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BÁO CÁO
V/v Công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân

trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2017

Thực hiện quy định của Luật năng lượng nguyên tử, Sở Khoa học và Công
nghệ (KH&CN) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo công tác quản lý nhà nước về
lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm
2017, cụ thể như sau:

1. Công tác xây dựng và phổ biến văn bản quy phạm phát luật

- Tiếp tục tổ chức triển khai các văn bản pháp luật về an toàn bức xạ và hạt
nhân đến các cơ sở bức xạ trên điạ bàn tỉnh theo Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày
10/7/2015 và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/7/2015 về việc tăng cường công
tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng xạ. Sở phối hợp UBND huyện
Đất Đỏ và UBND huyện Xuyên Mộc tổ chức tập huấn, tuyên truyền kiến thức về
cách nhận biết dấu hiệu khả nghi nguồn phóng xạ cho các Cơ sở thu mua phế liệu
trên địa bàn huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc vào tháng 4/2017.

- Hướng dẫn 28 lượt cho các Cơ sở y tế thực hiện thủ tục cấp phép tiến
hành công việc bức xạ; trả lời 14 văn bản cho các tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực
năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ.

2. Công tác cấp phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

- Tiếp nhận và giải quyết 67 TTHC, trong đó:

+ 03 thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ 28 thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (20 giấy phép mới,
cấp 06 giấy phép gia hạn, trả 01 hồ sơ cấp phép và tiếp nhận xử lý 01 hồ sơ).

+ 14 thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (13 chứng chỉ, trả 01 hồ sơ).

+ 22 thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở
(20 kế hoạch UPSCBX, trả 02 hồ sơ).

- Thiết bị X quang y tế được cấp phép trong năm 2017 là 27 thiết bị (18
máy X-quang tổng hợp thông thường, 01 máy đo mật độ xương, 03 máy di động,
04 máy chụp răng và 01 máy tăng sáng truyền hình C.ARM). Tổng số thiết bị
X-quang trên địa bàn tỉnh là 81 thiết bị, tăng 11 thiết bị so với năm 2016.

- Tổng số cơ sở y tế sử dụng thiết bị X-quang là 45 cơ sở, tăng thêm 05 cơ
sở so với cùng kỳ năm 2016..

(Kèm theo báo cáo, thống kê chi tiết tại bảng số 1)

3. Công tác quản lý các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ trong công
nghiệp



a) Thống kê số lượng cơ sở bức xạ

Theo thống kê từ Giấy phép của Cục ATBXHN, tổng số Cơ sở bức xạ
công nghiệp có hoạt động trên địa bàn tỉnh trong năm là 33 cơ sở, tăng 01 cơ sở
(Công ty TNHH Starflex Việt Nam) so với cùng kỳ năm 2016.

b) Thống kê nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ và chất thải phóng xạ

- Nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ: tổng số lượng nguồn phóng xạ và thiết
bị bức xạ năm 2017 là 416 nguồn (371 nguồn phóng xạ và 45 thiết bị bức xạ)
theo thống kê giấy phép và báo cáo của các cơ sở bức xạ.

- Chất thải phóng xạ: khảo sát thực tế vào ngày 13/9/2017, khối lượng chất
thải rắn chứa nhân phóng xạ tự nhiên U-238, Th-232 và Ra-226 khoảng 860 tấn.
Trong đó, khoảng 500 tấn đang lưu giữ tạm thời tại Nhà máy của Công ty cổ phần
Hóa chất hiếm Việt Nam (400 tấn để ngoài có phủ bạt nhưng chỉ có 300 tấn đã
xi măng hóa, khoảng 100 tấn đang lưu kho) và 360 tấn đã được vận chuyển và
lưu giữ bởi Công ty TNHH Sông Xanh tại Khu xử lý chất thải tập trung Tóc Tiên,
huyện Tân Thành.

