
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

SốLx190 /KL-SKHCN Cao Bằng, ngàyẻo tháng 3 năm 2018

KẾT LUẬN THANH TRA
về đo lường và an toàn bửc xạ đối với Bệnh viện đa khoa 

các huyện Trùng Khánh, Quảng líyên

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;
Căn cứ Luật Đo lường ngày 11/11/2011;
Căn cứ Nghị định số 07/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2012 của 

Chính phủ Quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của 
Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của UBND tỉnh 
Cao Bằng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
KH&CN tỉnh Cao Bằng;

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày /3/2018 của Đoàn thanh tra theo 
Quyết định số 96/QĐ-SKHCN ngày 22/02/2018 của Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) về việc thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức 
xạ, Giám đốc Sở KH&CN kết luận thanh tra như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH, CHỨC NĂNG NHIỆM v ụ  
CỦA ĐÓI TƯỢNG THANH TRA:

Với chức năng là đơn vị sự nghiệp trong lĩnh vực y tế, các đối tượng thanh 
tra đã đóng góp phần lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ của nhân 
dân, đã nỗ lực chấp hành Luật đo lường, các yêu cầu trong Giấy phép tiến hành 
công việc bức xạ và các quy định khác của Luật năng lượng nguyên tử.

Việc đảm bảo chu kỳ kiểm định các phương tiện đo trong Danh mục 
phương tiện đo phải kiểm soát yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định tại Thông 
tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 và việc thực hiện đầy đủ trách nhiệm 
pháp lý theo quy định của Luật năng lượng nguyên tử tại các cơ sở đã được chú 
trọng, quan tâm và thực hiện đầy đủ các quy định.

n. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH:

1. về đo lường:

Các cơ sở sử dụng các .phương tiện đo trong Danh mục phương tiện đo phải 
kiểm soát yêu cầu kỹ thuật đo lường vào mục đích chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con
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người chủ yếu là huyết áp kế, cân kiểm tra sức khỏe, phương tiện đo điện tim. 
Các vị trí niêm phong kẹp chì của phương tiện đo đều còn nguyên, không phát 
hiện dấu hiệu giả mạo Tem/Giấy chứng nhận kiểm định, không sửa chữa, tác 
động làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường của phương tiện đo.

Chi tiết số lượng, chủng loại được tổng hợp trong Bảng biểu sau:

STT

rr r  /V -»  A •Tên đôi 
tượng 

thanh tra

Tên phưong 
tiện đo

Hiệu lực của
tem, giấy chứng
nhân kiểm đinh • •

Đặc điểm
Số

lượng
(chiếc)

1

Bệnh viện 
đa khoa 
huyện 
Trùng 
Khánh

Huyếp áp kế 
đồng hồ

-  10 chiếc: 8/2018;
- 15 chiếc: 3/2019. Kiểu lò xo 25

Cân kiểm tra 
sức khoẻ

- 05 chiếc: 
8/2018;
- 02 chiếc: 
3/2019.

Các loại dùng cho 
người lớn 07

Cân trẻ sơ 
sinh 8/2018 Pmax 10kg 02

2

Bênh viên 
đa khoa . 
huyện 
Quảng 
Uyên

Phương tiện 
đo điện tim 5/2018

-Số seri: 02641003
- Italy
-  Số seri: 06104055
-  Nhật Bản
-  Số seri: 06104074
-  Italy

03

Huyết áp kế
-  08 chiếc: 
6/2018;
-  20 chiếc: 
7/2018;

Đồng hồ lò xo 28

Huyết áp kế 7/2018 Kiểu thủy ngân 02
Cân kiểm tra 
sức khoẻ 6/2018 Các loại dùng cho 

người lớn 06

Cân trẻ sơ 
sinh 6/2018 Pmax 20kg 01

?  r
n n  *  ATong sô: 74

2. về an toàn bức xạ

Các cơ sở đã nỗ lực tuân thủ Luật năng lượng nguyên tử, thực hiện những 
yêu cầu trong Giấy phép tiến hành công việc bức xạ, ý thức chấp hành pháp luật 
có chuyến biến tích cực; Đã bố trí người phụ trách an toàn bức xạ bằng văn bản, 
nhân viên bức xạ có Chứng nhận khóa huấn luyện cơ bản về an toàn bức xạ trong 
y tế, có Chứng chỉ nhân viên bức xạ theo quy định, đã to chức khám sức khỏe 
định kỳ hàng năm cho nhân viên bức xạ, trang bị liều kế cá nhân cho nhân viên
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bức xạ, nhân viên bức xạ có đeo liều kế cá nhân khi tiến hành công việc bức xạ và 
được đánh giá liều chiếu xạ cho nhân viên bức xạ theo định kỳ 3 tháng/lần, xây I
dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp co sở (đã được Sở KH&CN phê duyệt), báo cáo 
thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ theo định kỳ hàng năm về Sở 
KH&CN theo quy định, kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ định kỳ nơi làm 
việc của nhân viên bức xạ hàng năm theo quy định. Có biển báo, tín hiệu cảnh báo 
an toàn bức xạ, nội quy ra vào khu vực kiểm soát, khu vực giám sát, có quy trình 
vận hành thiết bị, lập bản hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân gắn tại nơi tiến hành 
công việc bức xạ theo quy định, lập nhật ký vận hành thiết bị bức xạ, lập và lưu 
giữ hồ sơ an toàn bức xạ.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn tồn tại một số hạn chế:
02 cơ sở chưa mua bảo hiếm nghề nghiệp, bảo hiếm trách nhiệm dân sự cho nhân 
viên bức xạ, hồ sơ an toàn bức xạ tại thời điểm thanh tra chưa có kết quả đánh giá 
liều chiếu xạ cá nhân quý IV/2017 lưu trong hồ sơ.

