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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨ
A VIỆT NAM

Độ
c lập –Tựdo –Hạnh phúc
Bà Rị
a –Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2017

BÁO CÁO
V/v Công tác quản lý nhà nước vềlĩ
nh vực an toàn bức xạvà hạt nhân
trên đị
a bàn tỉ
nh Bà Rị
a –Vũng Tàu năm 2017
Thực hiệ
n quy đị
nh củ
a Luậ
t nă
ng lượng nguyên tử, SởKhoa học và Công
nghệ(KH&CN) tỉ
nh Bà Rị
a –Vũ
ng Tàu báo cáo công tác quả
n lý nhà nước về
lĩ
nh vực an toàn bức xạvà hạ
t nhân trên đị
a bàn tỉ
nh Bà Rị
a –Vũ
ng Tàu nă
m
2017, cụthểnhưsau:
1. Công tác xây dựng và phổbiế
n văn bản quy phạm phát luật
- Tiế
p tụ
c tổchức triể
n khai các vă
n bả
n pháp luậ
t vềan toàn bức xạvà hạ
t
nhân đế
n các cơsởbức xạtrên điạbàn tỉ
nh theo Chỉthịsố17/CT-TTg ngày
10/7/2015 và Chỉthịsố12/CT-UBND ngày 29/7/2015 vềviệ
c tă
ng cường công
tác quả
n lý an toàn bức xạvà an ninh nguồn phóng xạ
. Sởphối hợp UBND huyệ
n
Đấ
t Đỏvà UBND huyệ
n Xuyên Mộc tổchức tậ
p huấ
n, tuyên truyề
n kiế
n thức về
cách nhậ
n biế
t dấ
u hiệ
u khảnghi nguồn phóng xạcho các Cơsởthu mua phếliệ
u
trên đị
a bàn huyệ
n Đấ
t Đỏvà Xuyên Mộc vào tháng 4/2017.
- Hướng dẫ
n 28 lượt cho các Cơsởy tếthực hiệ
n thủtụ
c cấ
p phép tiế
n
hành công việ
c bức xạ
; trảlời 14 vă
n bả
n cho các tổchức, cá nhân trong lĩ
nh vực
nă
ng lượng nguyên tửvà an toàn bức xạ
.
2. Công tác cấp phép sửdụng thiế
t bịX-quang chẩn đoán trong y tế
- Tiế
p nhậ
n và giả
i quyế
t 67 TTHC, trong đó:
+ 03 thủtụ
c khai báo thiế
t bịX-quang chẩ
n đoán trong y tế
;
+ 28 thủtụ
c cấ
p giấ
y phép tiế
n hành công việ
c bức xạ(20 giấy phép mới,
cấp 06 giấy phép gia hạn, trả01 hồsơcấp phép và tiế
p nhận xửlý 01 hồsơ).
+ 14 thủtụ
c cấ
p chứng chỉnhân viên bức xạ(13 chứng chỉ
, trả01 hồsơ).
+ 22 thủtụ
c thẩ
m đị
nh phê duyệ
t kếhoạ
ch ứng phó sựcốbức xạcấ
p cơsở
(20 kếhoạch UPSCBX, trả02 hồsơ).
- Thiế
t bịX quang y tếđược cấ
p phép trong nă
m 2017 là 27 thiế
t bị(18
máy X-quang tổng hợp thông thường, 01 máy đo mật độxương, 03 máy di động,
04 máy chụp răng và 01 máy tăng sáng truyề
n hình C.ARM). Tổng sốthiế
t bị
X-quang trên đị
a bàn tỉ
nh là 81 thiế
t bị
, tă
ng 11 thiế
t bịso với nă
m 2016.
- Tổng sốcơsởy tếsửdụ
ng thiế
t bịX-quang là 45 cơsở, tă
ng thêm 05 cơ
sởso với cùng kỳnă
m 2016..