- Ngoài ra, có 05 cơ sở ngoài tỉnh thực hiện khai báo với địa phương về các
hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh, với tổng số nguồn bức xạ là 96 nguồn phóng
xạ/thiết bị bức xạ.

(Kèm theo báo cáo, thống kê chi tiết tại bảng số 2 và 3)

4. Công tác thanh tra, kiểm tra

- Thực hiện công văn số 1130/BKHCN-TTra ngày 11/4/2017 của  Bộ
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo triển khai
thanh tra chuyên đề về ATBXHN năm 2017 và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh
Bà Rịa – Vũng Tàu tại công văn số 3887/UBND-VP ngày 10/5/2017 về việc triển
khai thanh tra chuyên đề về lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân (ATBXHN) năm
2017, Sở đã chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý
các khu Công nghiệp, Sở y tế đã tiến hành thanh tra tại 38 cơ sở bức xạ công
nghiệp có sử dụng thiết bị bức xạ và nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –
Vũng Tàu từ ngày 30/06/2017 đến ngày 25/8/2017, cụ thể:

+ Nội dung thanh tra tập trung chủ yếu vào các nội dung kiểm tra giấy
phép tiến hành công việc bức xạ, hồ sơ nhân viên bức xạ, hồ sơ quản lý liều kế cá
nhân, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ, công tác bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ,
việc thực hiện nội quy, quy trình của cơ sở, kiểm tra thực tế khu vực tiến hành
công việc bức xạ.

+ Công tác đảm bảo an toàn bức xạ nhìn chung thực hiện tương đối tốt
theo các quy định hiện hành. Việc khai báo, cấp phép sử dụng nguồn và thiết bị
bức xạ được các cơ sở thực hiện đúng, không có trường hợp hết hạn; tất cả các
cơ sở đã hoàn thành việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố; một số cơ sở đã tổ
chức triển khai diễn tập tại đơn vị cho thấy các cơ sở quan tâm đến công tác an
ninh, an toàn trong quá trình sử dụng nguồn và thiết bị.
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- Trong đợt thanh tra, Đoàn đã xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở: Công
ty TNHH Tư vấn Kỹ thuật GTC và Công ty TNHH Hóa chất AGC Việt Nam với
tổng số tiền là 15 triệu đồng.

(Kèm theo báo cáo, thống kê chi tiết tại bảng số 5,6 và 7)

5. Công tác đào tạo cán bộ quản lý an toàn bức xạ: đã cử 03 lượt chuyên
viên tham gia đào tạo tập huấn về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức xạ do Cục
ATBXHN tổ chức.

6. Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Đã tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ huy UPSCBX cấp tỉnh phối hợp Cảnh
sát phòng cháy chữa cháy, Nhà Máy Đạm Phú Mỹ và các đơn vị có liên quan tổ
chức diễn tập chính thức ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh vào ngày 15/9/2017 (Nội
dung liên quan đã được Sở báo cáo tại văn bản số 101/BC-SKHCN ngày
28/11/2017). Trong năm, trên địa bàn tỉnh không có sự cố về an toàn bức xạ.

7. Công tác quan trắc phóng xạ môi trường trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng
xạ môi trường quốc gia đến năm 2020”, Sở KH&CN đã đề xuất UBND tỉnh cho
chủ trương xây dựng Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường vào Dự án
“Khu khoa học và công nghệ biển” tại cầu Cỏ May, phường 12, thành phố Vũng
Tàu. Đồng thời, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam có ý kiến tại văn bản số
662/VNLNT-VP ngày 30/9/2016 đồng ý về địa diểm xây dựng trạm quan trắc và
cảnh báo phóng xạ môi trường nằm trong Dự án trên là phù hợp theo Thông tư
16/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ KH&CN.

