
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 2021 

V/v triển khai thực hiện Nghị định  

số 142/2020/NĐ-CP ngày 09  

tháng 12 năm 2020 của Chính phủ. 

 
 

 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, 

Giao thông Vận tải; 

- Các cơ sở bức xạ. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản 14566/UBND-VP ngày 23 

tháng 12 năm 2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ triển 

khai Nghị định trên đến Quý cơ quan, đơn vị như sau: 

1. Ngày 09 tháng 12 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 

tháng 02 năm 2021. Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị Quý cơ quan, đơn vị 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức triển khai thực hiện các nội 

dung được quy định tại Nghị định nêu trên.  

2. Đồng thời, Sở Khoa học và Công nghệ thông tin một số nội dung chính 

của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, cụ thể: 

- Nghị định quy định về 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 ứng dụng 

năng lượng nguyên tử và Chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 

lượng nguyên tử. 

- Thành phần hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ đối 

với từng công việc bức xạ được quy định từ Điều 15 đến Điều 27 Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP. 

- Thủ tục cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ, khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp chứng chỉ nhân viên 

bức xạ và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở thực hiện theo 

quy định từ Điều 29 đến Điều 36 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP.  

- Điều khoản thi hành: 

+ Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, 

giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử được tiếp 

tục hoạt động cho đến khi giấy phép, giấy đăng ký hết thời hạn hiệu lực. 

+ Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị nhưng đến ngày Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP này có hiệu lực vẫn chưa được cấp giấy phép tiến hành công 

việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, giấy đăng ký hoạt động hỗ trợ ứng 

dụng năng lượng nguyên tử hoặc chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng 
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năng lượng nguyên tử phải bổ sung hồ sơ theo quy định tại Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP này. 

+ Điều kiện đào tạo về vật lý y khoa đối với các cơ sở y học hạt nhân, cơ 

sở xạ trị được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2026. 

+ Trường hợp các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật được viện dẫn 

tại Nghị định số 142/2020/NĐ-CP này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì 

thực hiện theo quy định tại văn bản đã sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, 

vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân phản ánh bằng văn 

bản gửi về Sở Khoa học và Công nghệ để phối hợp, xử lý. 

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Công nghệ và Thị trường công nghệ – 

Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: Số 198 Bạch Đằng, phường Phước Trung, 

thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, điện thoại: 0254.3858.298 (gặp Ông. 

Phạm Ngọc Thái). 

Trên đây là thông tin triển khai thực hiện Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ, Sở Khoa học và Công nghệ thông 

báo đến Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân để biết và thực hiện./. 

(Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Chính 

phủ được đăng trên trang Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ theo 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- GĐ Sở KH&CN (b/c); 

- Trung tâm TT&UD KH&CN (đăng tin); 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Hiền 

 

http://sokhcn.baria-vungtau.gov.vn/

		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-02T00:22:47-0800
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Đỗ Hữu Hiền<hiendh@sokhcn.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-03T08:26:43+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-03T08:26:44+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-03T08:26:44+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2021-03-03T08:26:45+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<sokhcn@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