(Kèm theo báo cáo, thống kê chi tiế
t tại bảng số1)
3. Công tác quản lý các nguồ
n phóng xạ, thiế
t bịbức xạtrong công
nghiệ
p

a) Thố
ng kê sốlượng cơsởbức xạ
Theo thống kê từGiấ
y phép củ
a Cụ
c ATBXHN, tổng sốCơsởbức xạ
công nghiệ
p có hoạ
t động trên đị
a bàn tỉ
nh trong nă
m là 33 cơsở, tă
ng 01 cơsở
(Công ty TNHH Starflex Việ
t Nam) so với cùng kỳnă
m 2016.
b) Thố
ng kê nguồ
n phóng xạ, thiế
t bịbức xạvà chất thải phóng xạ
- Nguồn phóng xạ, thiế
t bịbức xạ: tổng sốlượng nguồn phóng xạvà thiế
t
bịbức xạnă
m 2017 là 416 nguồn (371 nguồn phóng xạvà 45 thiế
t bịbức xạ)
theo thống kê giấ
y phép và báo cáo củ
a các cơsởbức xạ
.
- Chất thải phóng xạ: khả
o sát thực tếvào ngày 13/9/2017, khối lượng chấ
t
thả
i rắ
n chứa nhân phóng xạtựnhiên U-238, Th-232 và Ra-226 khoả
ng 860 tấ
n.
Trong đó, khoả
ng 500 tấ
n đang lưu giữtạ
m thời tạ
i Nhà máy củ
a Công ty cổphầ
n
Hóa chấ
t hiế
m Việ
t Nam (400 tấn đểngoài có phủbạt nhưng chỉcó 300 tấn đã
xi măng hóa, khoảng 100 tấn đang lưu kho) và 360 tấ
n đã được vậ
n chuyể
n và
lưu giữbởi Công ty TNHH Sông Xanh tạ
i Khu xửlý chấ
t thả
i tậ
p trung Tóc Tiên,
huyệ
n Tân Thành.
- Ngoài ra, có 05 cơsởngoài tỉ
nh thực hiệ
n khai báo với đị
a phương vềcác
hoạ
t động bức xạtrên đị
a bàn tỉ
nh, với tổng sốnguồn bức xạlà 96 nguồn phóng
xạ
/thiế
t bịbức xạ
.
(Kèm theo báo cáo, thống kê chi tiế
t tại bảng số2 và 3)
4. Công tác thanh tra, kiể
m tra
- Thực hiệ
n công vă
n số1130/BKHCN-TTra ngày 11/4/2017 củ
a Bộ
trưởng BộKhoa học và Công nghệvềviệ
c đềnghịphối hợp chỉđạ
o triể
n khai
thanh tra chuyên đềvềATBXHN nă
m 2017 và thực hiệ
n chỉđạ
o củ
a UBND tỉ
nh
Bà Rị
a –Vũ
ng Tàu tạ
i công vă
n số3887/UBND-VP ngày 10/5/2017 vềviệ
c triể
n
khai thanh tra chuyên đềvềlĩ
nh vực an toàn bức xạvà hạ
t nhân (ATBXHN) nă
m
2017, Sởđã chủtrì, phối hợp với Cụ
c Hả
i quan tỉ
nh, Công an tỉ
nh, Ban quả
n lý
các khu Công nghiệ
p, Sởy tếđã tiế
n hành thanh tra tạ
i 38 cơsởbức xạcông
nghiệ
p có sửdụ
ng thiế
t bịbức xạvà nguồn phóng xạtrên đị
a bàn tỉ
nh Bà Rị
a–
Vũ
ng Tàu từngày 30/06/2017 đế
n ngày 25/8/2017, cụthể
:
+ Nội dung thanh tra tậ
p trung chủyế
u vào các nội dung kiể
m tra giấ
y
phép tiế
n hành công việ
c bức xạ
, hồsơnhân viên bức xạ
, hồsơquả
n lý liề
u kếcá
nhân, hồsơkhám sức khỏe đị
nh kỳ
, công tác bả
o đả
m an ninh nguồn phóng xạ
,
việ
c thực hiệ
n nội quy, quy trình củ
a cơsở, kiể
m tra thực tếkhu vực tiế
n hành
công việ
c bức xạ
.
