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KẾT LUẬN THANH TRA 
 

Việc chấp hành các quy định về đảm bảo An toàn bức xạ và Đo lường trên 

địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

 
 

Căn cứ Luật Thanh tra năm 2010; 

 Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008; 

 Căn cứ Luật Đo lường năm 2011; 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 28/10/2022 của Đoàn thanh tra theo 

Quyết định thanh tra số 206/QĐ-KHCN ngày 22/9/2022 của Giám đốc Sở Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN) về việc chấp hành các quy định về đảm bảo An 

toàn bức xạ và Đo lường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, 

Giám đốc Sở KH&CN Thái Nguyên kết luận thanh tra như sau: 

1. Khái quát chung:  

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có 96 đơn vị, tổ chức, cá nhân 

đang quản lý, sử dụng và lưu giữ nguồn phóng xạ, thiết bị phát tia X, thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế nhằm mục đích khám chữa bệnh, phục vụ sản xuất 

kinh doanh và kiểm soát an ninh. Những năm gần đây Sở KH&CN đã tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an 

toàn bức xạ và đo lường, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và đo lường trên địa bàn tỉnh. Vì thế các 

đơn vị đã từng bước thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành các quy định 

của pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ và đo lường. 

Theo kế hoạch được phê duyệt, Cuộc thanh tra được thực hiện tại 15 cơ sở 

có hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 12 cơ sở y tế khám chữa 

bệnh và 03 cơ sở công nghiệp (sử dụng thiết bị X quang trong soi chiếu an ninh 

và kiểm tra chất lượng sản phẩm). Tuy nhiên tại thời điểm thanh tra có 01 cơ sở 

y tế (Viện sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường, có địa chỉ tiến hành công việc 

bức xạ tại: Khu Công nghiệp Yên Bình, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên) 

đang dừng tiến hành công việc bức xạ do dừng hoạt động khám chữa bệnh. 

2. Kết quả thanh tra, xác minh: 

2.1. Các nội dung đã tiến hành thanh tra: 

Thanh tra việc chấp hành các quy định về khai báo, đề nghị cấp giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ; các quy định đảm bảo an toàn bức xạ, về quản lý và 

sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị đo lường (kiểm định phương tiện đo nhóm 2). 
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2.2. Kết quả: 

Kết quả thanh tra thực tế tại các cơ sở đang hoạt động bức xạ như sau:

 - Việc chấp hành quy định về đảm bảo an toàn bức xạ theo quy định của 

Luật Năng lượng nguyên tử: 

 + Về khai báo và đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ: Các cơ 

sở đã cơ bản thực hiện nghiêm túc việc khai báo với cơ quan quản lý về thiết 

bị bức xạ hoặc có sự thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép; sử dụng giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ còn hiệu lực; thực hiện việc lưu giữ hồ sơ xin 

cấp phép và hồ sơ chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ tại đơn 

vị. Tuy nhiên, qua thanh tra vẫn còn 01 đơn vị sử dụng thiết bị X - quang chẩn 

đoán trong y tế khi Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đã hết hạn sử dụng; 

01 đơn vị không khai báo bổ sung với cơ quan nhà nước có thẩm quyền những 

thông tin đã thay đổi so với hồ sơ xin cấp giấy phép (về tình trạng thiết bị); 01 

đơn vị không thực hiện khai báo về thiết bị X-quang với cơ quan quản lý nhà 

nước có thẩm quyền. 

+ Việc chấp hành quy định báo cáo định kỳ hàng năm về thực trạng an 

toàn tiến hành công việc bức xạ: Các đơn vị đã chú trọng đến công tác báo cáo 

định kỳ hàng năm về thực trạng an toàn bức xạ tại cơ sở gửi đến cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền theo quy định. Tuy nhiên, vẫn còn 02/14 cơ sở được 

thanh tra không thực hiện báo cáo và đã bị xử phạt hành chính theo quy định. 

+ Việc kiểm xạ, kiểm định thiết bị: Các cơ sở đã thực hiện việc kiểm xạ 

tại khu vực làm việc và môi trường xung quanh phòng đặt thiết bị X-quang 

định kỳ 01 lần/năm, tại các vị trí đo, kiểm xạ đều có kết quả suất liều nằm 

trong giới hạn cho phép. Các thiết bị bức xạ đều được kiểm định định kỳ theo 

quy định, Giấy chứng nhận kiểm định do đơn vị có chức năng cấp còn trong 

thời hạn có giá trị. 

