.vn. 

 

http://dosttn.gov.vn/
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