
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:               /SKHCN-QLCN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày        tháng       năm 2022 

V/v báo cáo thực trạng an toàn 

tiến hành công việc bức xạ năm 2022 
 

Kính gửi: Cơ sở y tế có sử dụng thiết bị bức xạ. 

           (Theo danh sách đính kèm)  

Căn cứ khoản 1 Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử, theo đó quy định 

“Định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan an toàn bức xạ và hạt 

nhân, tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo cáo thực trạng 

an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi đến cơ quan an toàn bức xạ và hạt 

nhân”; 

Nhằm thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo số liệu quản lý an toàn bức xạ 

trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cơ sở y tế có sử dụng thiết 

bị bức xạ (Cơ sở) báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ tại cơ 

sở trong năm 2022, như sau: 

1. Nội dung báo cáo được thực hiện theo Mẫu 03/2022/ATBX-YT. 

2. Báo cáo của Cơ sở đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước 

ngày 09/12/2022, theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng 

Tàu, Cụm B3 Khu trung tâm Hành chính – Chính trị tỉnh, số 198 đường Bạch 

Đằng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Để thuận lợi trong công tác tổng hợp báo cáo, đề nghị Cơ sở gửi báo cáo 

kèm theo file soạn thảo (dưới dạng file Word hoặc Excel) vào hộp thư điện tử 

thaipn@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn hoặc thaikhcnbrvt@gmail.com. 

Các thông tin liên quan, đề nghị liên hệ: Ông Phạm Ngọc Thái, Chuyên 

viên Sở Khoa học và Công nghệ, số điện thoại: (0254) 3.858.298. 

Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Cơ sở quan tâm, thực hiện./. 

(Mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ năm 2022 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ tại 

địa chỉ http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn) 

Nơi nhận:   
- Như trên;   
- TTTTUD (Đăng tin); 

- Lưu: VT, QLCN(T). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Quang Nhật 
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