
UBND TỈNH THÁI NGUYÊN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số:          /KHCN-QLCN 

 

V/v hướng dẫn thực hiện một số quy 

định trong lĩnh vực năng lượng nguyên 

tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa 

bàn tỉnh Thái Nguyên. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

    Thái Nguyên, ngày        tháng 10 năm 2022 

 

            

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; 

- Ban quản lý các KCN tỉnh Thái Nguyên; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh.     

 

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008; 

Căn cứ Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ 

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

năng lượng nguyên tử;  

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BKHCN ngày 01/3/2021, của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan 

chuyên môn về KH&CN thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện; 

          Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử.  

Để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân trong lĩnh vực quản lý, cấp Giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên 

hướng dẫn thực hiện một số quy định trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử trên 

địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. Thẩm quyền cấp Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức 

xạ, Chứng chỉ hành nghề. 

1. Thẩm quyền của Bộ KH&CN 

a) Vận hành thiết bị chiếu xạ để khử trùng, tạo đột biến và xử lý vật liệu (sử 

dụng trong công nghiệp); 

b) Sản xuất, chế biến chất phóng xạ; 
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c) Vận chuyển quá cảnh vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân; 

d) Đóng gói, vận chuyển vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân; 

đ) Nhập khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân; 

e) Xuất khẩu vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân và thiết bị hạt nhân. 

2. Thẩm quyền của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân: Cấp Giấy phép, 

Giấy đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, Chứng chỉ hành nghề, trừ các trường 

hợp quy định tại các mục 1, mục 3 và mục 4 phần I của hướng dẫn này. 

3. Thẩm quyền của Cục Năng lượng nguyên tử cấp Giấy đăng ký và 

Chứng chỉ hành nghề đối với các dịch vụ sau: 

a) Tư vấn công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, bao gồm: Tư 

vấn công nghệ bức xạ, tư vấn công nghệ hạt nhân cho tổ chức, cá nhân tiến hành 

các hoạt động trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; 

b) Đánh giá công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân; giám định công nghệ 

bức xạ, công nghệ hạt nhân; 

c) Đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện các 

dịch vụ quy định tại điểm a và điểm b mục 3, phần I của hướng dẫn này. 

4. Thẩm quyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên  

a) Cấp Giấy phép cho tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

b) Cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở 

X-quang chẩn đoán trong y tế hoạt động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

* Cơ quan cấp Giấy phép, Giấy đăng ký, Chứng chỉ nhân viên bức xạ, 

Chứng chỉ hành nghề có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại theo quy 

định tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP và Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN 

ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ. 

II. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ 

1. Thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật trong lĩnh vực năng 

lượng nguyên tử về việc vận chuyển, sử dụng, lưu giữ chất phóng xạ, chất thải 

phóng xạ và nguồn phóng xạ; thường xuyên kiểm tra, rà soát quy trình kỹ thuật 

thực hiện công việc bức xạ, sử dụng nguồn phóng xạ; có các biện pháp an ninh 

bảo vệ nguồn phóng xạ, kiểm soát chất thải phóng xạ và biện pháp xử lý khi có 

sự cố xảy ra. Chịu trách nhiệm trực tiếp về mọi hành vi vi phạm an toàn bức xạ, 

an ninh nguồn phóng xạ theo quy định của pháp luật. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-142-2020-nd-cp-tien-hanh-hoat-dong-dich-vu-ho-tro-ung-dung-nang-luong-nguyen-tu-459070.aspx
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2. Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải có giải pháp nâng cao nhận thức 

của lãnh đạo và nhân viên về trách nhiệm đảm bảo an toàn bức xạ và an ninh 

nguồn phóng xạ; xây dựng quy trình, quy định về an toàn, an ninh nguồn phóng 

xạ; rà soát, sửa đổi, cập nhật và bổ sung các quy định nội bộ về quản lý an toàn 

bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. 

3. Sử dụng, bố trí nhân viên phụ trách an toàn bức xạ có trình độ chuyên 

môn, chứng chỉ theo quy định. 

4. Kịp thời thông báo tới các cơ quan có thẩm quyền về sự cố mất an toàn, 

an ninh nguồn phóng xạ thuộc trách nhiệm quản lý; áp dụng ngay các biện pháp 

cần thiết để thu hồi nguồn phóng xạ bị thất lạc, mất cắp, chiếm đoạt, chuyển giao 

hoặc sử dụng bất hợp pháp; có phương án giảm thiểu tác hại khi nguồn phóng xạ 

bị phá hoại. 

5. Điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy phép tiến hành công việc bức 

xạ, Giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ năng lượng nguyên tử và chứng chỉ 

hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Thực hiện đúng theo 

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến 

hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 142/2020/NĐ-CP ngày 

09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động 

dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. 

6. Định kỳ trước 30/11 hàng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan chức 

năng hoặc khi xảy ra sự cố bức xạ và hạt nhân tổ chức, cá nhân tiến hành công 

việc bức xạ phải gửi báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ theo 

quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử, đồng thời báo cáo kết quả kiểm 

soát, bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng 

và gửi về Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên. 