+ Công tác đả
m bả
o an toàn bức xạnhìn chung thực hiệ
n tương đối tốt
theo các quy đị
nh hiệ
n hành. Việ
c khai báo, cấ
p phép sửdụ
ng nguồn và thiế
t bị
bức xạđược các cơsởthực hiệ
n đúng, không có trường hợp hế
t hạ
n; tấ
t cảcác
cơsởđã hoàn thành việ
c phê duyệ
t kếhoạ
ch ứng phó sựcố; một sốcơsởđã tổ
chức triể
n khai diễ
n tậ
p tạ
i đơn vịcho thấ
y các cơsởquan tâm đế
n công tác an
ninh, an toàn trong quá trình sửdụ
ng nguồn và thiế
t bị
.
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- Trong đợt thanh tra, Đoàn đã xửphạ
t vi phạ
m hành chính 02 cơsở: Công
ty TNHH Tưvấ
n Kỹthuậ
t GTC và Công ty TNHH Hóa chấ
t AGC Việ
t Nam với
tổng sốtiề
n là 15 triệ
u đồng.
(Kèm theo báo cáo, thống kê chi tiế
t tại bảng số5,6 và 7)
5. Công tác đào tạo cán bộquản lý an toàn bức xạ: đã cử03 lượt chuyên
viên tham gia đào tạ
o tậ
p huấ
n vềan toàn bức xạvà ứng phó sựcốbức xạdo Cụ
c
ATBXHN tổchức.
6. Ứng phó sựcốbức xạvà hạt nhân
Đã tham mưu UBND tỉ
nh, Ban Chỉhuy UPSCBX cấ
p tỉ
nh phối hợp Cả
nh
sát phòng cháy chữa cháy, Nhà Máy Đạ
m Phú Mỹvà các đơn vịcó liên quan tổ
chức diễ
n tậ
p chính thức ứng phó sựcốbức xạcấ
p tỉ
nh vào ngày 15/9/2017 (Nội
dung liên quan đã được Sở báo cáo tại văn bản số101/BC-SKHCN ngày
28/11/2017). Trong nă
m, trên đị
a bàn tỉ
nh không có sựcốvềan toàn bức xạ
.
7. Công tác quan trắc phóng xạmôi trường trên đị
a bàn tỉ
nh
Thực hiệ
n Quyế
t đị
nh số1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 củ
a Thủtướng
Chính phủvềviệ
c phê duyệ
t“
Quy hoạ
ch mạ
ng lưới quan trắ
c và cả
nh báo phóng
xạmôi trường quốc gia đế
n nă
m 2020”
, SởKH&CN đã đềxuấ
t UBND tỉ
nh cho
chủtrương xây dựng Trạ
m quan trắ
c và cả
nh báo phóng xạmôi trường vào Dựán
“
Khu khoa học và công nghệbiể
n”tạ
i cầ
u CỏMay, phường 12, thành phốVũ
ng
Tàu. Đồng thời, Việ
n Nă
ng lượng Nguyên tửViệ
t Nam có ý kiế
n tạ
i vă
n bả
n số
662/VNLNT-VP ngày 30/9/2016 đồng ý vềđị
a diể
m xây dựng trạ
m quan trắ
c và
cả
nh báo phóng xạmôi trường nằ
m trong Dựán trên là phù hợp theo Thông tư
16/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 củ
a BộKH&CN.