8. Quản lý chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng trên địa
bàn tỉnh

- Qua việc khảo sát thực tế ngày 13/9/2017, Sở KH&CN đã có văn bản
báo cáo và đề nghị Cục ATBXHN hướng dẫn công tác quản lý đối với chất thải
phóng xạ trên địa bàn tỉnh (Văn bản số 836/SKHCN-QLCN ngày 20/10/2017) đối
với việc thu gom, xử lý và lưu giữ chất thải phóng xạ tại Công ty CP Hóa chất
hiếm Việt Nam và Công ty TNHH Sông Xanh, theo đó Cục An toàn bức xạ và
hạt nhân (ATBXHN) đã có văn bản số 1697/ATBXHN-HTKT ngày 12/12/2017
về việc trả lời và hướng dẫn về công tác quản lý đối với chất thải phóng xạ trên
địa bàn tỉnh. Đồng thời, UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số
12545/UBND-VP ngày 20/12/2017 về việc thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải
phóng xạ có chứa nhân tự nhiên tại dự án xây dựng nhà máy sản xuất Zirconium
Việt Nam của Công ty CP Hóa chất hiếm Việt Nam.

- Thực hiện yêu cầu của Cục ATBXHN và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở đề
xuất tổ chức triển khai thực hiện các công việc sau:

+ Hướng dẫn Công ty CP Hóa chất hiếm Việt Nam và Công ty TNHH
Sông Xanh thực hiện thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải phóng xạ theo
quy định của Thông tư số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25/8/2014 của Bộ Khoa học
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và Công nghệ; hướng dẫn việc thực hiện đánh giá bảo đảm an toàn bức xạ đối với
nhân viên bức xạ và công chúng theo quy định tại 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;

+ Định kỳ tổ chức kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử
lý chất thải phóng xạ và yêu cầu Cơ sở thực hiện đúng quy định về an toàn bức
xạ.

9. Quản lý chiếu xạ nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Các Cơ sở bức xạ trong y tế và công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thực hiện
nghiêm túc theo Thông tư số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của 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.

- Ngoài ra, Sở KH&CN đã khuyến cáo, yêu cầu các Cơ sở kiểm soát, hạn
chế mức liều bức xạ cá nhân thấp nhất đối với nhân viên bức xạ, báo cáo về Cục
an toàn bức xạ và hạt nhân các trường hợp có liều chiếu xạ cá nhân cao quá mức
quy định cho phép; xử lý các trường hợp chậm trễ kết quả liều kế quá 06 tháng
hoặc không cung cấp liều kế cá nhân cho nhân viên bức xạ.

10. Tình hình thực hiện các chỉ thị về công tác an toàn bức xạ của Thủ
tướng Chính phủ và Bộ Khoa học và Công nghệ

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 10/07/2015 của Thủ tướng
Chính phủ, Chỉ thị số 4050/CT-BKHCN ngày 04/11/2014 của Bộ trưởng Bộ
Khoa học và Công nghệ và Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 29/7/2015 của UBND
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh
nguồn phóng xạ, Sở KH&CN đã triển khai các nội dung cụ thể như sau:

- Về tăng cường phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ: tháng 03/2017,
phối hợp với đơn vị có chức năng tổ chức đào tạo an toàn bức xạ đối với các
nhân viên bức xạ và người phụ trách an toàn. Tháng 04/2017, đã tổ chức tập
huấn, tuyên truyền kiến thức về cách nhận biết dấu hiệu khả nghi nguồn phóng xạ
cho các Cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn huyện Đất Đỏ và Xuyên Mộc.

- Về tổ chức thống kê nguồn phóng xạ: Đã tổ chức thống kê nguồn phóng
xạ trong năm 2017 đối với các cơ sở bức xạ có sử dụng, lưu giữ tại địa phương.
Số liệu thống kê chi tiết tại Bảng số 2 kèm theo báo cáo này.

- Về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra: Sở KH&CN chủ trì, phối
hợp với Cục Hải quan tỉnh, Công an tỉnh, Ban quản lý các khu Công nghiệp và Sở
y tế tổ chức thanh tra chuyên đề về ATBXHN năm 2017, từ ngày 30/06/2017 đến
ngày 25/8/2017.