 + Về nhân viên bức xạ: Các cơ sở đã bố trí người phụ trách an toàn bức 

xạ theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức đào tạo, đào tạo lại cho người 

phụ trách an toàn và các nhân viên bức xạ theo quy định, các giấy chứng nhận 

đào tạo đều còn trong thời hạn có giá trị. Các nhân viên bức xạ tại các cơ sở 

được thanh tra hầu hết được trang bị liều kế cá nhân và sử dụng trong quá 

trình vận hành thiết bị bức xạ; đã thực hiện theo dõi, đánh giá liều chiếu xạ 

theo quy định, kết quả đọc liều kế cá nhân được thông báo đến các nhân viên 

bức xạ tại đơn vị. Nhân viên bức xạ được kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

 Tuy nhiên, qua kiểm tra vẫn còn 04 đơn vị không tổ chức đánh giá liều 

chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất 01 lần trong 3 tháng. 

 + Việc ứng phó sự cố bức xạ: Các cơ sở được thanh tra đã tiến hành xây 

dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở, đến thời điểm hiện tại chưa có 

sự cố bức xạ nào xảy ra. Hàng năm, các cơ sở đã tổ chức thực hành, diễn tập 
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ứng phó sự cố theo các tình huống giả định đã lập trong kế hoạch, lưu giữ hồ 

sơ về diễn tập tại cơ sở.  

 + Tại khu vực đặt thiết bị bức xạ của các cơ sở đã bố trí hệ thống cảnh 

báo bức xạ (đèn báo hiệu, biển cảnh báo bức xạ); gắn nội quy an toàn bức xạ, 

quy trình vận hành thiết bị, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân đúng nơi quy 

định; đa số cơ sở đã lập nhật ký vận hành, sử dụng thiết bị bức xạ; các thiết bị 

bức xạ có các thông số kỹ thuật (mã hiệu, số sêri, bóng phát tia …) phù hợp 

với Giấy phép tiến hành công việc bức xạ được cấp. Kết quả đo suất liều tại 

các vị trí khu vực làm việc của nhân viên bức xạ và khu vực xung quanh khi 

thiết bị bức xạ vận hành cho thấy nằm trong giới hạn an toàn cho phép. Tuy 

nhiên, qua kiểm tra thực tế vẫn còn 02 cơ sở không lập nhật ký vận hành sử 

dụng thiết bị bức xạ. 

 - Về Đo lường: Tại các cơ sở được thanh tra đang quản lý và sử dụng các 

phương tiện đo nhóm 2 như máy đo điện tim, máy đo điện não, huyết áp kế, 

cân các loại phục vụ việc khám, chữa bệnh… Các phương tiện đo đã được 

kiểm định định kỳ và giấy chứng nhận kiểm định còn trong thời hạn có giá trị. 

 3. Kết luận:  

Cuộc thanh tra được triển khai theo đúng kế hoạch, đạt được mục tiêu 

đề ra, đánh giá được tình hình chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo 

an toàn bức xạ và về đo lường trong quản lý, sử dụng thiết bị bức xạ, thiết bị 

đo lường. Đồng thời đã phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp 

luật về năng lượng nguyên tử nhằm nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà 

nước về an toàn bức xạ trên địa bàn Tỉnh. 

 4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng:  

 Trong quá trình thanh tra đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 

đối với 07 cơ sở, với tổng số tiển xử phạt là 67,25 triệu đồng (đã nộp vào ngân 

sách Nhà nước theo quy định), đồng thời yêu cầu các cơ sở vi phạm khắc phục 

và chấm dứt ngay các sai phạm. 

 Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an 

toàn bức xạ và đo lường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Kết luận này được công 

khai trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ 

http://dosttn.gov.vn/. 
 

Nơi nhận: 
- Đối tượng thanh tra; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trung tâm PT KH&CN; 

- Phòng QL Công nghệ; 

- Lưu: VT, TTR (05b). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Quốc Chính 
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