8. Quản lý chất thải phóng xạ, nguồ
n phóng xạđã qua sửdụng trên đị
a
bàn tỉ
nh
- Qua việ
c khả
o sát thực tếngày 13/9/2017, SởKH&CN đã có vă
n bả
n
báo cáo và đềnghịCụ
c ATBXHN hướng dẫ
n công tác quả
n lý đối với chấ
t thả
i
phóng xạtrên đị
a bàn tỉ
nh (Văn bản số836/SKHCN-QLCN ngày 20/10/2017) đối
với việ
c thu gom, xửlý và lưu giữchấ
t thả
i phóng xạtạ
i Công ty CP Hóa chấ
t
hiế
m Việ
t Nam và Công ty TNHH Sông Xanh, theo đó Cụ
c An toàn bức xạvà
hạ
t nhân (ATBXHN) đã có vă
n bả
n số1697/ATBXHN-HTKT ngày 12/12/2017
vềviệ
c trảlời và hướng dẫ
n vềcông tác quả
n lý đối với chấ
t thả
i phóng xạtrên
đị
a bàn tỉ
nh. Đồng thời, UBND tỉ
nh có ý kiế
n chỉđạ
o tạ
i vă
n bả
n số
12545/UBND-VP ngày 20/12/2017 vềviệ
c thu gom, lưu giữ, xửlý chấ
t thả
i
phóng xạcó chứa nhân tựnhiên tạ
i dựán xây dựng nhà máy sả
n xuấ
t Zirconium
Việ
t Nam củ
a Công ty CP Hóa chấ
t hiế
m Việ
t Nam.
- Thực hiệ
n yêu cầ
u củ
a Cụ
c ATBXHN và chỉđạ
o củ
a UBND tỉ
nh, Sởđề
xuấ
t tổchức triể
n khai thực hiệ
n các công việ
c sau:
+ Hướng dẫ
n Công ty CP Hóa chấ
t hiế
m Việ
t Nam và Công ty TNHH
Sông Xanh thực hiệ
n thu gom, lưu giữ, vậ
n chuyể
n, xửlý chấ
t thả
i phóng xạtheo
quy đị
nh củ
a Thông tưsố22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 củ
a BộKhoa học
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và Công nghệ
; hướng dẫ
n việ
c thực hiệ
n đánh giá bả
o đả
m an toàn bức xạđối với
nhân viên bức xạ và công chúng theo quy đị
nh tạ
i Thông tư số
19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 củ
a Bộtrưởng BộKhoa học và Công
nghệquy đị
nh vềkiể
m soát và bả
o đả
m an toàn bức xạtrong chiế
u xạnghề
nghiệ
p và chiế
u xạcông chúng;
+ Đị
nh kỳtổchức kiể
m tra, giám sát việ
c thu gom, lưu giữ, vậ
n chuyể
n, xử
lý chấ
t thả
i phóng xạvà yêu cầ
u Cơsởthực hiệ
n đúng quy đị
nh vềan toàn bức
xạ
.
9. Quản lý chiế
u xạnghềnghiệ
p trên đị
a bàn tỉ
nh
- Các Cơsởbức xạtrong y tếvà công nghiệ
p trên đị
a bàn tỉ
nh đã thực hiệ
n
nghiêm túc theo Thông tưsố19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 củ
a BộKhoa
học và Công nghệquy đị
nh vềkiể
m soát và bả
o đả
m an toàn bức xạtrong chiế
u
xạnghềnghiệ
p và chiế
u xạcông chúng.
- Ngoài ra, SởKH&CN đã khuyế
n cáo, yêu cầ
u các Cơsởkiể
m soát, hạ
n
chếmức liề
u bức xạcá nhân thấ
p nhấ
t đối với nhân viên bức xạ
, báo cáo vềCụ
c
an toàn bức xạvà hạ
t nhân các trường hợp có liề
u chiế
u xạcá nhân cao quá mức
quy đị
nh cho phép; xửlý các trường hợp chậ
m trễkế
t quảliề
u kếquá 06 tháng
hoặ
c không cung cấ
p liề
u kếcá nhân cho nhân viên bức xạ
.