- Về tăng cường nhân lực và cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý
nhà nước về an toàn bức xạ: Sở KH&CN đã đề xuất kế hoạch mua sắm trang
thiết bị chuyên dụng để phục vụ cho việc thanh tra, kiểm tra an toàn bức xạ và
công tác ứng phó sự cố bức xạ. Trong đó, đã mua sắm 01 thiết bị đo nhiễm bẫn
phóng xạ bề mặt để phục vụ công tác.
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- Về việc triển khai kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp tỉnh: Kế hoạch
UPSCBX tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được triển khai, tổ chức diễn tập ứng phó
sự cố bức xạ vào tháng 09/2017; định kỳ cập nhật kế hoạch với tình huống kịch
bản phù hợp theo kế hoạch đã được duyệt của Bộ KH&CN.

- Về báo cáo công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân
tại địa phương: Định kỳ hàng năm Sở KH&CN đều thực hiện báo cáo quản lý an
toàn bức xạ gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ, Cục ATBXHN và UBND tỉnh
theo quy định.

11. Đánh giá chung về công tác quản lý ATBXHN trên địa bàn tỉnh

a) Kết quả

Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt một số kết quả trong việc thực
hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân, cụ thể:

- Giải quyết thủ tục cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị
X quang chẩn đoán trong y tế) đúng thời gian quy định.

- Hướng dẫn triển khai kịp thời các văn bản pháp luật về an toàn bức xạ
đến các Cơ sở có hoạt động bức xạ trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức,
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan trong công tác đảm bảo an toàn
bức xạ.

- Tổ chức và phối hợp với cơ quan liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra
nhằm hướng dẫn các Cơ sở bức xạ thực hiện chặt chẽ trong công tác quản lý an
toàn bức xạ tại Cơ sở. Đồng thời, xử lý các vi phạm nếu có, qua đó nâng cao ý
thức, trách nhiệm của các Cơ sở bức xạ.

- Hoàn thành việc thống kê, đánh giá nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ năm
2017, tổng hợp số liệu về quản lý an toàn bức xạ và hạt nhân để báo cáo Bộ
KH&CN, Cục ATBXHN và UBND tỉnh.

- Hoàn thành nhiệm vụ tổ chức kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố bức xạ cấp
tỉnh năm 2017.

b) Thuận lợi

- Được Lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp của các Sở,
ban, ngành liên quan góp phần trong việc quản lý an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh
đạt hiệu quả. Công tác phối hợp các đơn vị liên quan trong thanh tra, kiểm tra xử
lý các tình huống sai phạm kịp thời, đảm bảo an ninh, an toàn nguồn phóng xạ và
thiết bị bức xạ.

- Các văn bản pháp quy về ATBXHN ngày càng hoàn thiện là công cụ góp
phần làm tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ tại địa phương.

- Các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh tuân thủ
nghiêm túc các quy định của pháp luật liên quan về ATBXHN.

c) Khó khăn
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- Do số lượng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh tương đối nhiều và một số
nguồn phóng xạ di động của các Cơ sở ngoài tỉnh sử dụng để chụp ảnh phóng xạ
tại địa phương nên công tác quản lý an toàn bức xạ gặp không ít khó khăn.

- Một số trang thiết bị chuyên dụng đã cũ, chưa kịp thời thay thế hoặc trang
bị mới (như: thiết bị đo cảnh báo suất liều bức xạ (đã cũ), thiết bị đo liều phóng
xạ hiển thị số theo thời gian thực,…).

