
UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:        /SKHCN-QLCN&CN 
 

V/v Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực năng lượng 

nguyên tử đối với công việc bức xạ trong y 

tế. 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

 - Bệnh Biện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

 - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn; 

 - Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong y tế. 

 

Thực hiện Luật năng lượng nguyên tử, Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và 

hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử. Để giúp cho tổ chức, 

cá nhân chấp hành tốtcác quy định quản lý nhà nước về việc tiến hành công việc 

bức xạ trong y tế tại địa phương, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các tổ 

chức, cá nhân có sử dụng thiết bị bức xạ một số nội dung như sau: 

1. Công tác lưu giữ hồ sơ của cơ sở tiến hành công việc bức xạ trong y tế 

như sau:  

- Hồ sơ thiết bị bức xạ, các thay đổi, sửa chữa 

- Hồ sơ đào tạo, hồ sơ sức khỏe của nhân viên bức xạ 

- Hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

- Nhật ký vận hành, sử dụng thiết bị bức xạ 

- Hồ sơ về sự cố trong quá trình tiến hành công việc bức xạ 

- Hồ sơ liều bức xạ của nhân viên bức xạ, hồ sơ khám sức khỏe định kỳ 

- Hồ sơ bảo dưỡng kiểm định thiết bị, hồ sơ kiểm xạ khu vực làm việc của 

nhân viên bức xạ. 

(Hồ sơ có thể lưu dạng bản giấy hoặc bản điện tử) 

2. Tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ trong y tế cần thực hiện một 

số nội dung sau: 

(1) Khai báo thiết bị: Thực hiện thủ tục khai báo theo quy định tại Điều 

34. Nghị định số 142/2020/NĐ-CP: khi có thiết bị phải khai báo trong vòng 7 

ngày làm việc. 
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(2) Lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, sử dụng 

thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế theo Điều 20 Nghị định 142/2020/NĐ-

CP.Lưu ý: việc ghi seri của thiết bị, đầu bóng phát tia X, bàn điều khiển phải 

thống nhất với hồ sơ kiểm định, phiếu khai báo. 

(3) Thủ tục cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ thực hiện theo Điều 35 Nghị 

định số 142/2020/NĐ-CP. 

(4) Thủ tục gia hạn giấy phép, sửa đổi giấy phép, bổ sung giấy phép, cấp 

lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ thực hiện thực hiện theo Điều 30, Điều 

31, Điều 32, Điều 33 của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 

(5) Chấm dứt tiến hành công việc bức xạ của cơ sở 

Khi chấm dứt tiến hành công việc bức xạ, tổ chức cá nhân phải làm thủ 

tục xin cấp giấy phép chấm dứt hoạt động của cơ sở theo quy định tại Điều 23 

của Nghị định 142/NĐ-CP. 

3. Kiểm định và hiệu chuẩn thiết bị bức xạ, kiểm xạ khu vực làm việc:  

Định kỳ một năm một lần kiểm định thiết bị xạ trị, thiết bị chụp cắt lớp vi 

tính CT Scanner, thiết bị X-quang tăng sáng truyền hình; dịnh kỳ hai năm một 

lần kiểm định đối với các thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế khác kể từ ngày 

đưa vào sử dụng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 9 Thông tư liên tịch số 

13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Y tế. 

4. Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên tiến hành công việc bức xạ: Định 

kỳ ít nhất 03 năm một lần tổ chức đào tạo nhắc lại và bổ sung kiến thức chuyên 

sâu, thông tin mới về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ y tế theo quy định tại 

Khoản 2, Điều 14 Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 

09/6/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Y tế; 

5. Việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế thực 

hiện hiện quy định tại Thông tư liên lịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 

09/6/2014 của Bộ KH&CN và Bộ Y tế. 

6. Thời hạn của Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của cơ sở và Chứng 

chỉ cho nhân viên phụ trách bức xạ như sau: 

- Thời hạn của Giấy phép tiến hành công việc bức xạ của cơ sở được quy 

định tại Điểm đ Khoản 1 Điều 37 của Nghị định 142/2020/NĐ-CP: Có thời hạn 

là 03 năm; 

- Chứng chỉ nhân viên bức xạ không có thời hạn theo quy định tại Khoản 

2, Điều 37, Nghị định 142/2020/NĐ-CP. 

7. Đối với các cơ sở dụng dụng biết bị bức xạ không thuộc thẩm quyền 

cấp phép của Sở Khoa học và Công nghệ, để làm thủ tục cấp phép đề nghị các 

đơn vị liên hệ với Phòng cấp phép, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Bộ 

KH&CN, số điện thoại: 024.3942 8147 hoặc liên hệ với Phòng Quản lý công 
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nghệ và chuyên ngành Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Kạn để được hướng 

dẫn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị liên hệ 

với Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Bắc Kạn, theo số điện thoại: 0209.3873.175 hoặc 0209.3875.968. 

Với nội dung trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân sử dụng thiết bị bức xạ 

trong y tế trên địa bàn tỉnh quan tâm thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Sở Y tế (P/h); 

- Giám đốc Sở;  

- Trang TTĐT Sở; 

- Phòng QLCNCN. 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không sử dụng phần mềm TDoffice; 

- Lưu: VT, Phòng QLCN&CN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GỬI CÔNG VĂN BẢN GIẤY 

(Kèm theo công văn số: 673 /SKHCN-QLCNCN ngày  20  tháng 9 năm 2021 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Đơn vị Địa chỉ  

1 
Bệnh xá Công an - Công 

an tỉnh Bắc Kạn 

Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

ĐT: 0692546105 

2 
Phòng khám Đa khoa 

Tâm Bắc 

Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn; 

Đt: 0915 204 772 

3 

Phòng khám chuyên khoa 

răng hàm mặt nha khoa 

Tâm An 

Số 389, đường Kon Tum, phường Đức 

Xuân, thành phố Bắc Kạn,  

ĐT: 0853.253.586 

 

4 

Phòng khám đa khoa 103 

thuộc Công ty TNHH Y 

học Phúc Lâm 

Tổ 9A, Phường Đức Xuân, thành phố  

Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn 
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