10. Tình hình thực hiệ
n các chỉthịvềcông tác an toàn bức xạcủa Thủ
tướng Chính phủvà BộKhoa họ
c và Công nghệ
Tiế
p tụ
c thực hiệ
n Chỉthịsố17/CT-TTg ngày 10/07/2015 củ
a Thủtướng
Chính phủ
, Chỉthịsố4050/CT-BKHCN ngày 04/11/2014 củ
a Bộtrưởng Bộ
Khoa học và Công nghệvà Chỉthịsố12/CT-UBND ngày 29/7/2015 củ
a UBND
tỉ
nh Bà Rị
a –Vũ
ng Tàu vềviệ
c tă
ng cường công tác quả
n lý an toàn, an ninh
nguồn phóng xạ
, SởKH&CN đã triể
n khai các nội dung cụthểnhưsau:
- Vềtăng cường phổbiế
n kiế
n thức vềan toàn bức xạ: tháng 03/2017,
phối hợp với đơn vịcó chức nă
ng tổchức đào tạ
o an toàn bức xạđối với các
nhân viên bức xạvà người phụtrách an toàn. Tháng 04/2017, đã tổchức tậ
p
huấ
n, tuyên truyề
n kiế
n thức vềcách nhậ
n biế
t dấ
u hiệ
u khảnghi nguồn phóng xạ
cho các Cơsởthu mua phếliệ
u trên đị
a bàn huyệ
n Đấ
t Đỏvà Xuyên Mộc.
- Vềtổchức thống kê nguồn phóng xạ: Đã tổchức thống kê nguồn phóng
xạtrong nă
m 2017 đối với các cơsởbức xạcó sửdụ
ng, lưu giữtạ
i đị
a phương.
Sốliệ
u thống kê chi tiế
t tạ
i Bả
ng số2 kèm theo báo cáo này.
- Vềtăng cường công tác thanh tra, kiể
m tra: SởKH&CN chủtrì, phối
hợp với Cụ
c Hả
i quan tỉ
nh, Công an tỉ
nh, Ban quả
n lý các khu Công nghiệ
p và Sở
y tếtổchức thanh tra chuyên đềvềATBXHN nă
m 2017, từngày 30/06/2017 đế
n
ngày 25/8/2017.
- Vềtăng cường nhân lực và cơsởvật chất phục vụcông tác quản lý
nhà nước vềan toàn bức xạ: SởKH&CN đã đềxuấ
t kếhoạ
ch mua sắ
m trang
thiế
t bịchuyên dụ
ng đểphụ
c vụcho việ
c thanh tra, kiể
m tra an toàn bức xạvà
công tác ứng phó sựcốbức xạ
. Trong đó, đã mua sắ
m 01 thiế
t bịđo nhiễ
m bẫ
n
phóng xạbềmặ
t đểphụ
c vụcông tác.
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- Vềviệ
c triể
n khai kếhoạch ứng phó sựcốbức xạcấp tỉ
nh: Kếhoạ
ch
UPSCBX tỉ
nh Bà Rị
a –Vũ
ng Tàu đã được triể
n khai, tổchức diễ
n tậ
p ứng phó
sựcốbức xạvào tháng 09/2017; đị
nh kỳcậ
p nhậ
t kếhoạ
ch với tình huống kị
ch
bả
n phù hợp theo kếhoạ
ch đã được duyệ
t củ
a BộKH&CN.
- Vềbáo cáo công tác quản lý nhà nước vềan toàn bức xạvà hạt nhân
tại đị
a phương: Đị
nh kỳhàng nă
m SởKH&CN đề
u thực hiệ
n báo cáo quả
n lý an
toàn bức xạgửi vềBộKhoa học và Công nghệ
, Cụ
c ATBXHN và UBND tỉ
nh
theo quy đị
nh.
11. Đánh giá chung vềcông tác quản lý ATBXHN trên đị
a bàn tỉ
nh
a) Kế
t quả
SởKH&CN tỉ
nh Bà Rị
a –Vũ
ng Tàu đã đạ
t một sốkế
t quảtrong việ
c thực
hiệ
n công tác quả
n lý nhà nước vềan toàn bức xạvà hạ
t nhân, cụthể
:
- Giả
i quyế
t thủtụ
c cấ
p phép tiế
n hành công việ
c bức xạ(sửdụ
ng thiế
t bị
X quang chẩ
n đoán trong y tế
) đúng thời gian quy đị
nh.