- Trên địa bàn tỉnh có phát sinh chất thải phóng xạ trong quá trình sản xuất
Zirconium của Công ty CP Hóa chất hiếm Việt Nam, chất thải phóng xạ được
công ty TNHH Sông Xanh vận chuyển và lưu giữ tại Khu xử lý chất thải tập trung
Tóc Tiên, huyện Tân Thành. Đây là vấn đề mới và tương đối phức tạp đối với
công tác quản lý ATBX tại địa phương, cần phải quản lý chặt chẽ để bảo đảm
không gây hại cho con người và môi trường ở hiện tại và tương lai. Trong khi đó,
chuyên viên quản lý an toàn bức xạ chưa có kinh nghiệm việc quản lý chất thải
phóng xạ. Vì vậy, dẫn đến khó khăn trong việc hướng dẫn, quản lý vận chuyển,
lưu giữ chất thải phóng xạ trên địa bàn tỉnh và các quy định, điều kiện liên quan
đến khu vực (nơi) lưu giữ.

- Mặc dù, Sở KH&CN đã thường xuyên quán triệt các quy định liên quan
đến các Cơ sở bức xạ, nhưng vẫn còn một số Lãnh đạo của Cơ sở bức xạ vẫn
chưa thực sự quan tâm, ý thức trách nhiệm đầy đủ đến công tác bảo đảm an toàn
bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ.

d) Kiến nghị

Nhằm tăng cường công tác quản lý an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, thiết
bị bức xạ và chất thải phóng xạ, Sở đề xuất, kiến nghị, như sau:

- Đề nghị Bộ KH&CN xem xét sớm ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung
một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT để giải quyết
khó khăn và tạo điều kiện thuận lợi cho các Cơ sở X-quang y tế;

- Việc quản lý đối với nguồn phóng xạ di động, đề nghị Bộ KH&CN xem
xét quy định cụ thể về trách nhiệm, chế tài đối với tổ chức sử dụng và lưu giữ;
các điều kiện kỹ thuật cho công tác theo dõi, định vị thiết bị chứa nguồn di động
trong quá trình di chuyển nguồn;

- Đề nghị Bộ KH&CN, Cục ATBXHN hướng dẫn việc quản lý chất thải
phóng xạ của Công ty Cổ phần Hóa chất hiếm Việt Nam và Công ty TNHH Sông
Xanh.

- Định kỳ hàng tháng, đề nghị Cục ATBXHN gửi thông báo và cập nhật cơ
sở dữ liệu trên trang thông tin điện tử của Cục với các nội dung liên quan đến
giấy phép tiến hành công việc bức xạ để tạo điều kiện cho cơ quan địa phương
kịp thời có được thông tin liên quan (hiện tại 03 tháng/lần, Sở KH&CN địa
phương mới nhận được các giấy phép tiến hành công việc bức xạ);

- Đề nghị cập nhật các quy định mới vào nội dung đào tạo cho các cán bộ
quản lý an toàn bức xạ của địa phương. Trong đó, bổ sung các nội dung đào tạo
về công tác quản lý chất thải phóng xạ.
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Trên đây là báo cáo công tác quản lý về an toàn bức xạ và hạt nhân năm
2017, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kính báo cáo Bộ Khoa
học và Công nghệ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Ủy ban nhân dân tỉnh./.

(Kèm theo Báo cáo chi tiết công tác quản lý về an toàn bức xạ của tỉnh Bà
Rịa – Vũng Tàu năm 2017)

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC
- Bộ KH&CN (b/c); PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cục ATBXHN (b/c); 
- UBND tỉnh (b/c);
- GĐ Sở KH&CN (b/c);
- Trung tâm TT&TK KH&CN (đăng tin);
- Lưu: VT, Ttra, QLCN.
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	- Tiếp nhận và giải quyết 67 TTHC, trong đó:
	+ 03 thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;
	+ 28 thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (20 giấy phép mới, cấp 06 giấy phép gia hạn, 
	+ 14 thủ tục cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (13 chứng chỉ, trả 01 hồ sơ).
	+ 22 thủ tục thẩm định phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở (20 kế hoạch UPSCBX, trả 0
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