
 

 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

Số:            /SKHCN-QLCNCN 

V/v tổ chức khóa đào tạo an toàn bức xạ 

năm 2022 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bắc Kạn, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

Kính gửi: - Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn; 

- Các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trên địa bàn tỉnh; 

- Các đơn vị sử dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ, 

tiến hành công việc bức xạ trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực thi luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 và Thông tư số 

34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ Khoahọc và Công nghệ quy định 

về đào tạo An toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ,người phụ trách an toàn bức 

xạ và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ; 

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-SKHCN ngày 25/01/2022 của Sở Khoa học 

và Công nghệ về việc giao nhiệm vụ, khung kế hoạch công tác năm 2022;  

Nhằm tạo điều kiện cho các đơn vị sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức 

xạ, tiến hành công việc bức xạ được tham gia lớp đào tạo, cấp giấy chứng nhận 

về an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ theo đúng quy định, Sở Khoa học và 

Công nghệ Bắc Kạn phối hợp với Công ty TNHH Khoa học kỹ thuật an toàn tổ 

chức khóa đào tạo an toàn bức xạ năm 2022 như sau: 

1. Nội dung đào tạo: 

Nội dung chương trình đào tạo bức xạ cho nhân viên bức xạ, người phụ 

trách an toàn và người phụ trách ứng phó sự cố bức xạ trong các cơ sở y tế và 

công nghiệp theo quy định tại Phụ lục I Ban hành kèm theo Thông tư số 

34/2014/TT-BKHCN ngày 27/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ. 

2. Đối tượng đào tạo: 

- Các nhân viên bức xạ được cấp giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ 

đã hết hạn hoặc sắp hết hạn (có giá trị trong vòng 3 năm kể từ ngày cấp). 

- Cán bộ quản lý, bác sỹ, kỹ thuật viên làm việc tại các cơ sở y tế có thiết 

bị X-quang chẩn đoán.  

- Cán bộ quản lý và nhân viên, kỹ thuật viên làm việc trong ngành công 

nghiệp, xây dựng, thương mại,… có sử dụng kỹ thuật phân tích, chụp NDT bằng 

nguồn phóng xạ, máy phát tia (X-ray, máy phân tích huỳnh quang tia X, máy soi 

vàng...). 

3. Thời gian, địa điểm: 

- Thời gian học: 02 ngày, từ ngày 27/8/2022 đến 28/8/2022. 
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- Khai giảng: 8h00’ ngày 27/8/2022 (Học viên có mặt từ 7h30’ để làm thủ 

tục nhập học). 

- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Sở Khoa học và Công nghệ (Số 3, đường 

Trường Chinh, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn). 

4. Học phí: 

Học phí đối với chương trình đào tạo an toàn bức xạ như sau:  

- Đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ: 2.100.000đ/học viên 

(Bằng chữ: Hai triệu một trăm nghìn đồng). 

- Đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ trách an toàn bức xạ: 

1.050.000đ/học viên (Bằng chữ: Một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng). 

(Chi phí trên bao gồm chi phí đào tạo và cấp chứng nhận, đã bao gồm 

thuế VAT 5%. Học viên tham dự tự túc chi phí đi lại, ăn ở. Học phí nộp bằng 

tiền mặt tại bàn nơi đăng ký nhập học). 

5. Thủ tục nhập học: 

- Mỗi học viên nhập học nộp 02 ảnh chân dung 3x4 (mặt sau khi rõ họ 

tên, đơn vị làm việc)/01 nội dung đào tạo1. 

- Nộp học phí tham gia khóa đào tạo theo quy định tại mục 4. 

Quý đơn vị có nhu cầu đăng ký đào tạo đề nghị đăng ký danh sách nhu 

cầu theo mẫu gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 05/8/2022. (Kèm 

theo mẫu phiếu đăng ký). 

(Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Tấp-Trưởng phòng, hoặc ông 

Nguyễn Thanh Tâm-Chuyên viên: Phòng Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành, 

Sở KH&CN. Điện thoại: ông Tấp: 0888.946.999, ông Tâm: 0393.282.525) 

Sở Khoa học và Công nghệ thông báo đến các đơn vị biết, đăng ký tham 

gia./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở;  

- Trang website Sở; 

- Phòng QLCN&CN. 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không sử dụng phần mềm TD Office; 

- Lưu: VT, Phòng QLCN&CN. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Văn Thế 

 

 

 

                                                           
1 Số lượng ảnh: Ví dụ: Nếu đào tạo 02 nội dung ((1) nhân viên bức xạ, (2) bổ sung người phụ trách an toàn) thì 

phải nộp 04 ảnh 3x4cm. Lưu ý: ảnh để trong phong bì: ghi rõ họ tên, đơn vị công tác ở phong bì; ghi rõ họ tên ở 

sau ảnh để tránh nhầm lẫn khi cấp giấy chứng nhận đào tạo. 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ  

THAM GIA KHÓA ĐÀO TẠO AN TOÀN BỨC XẠ NĂM 2022 

 

Tên đơn vị/ tổ chức tham gia: ……………………..……………………..……… 

Địa chỉ: ………………………...……………………..………………………….. 

Mã số thuế: …………………….……………………..……………………..…… 

Người phụ trách đăng ký: ………………….…………………………………….. 

Số điện thoại: ...…….…..………….… Email:……..……………………..……... 

Danh sách học viên đăng ký tham gia: 

STT Họ và tên Điện thoại 
Nội dung đăng ký đào tạo 

(Nội dung 1, 2, 3….) 

1    

2    

3    

…    

 

 

 ………, ngày……tháng…..năm 2022 

Thủ trưởng cơ quan/đơn vị 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mẫu phiếu đăng ký tham gia khóa đào tạo an toàn bức xạ năm 2022 được đăng tải tại mục 

“Thông báo”  trên website: https://khcnbackan.gov.vn/ 
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Phụ lục I 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

AN TOÀN BỨC XẠ CHO NHÂN VIÊN BỨC XẠ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 11 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) 

Nội dung 1. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong X-quang chẩn đoán y tế. 

 Nội dung 2. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong xạ trị. 

Nội dung 3. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong y học hạt nhân. 

Nội dung 4. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong chiếu xạ công nghiệp 

Nội dung 5. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong chụp ảnh bức xạ công nghiệp. 

Nội dung 6. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong thăm dò, khai thác, chế biến quặng phóng xạ (kể cả các sa khoáng có chứa 

phóng xạ). 

Nội dung 7. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong sản xuất, chế biến chất phóng xạ 

Nội dung 8. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong địa vật lý phóng xạ. 

Nội dung 9. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong sử dụng thiết bị điều khiển hạt nhân trong công nghiệp (NCS), thiết bị soi 

chiếu và thiết bị phân tích sử dụng nguồn bức xạ. 

Nội dung 10. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong sử dụng nguồn phóng xạ kín khác. 

Nội dung 11. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong sử dụng nguồn phóng xạ hở khác. 

Nội dung 12. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho nhân viên bức xạ 

trong cơ sở hạt nhân. 

Nội dung 13. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ cho người phụ trách 

ứng phó sự cố bức xạ. 

Nội dung 14. Chương trình đào tạo an toàn bức xạ bổ sung cho người phụ 

trách an toàn. 
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DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GỬI CÔNG VĂN BẢN GIẤY 

(Kèm theo công văn số:          /SKHCN-QLCNCN ngày       tháng 7 năm 2022 

của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT Đơn vị Địa chỉ  

1 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Kạn 

Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, Đt: 0209.3870324 

2 
Trung tâm y tế thành phố 

Bắc Kạn 

Tổ 11C, phường Đức Xuân, thành phố Bắc 

Kạn, ĐT:0209.3810007 

3 
Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật tỉnh Bắc Kạn 

Tổ 10, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn,Đt: 0209.3870943 

4 
Trung tâm y tế huyện 

Chợ Mới 

Tổ 11, thị trấn Đồng Tâm, huyện Chợ Mới, 

Đt: 0209.3864263 

5 
Trung tâm y tế huyện Na 

Rì 

Thôn Pàn Chầu, Thị trấn Yến Lạc, huyện Na 

Rì, Đt: 0209.3884108 

6 
Trung tâm y tế huyện 

Ngân Sơn 

Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, Đt: 