- Hướng dẫ
n triể
n khai kị
p thời các vă
n bả
n pháp luậ
t vềan toàn bức xạ
đế
n các Cơsởcó hoạ
t động bức xạtrên đị
a bàn tỉ
nh nhằ
m nâng cao nhậ
n thức,
trách nhiệ
m củ
a các tổchức, cá nhân liên quan trong công tác đả
m bả
o an toàn
bức xạ
.
- Tổchức và phối hợp với cơquan liên quan thực hiệ
n thanh tra, kiể
m tra
nhằ
m hướng dẫ
n các Cơsởbức xạthực hiệ
n chặ
t chẽtrong công tác quả
n lý an
toàn bức xạtạ
i Cơsở. Đồng thời, xửlý các vi phạ
m nế
u có, qua đó nâng cao ý
thức, trách nhiệ
m củ
a các Cơsởbức xạ
.
- Hoàn thành việ
c thống kê, đánh giá nguồn phóng xạ
, thiế
t bịbức xạnă
m
2017, tổng hợp sốliệ
u vềquả
n lý an toàn bức xạvà hạ
t nhân đểbáo cáo Bộ
KH&CN, Cụ
c ATBXHN và UBND tỉ
nh.
- Hoàn thành nhiệ
m vụtổchức kếhoạ
ch diễ
n tậ
p ứng phó sựcốbức xạcấ
p
tỉ
nh nă
m 2017.
b) Thuận lợi
- Được Lãnh đạ
o UBND tỉ
nh quan tâm chỉđạ
o và sựphối hợp củ
a các Sở,
ban, ngành liên quan góp phầ
n trong việ
c quả
n lý an toàn bức xạtrên đị
a bàn tỉ
nh
đạ
t hiệ
u quả
. Công tác phối hợp các đơn vịliên quan trong thanh tra, kiể
m tra xử
lý các tình huống sai phạ
m kị
p thời, đả
m bả
o an ninh, an toàn nguồn phóng xạvà
thiế
t bịbức xạ
.
- Các vă
n bả
n pháp quy vềATBXHN ngày càng hoàn thiệ
n là công cụgóp
phầ
n làm tă
ng cường công tác quả
n lý an toàn bức xạtạ
i đị
a phương.
- Các tổchức, cá nhân tiế
n hành công việ
c bức xạtrên đị
a bàn tỉ
nh tuân thủ
nghiêm túc các quy đị
nh củ
a pháp luậ
t liên quan vềATBXHN.
c) Khó khăn
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- Do sốlượng nguồn phóng xạtrên đị
a bàn tỉ
nh tương đối nhiề
u và một số
nguồn phóng xạdi động củ
a các Cơsởngoài tỉ
nh sửdụ
ng đểchụ
pả
nh phóng xạ
tạ
i đị
a phương nên công tác quả
n lý an toàn bức xạgặ
p không ít khó khă
n.
- Một sốtrang thiế
t bịchuyên dụ
ng đã cũ
, chưa kị
p thời thay thếhoặ
c trang
bịmới (như: thiế
t bịđo cả
nh báo suấ
t liề
u bức xạ(đã cũ
), thiế
t bịđo liề
u phóng
xạhiể
n thịsốtheo thời gian thực,…).
- Trên đị
a bàn tỉ
nh có phát sinh chấ
t thả
i phóng xạtrong quá trình sả
n xuấ
t
Zirconium củ
a Công ty CP Hóa chấ
t hiế
m Việ
t Nam, chấ
t thả
i phóng xạđược
công ty TNHH Sông Xanh vậ
n chuyể
n và lưu giữtạ
i Khu xửlý chấ
t thả
i tậ
p trung
Tóc Tiên, huyệ
n Tân Thành. Đây là vấ
n đềmới và tương đối phức tạ
p đối với
công tác quả
n lý ATBX tạ
i đị
a phương, cầ
n phả
i quả
n lý chặ
t chẽđểbả
o đả
m
không gây hạ
i cho con người và môi trường ởhiệ
n tạ
i và tương lai. Trong khi đó,
chuyên viên quả
n lý an toàn bức xạchưa có kinh nghiệ
m việ
c quả
n lý chấ
t thả
i
phóng xạ
. Vì vậ
y, dẫ
n đế
n khó khă
n trong việ
c hướng dẫ
n, quả
n lý vậ
n chuyể
n,
lưu giữchấ
t thả
i phóng xạtrên đị
a bàn tỉ
nh và các quy đị
nh, điề
u kiệ
n liên quan
đế
n khu vực (nơi) lưu giữ.