III. Cơ sở sử dụng thiết bị X- quang chẩn đoán trong y tế 

1. Trong quá trình quản lý, sử dụng và lập hồ sơ thực hiện các thủ tục cấp 

giấy phép tiến hành công việc bức xạ phải chú ý một số nội dung sau: 

- Thông tin trong hồ sơ phải chính xác. Các loại văn bằng, chứng chỉ hoặc 

các loại giấy tờ khác có quy định thời hạn phải còn hiệu lực ít nhất 45 ngày kể từ 

ngày hồ sơ được tiếp nhận. 

-  Đối với thành phần hồ sơ đã có thông tin và dữ liệu được số hóa trong các cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và hệ thống thông tin cung cấp dịch 

vụ công: Tổ chức, cá nhân cung cấp tài liệu bằng bản điện tử hợp lệ, bản sao điện tử 
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từ sổ gốc, bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc dẫn nguồn từ Kho quản 

lý dữ liệu điện tử của tổ chức, cá nhân; 

- Đối với thành phần hồ sơ yêu cầu cung cấp bản gốc, bản chính, khi thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến: Tổ chức, cá nhân đăng tải tài liệu theo quy định tại 

điểm a, khoản 1, Điều 3, Thông tư số 02/2022/TT-BKHCN và gửi bản gốc, bản 

chính là văn bản giấy qua dịch vụ bưu chính đến Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Thái Nguyên; 

- Đối với thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sử dụng thiết bị X- quang 

chẩn đoán trong y tế được quy định tại khoản 7, Điều 20, Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP: Các thông số kỹ thuật của thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế 

theo Mẫu số 07, Phụ lục III, Nghị định số 142/2020/NĐ-CP; Trường hợp thiết bị 

X-quang chẩn đoán trong y tế không có bàn điều khiển thì không cần xác định các 

thông số kỹ thuật tại mục IV, Mẫu số 07, Phụ lục III, Nghị định số 142/2020/NĐ-CP. 

- Trong trường hợp không có tài liệu của nhà sản xuất về thông số kỹ thuật 

thì tổ chức, cá nhân nộp kết quả xác định các thông số kỹ thuật của thiết bị X- 

quang chẩn đoán trong y tế được thực hiện theo một trong hai cách sau: 

+ Đề nghị nhà sản xuất thiết bị cung cấp lại; 

+ Trích dẫn thông tin về thiết bị tại Giấy phép được cấp trước đó (nếu có). 

- Các Thông số kỹ thuật của thiết bị X - quang phải trùng khớp với Phiếu 

khai báo thiết bị X - quang, Giấy chứng nhận kiểm định; Báo cáo kết quả kiểm xạ 

và bản sao tài liệu của nhà sản xuất....;  

- Đối với hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử 

dụng thiết bị X -quang chẩn đoán trong y tế phải gửi hồ sơ đến cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền trước khi giấy phép hết hạn ít nhất 45 ngày. 

2. Thực hiện nghiêm việc kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị X-quang trước 

khi đưa vào sử dụng lần đầu tiên, định kỳ 01 (một) năm 1 lần đối với thiết bị xạ 

trị, thiết bị chụp cắt lớp vi tính CT scanner, thiết bị X-quang tăng sáng truyền 

hình và định kỳ 02 (hai) năm 1 lần đối với các thiết bị X-quang chẩn đoán trong 

y tế khác kể từ ngày đưa vào sử dụng và kiểm định sau khi lắp đặt lại hoặc sửa 

chữa thiết bị. 

3. Thực hiệt tốt các quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong 

chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng tại Thông tư số 19/2012/TT-

BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Cơ sở y tế phải trang 

bị liều kế cá nhân cho các nhân viên bức xạ y tế và thực hiện đo đánh giá liều 

chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ y tế ít nhất 03 tháng một lần. Định kỳ 

hằng năm, phải tổ chức khám sức khỏe cho các nhân viên bức xạ y tế theo quy 
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định tại Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày 06/6/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người 

lao động, tổ chức khám bệnh nghề nghiệp, bố trí để nhân viên bức xạ y tế không 

bảo đảm yêu cầu về sức khỏe theo quy định chuyển làm công việc khác không 

tiếp xúc với bức xạ…) 

4. Về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế đề nghị các tổ chức, cá nhân thực 

hiện theo Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 5/9/2018 về sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 

9/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ y tế quy 

định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế. 

5. Nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn làm việc tại phòng X-quang 

phải có chuyên môn phù hợp với công việc được đảm nhiệm và phải được đào tạo 

về an toàn bức xạ theo chương trình đào tạo do Bộ Khoa học và Công nghệ quy 

định tại Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014, định kỳ ít nhất 03 

(ba) năm 1 lần tổ chức đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên sâu, thông 

tin mới về an toàn bức xạ cho các nhân viên bức xạ y tế. 

6. Xây dựng, ban hành kế hoạch ứng phó sự cố theo mục III, Phụ lục II, 

Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc 

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

nguyên tử. 

7. Các tổ chức, cá nhân có sử dụng thiết bị X - quang chẩn đoán trong y tế 

có trách nhiệm lập, lưu giữ và quản lý các hồ sơ liên quan về an toàn bức xạ theo 

quy định tại Điều 17 Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ 

trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn 

bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng. 

8. Các nội dung khác thực hiện theo các quy định hiện hành. 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên đề nghị Quý cơ quan, tổ 

chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Thông tin trên Website Sở;  
- Lưu: VT, QLCN. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đinh Bộ Sơn 
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