0209.3874102 

7 
Trung tâm y tế huyện Pác 

Nặm 

Xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, Đt: 

0209.3893358 

8 
Trung tâm y tế huyện Ba 

Bể 

Tiểu khu 2, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, Đt: 

0209.3876168 

9 
Trung tâm y tế huyện 

Chợ Đồn 

Thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh 

Bắc Kạn, Đt: 0209.3882111 

10 
Trung tâm y tế huyện 

Bạch Thông 

Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông,  

Đt: 0209.3850064 

11 
Bệnh xá Công an - Công 

an tỉnh Bắc Kạn 

Tổ 7, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn, ĐT: 0692546105 

12 
Phòng khám Đa khoa 

Tâm Bắc 

Tổ 12, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành 

phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn, ĐT: 0915 204 

772 

13 

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 

14 

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, Đt: 0209.3872591 

15 

Phòng khám đa khoa 

Đoàn Bình-Cơ sở tiêm 

chủng vắc xin  

Tổ 5, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, 

tỉnh Bắc Kạn, ĐT: 0398.996365 

16 

Công ty CP Phòng khám 

Đa khoa Quốc tế Việt 

Pháp 

Số 667, đường Kon Tum, tổ 8B, phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn, ĐT: 0209.6296618 
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STT Đơn vị Địa chỉ  

17 
Công ty cổ phần Y dược 

và thiết bị Y tế Việt Đức 

Số 275, đường Trường Chinh, tổ 5, phường 

Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc 

Kạn, ĐT: 0888.266.189 

18 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 

Số 3, đường Trường Chinh, phường  Đức 

Xuân, TP. Bắc Kạn, ĐT: 0209.3870348 

19 
Của hàng vàng bạc Vĩnh 

Tín 

Tổ ND, thôn Pò Đon, thị trấn Yến Lạc, huyện 

Na Rì, ĐT: 0209.3886567 

20 
Cửa hàng vàng bạc 

Vượng Thắm 

Khu 2, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh 

Bắc Kạn, ĐT: 0209.3874186 

21 
Cửa hàng vàng bạc Dũng 

Dung 

Phố Ngân Sơn, xã Vân Tùng, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn, ĐT: 0209.3874120 

22 

Công ty TNHH MTV 

vàng bạc đá quý Minh 

Hoa 

Số 137, đường Trường Chinh, P. Đức Xuân, 

TP. Bắc Kạn, ĐT: 0209.3870297 

23 
Doanh nghiệp tư nhân 

Ánh Cao  

Khu chợ 2, xã Bằng Vân, huyện Ngân Sơn, 

tỉnh Bắc Kạn, ĐT: 0209.3874189 

24 
Cửa hàng vàng bạc Quốc 

Hùng 

Tổ 3, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh 

Bắc Kạn, ĐT: 0209.3864004 

25 

Trung tâm Quy hoạch và 

Kiểm định xây dựng Bắc 

Kạn 

Tổ 2, phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn 

26 
Doanh nghiệp tư  nhân 

Tâm Hưng 

Tổ 3, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới., ĐT: 

0977 764 809 

27 
Cửa hàng Vàng bạc Bình 

Hằng  
Tổ 11A, P.Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn, 

ĐT: 0209 3875899 

28 
Cửa hàng Vàng bạc 

Thắng Oanh  

Tổ 4, phường Sông cầu, thành phố Bắc Kạn, 

tỉnh Bắc Kạn, ĐT: 0903.46084 

29 
Cửa hàng Vàng bạc Đoan 

Thơm  

Phố Ngã ba, TT Phủ Thông, huyện Bạch 

Thông, tỉnh Bắc Kạn, ĐT: 0209 3850441 

30 
Cửa hàng Vàng bạc Đinh 

Thiện Duy  

Thôn khu chợ, Thuần Mang, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Kạn, ĐT:0209 3874278 
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