- Mặ
c dù, SởKH&CN đã thường xuyên quán triệ
t các quy đị
nh liên quan
đế
n các Cơsởbức xạ
, nhưng vẫ
n còn một sốLãnh đạ
o củ
a Cơsởbức xạvẫ
n
chưa thực sựquan tâm, ý thức trách nhiệ
m đầ
y đủđế
n công tác bả
o đả
m an toàn
bức xạ
, an ninh nguồn phóng xạ
.
d) Kiế
n nghị
Nhằ
m tă
ng cường công tác quả
n lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ
, thiế
t
bịbức xạvà chấ
t thả
i phóng xạ
, Sởđềxuấ
t, kiế
n nghị
, nhưsau:
- ĐềnghịBộKH&CN xem xét sớm ban hành Thông tưsửa đổi, bổsung
một sốđiề
u củ
a Thông tưliên tị
ch số13/2014/TTLT-BKHCN-BYT đểgiả
i quyế
t
khó khă
n và tạ
o điề
u kiệ
n thuậ
n lợi cho các CơsởX-quang y tế
;
- Việ
c quả
n lý đối với nguồn phóng xạdi động, đềnghịBộKH&CN xem
xét quy đị
nh cụthểvềtrách nhiệ
m, chếtài đối với tổchức sửdụ
ng và lưu giữ;
các điề
u kiệ
n kỹthuậ
t cho công tác theo dõi, đị
nh vịthiế
t bịchứa nguồn di động
trong quá trình di chuyể
n nguồn;
- ĐềnghịBộKH&CN, Cụ
c ATBXHN hướng dẫ
n việ
c quả
n lý chấ
t thả
i
phóng xạcủ
a Công ty Cổphầ
n Hóa chấ
t hiế
m Việ
t Nam và Công ty TNHH Sông
Xanh.
- Đị
nh kỳhàng tháng, đềnghịCụ
c ATBXHN gửi thông báo và cậ
p nhậ
t cơ
sởdữliệ
u trên trang thông tin điệ
n tửcủ
a Cụ
c với các nội dung liên quan đế
n
giấ
y phép tiế
n hành công việ
c bức xạđểtạ
o điề
u kiệ
n cho cơquan đị
a phương
kị
p thời có được thông tin liên quan (hiệ
n tại 03 tháng/lần, SởKH&CN đị
a
phương mới nhận được các giấy phép tiế
n hành công việ
c bức xạ);
- Đềnghịcậ
p nhậ
t các quy đị
nh mới vào nội dung đào tạ
o cho các cán bộ
quả
n lý an toàn bức xạcủ
a đị
a phương. Trong đó, bổsung các nội dung đào tạ
o
vềcông tác quả
n lý chấ
t thả
i phóng xạ
.
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Trên đây là báo cáo công tác quả
n lý vềan toàn bức xạvà hạ
t nhân nă
m
2017, SởKhoa học và Công nghệtỉ
nh Bà Rị
a –Vũ
ng Tàu kính báo cáo BộKhoa
học và Công nghệ
, Cụ
c An toàn bức xạvà hạ
t nhân và Ủy ban nhân dân tỉ
nh./.
(Kèm theo Báo cáo chi tiế
t công tác quản lý vềan toàn bức xạcủa tỉ
nh Bà
Rị
a –Vũng Tàu năm 2017)
Nơi nhận:
- BộKH&CN (b/c);
- Cục ATBXHN (b/c);
- UBND tỉ
nh (b/c);
- GĐSởKH&CN (b/c);
- Trung tâm TT&TK KH&CN (đă
ng tin);
- Lưu: VT, Ttra, QLCN.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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