J  , O A H Ọ
Qua kiểm tra độ kín của phòng chụp X-quang bằng thiết bị kỹ thuật tại 02 

cơ sở cho kết quả tia X không lọt ra ngoài khu vực vận hành và khu vực ngồi chờ 
của bệnh nhân, v ề  thiết bị X-quang, qua kiểm tra 02 chỉ tiêu về thời gian phát tia 
(ms) và điện áp (kV) đạt yêu cầu so với quy định.. Các thiết bị của 02 cơ sở đủ 
điều kiện vận hành theo quy định của pháp luật.

III. KÉT LUẬN:

1. về đo lường

Các đối tượng thanh tra đã thực hiện tốt trách nhiệm kiểm định định kỳ 
phương tiện đo, đảm bảo các yêu cầu trong việc sử dụng phương tiện đo trong 
Danh mục phương tiện đo phải kiểm soát yêu cầu kỹ thuật đo lường vào mục đích 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người theo quy định tại Điều 16, Điều 19 và Điều 
21 của Luật đo lường và Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của 
Bộ trưởng Bộ KH&CN.

2. về an toàn bức xạ

Các đối tượng thanh tra đã thực hiện tương đối đầy đủ trách nhiệm của 
người đứng đầu tổ chức cơ sở tiến hành công việc bức xạ và trách nhiệm của nhân 
viên bức xạ được quy định tại Điều 26, 27 Luật Năng lượng nguyên tử.

Các cơ sở chưa mua bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho 
nhân viên bức xạ quy định tại Điều 90 Luật Năng lượng nguyên tử. Những hạn 
chế còn tồn tại cần khắc phục khác được thể hiện trong Bảng biểu kèm theo Ket 
luận này.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYÊN ĐÃ ÁP DỤNG

Yêu cầu các đối tượng thanh tra thực hiện những nội dung sau: Tự khắc 
phục những tồn tại đã nêu ửên và nêu tại Bảng biểu kèm theo Ket luận này, thực 
hiện các yêu cầu, kiến nghị khác của Đoàn thanh tra đối với mỗi cơ sở.
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bức xạ, nhân viên bức xạ có đeo liều kế cá nhân khi tiến hành công việc bức xạ và 
được đánh giá liều chiếu xạ cho nhân viên bức xạ theo định kỳ 3 tháng/lần, xây ị

dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp co sở (đã được Sở KH&CN phê duyệt), báo cáo 
thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ theo định kỳ hàng năm về Sở 
KH&CN theo quy định, kiểm định thiết bị bức xạ và kiểm xạ định kỳ nơi làm 
việc của nhân viên bức xạ hàng năm theo quy định. Có biển báo, tín hiệu cảnh báo 
an toàn bức xạ, nội quy ra vào khu vực kiếm soát, khu vừc giám sát, có quy trình 
vận hành thiết bị, lập bản hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân gắn tại nơi tiến hành 
công việc bức xạ theo quy định, lập nhật ký vận hành thiết bị bức xạ, lập và lưu 
giữ hồ sơ an toàn bức xạ.

Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên vẫn còn tồn tại một số hạn chế:
02 cơ sở chưa mua bảo hiếm nghề nghiệp, bảo hiếm trách nhiệm dân sự cho nhân 
viên bức xạ, hồ sơ an toàn bức xạ tại thời điếm thanh tra chưa có kết quả đánh giá
liều chiếu xạ cá nhân quý IV/2017 lưu trong hồ sơ.

• M J & f OA HỌ
Qua kiểm tra độ kín của phòng chụp X-quang bằng thiết bị kỹ thuật tại 02 

cơ sở cho kết quả tia X không lọt ra ngoài khu vực vận hành và khu vực ngồi chờ 
của bệnh nhân, v ề  thiết bị X-quang, qua kiểm tra 02 chỉ tiêu về thời gian phát tia 
(ms) và điện áp (kV) đạt yêu cầu so với quy định. .Các thiết bị của 02 cơ sở đủ 
điều kiện vận hành theo quy định của pháp luật.

III. KÉT LUẬN:

1. về đo lường

Các đối tượng thanh tra đã thực hiện tốt trách nhiệm kiểm định định kỳ 
phương tiện đo, đảm bảo các yêu cầu trong việc sử dụng phương tiện đo trong 
Danh mục phương'tiện đo phải kiểm soát yêu cầu kỹ thuật đo lường vào mục đích 
chăm sóc, bảo vệ sức khỏe con người theo quy định tại Điều 16, Điều 19 và Điều 
21 của Luật đo lường và Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của 
Bộ trưởng Bộ KH&CN.

2. về an toàn bức xạ

Các đối tượng thanh tra đã thực hiện tương đối đầy đủ trách nhiệm của 
người đứng đầu tổ chức cơ sở tiến hành công việc bức xạ và trách nhiệm của nhân 
viên bức xạ được quy định tại Điều 26, 27 Luật Năng lượng nguyên tử.

Các cơ sở chưa mua bảo hiếm nghề nghiệp, bảo hiếm trách nhiệm dân sự cho 
nhân viên bức xạ quy định tại Điều 90 Luật Năng lượng nguyên tử. Những hạn 
chế còn tồn tại cần khắc phục khác được thế hiện trong Bảng biếu kèm theo Ket 
luận này.

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG

Yêu cầu các đối tượng thanh tra thực hiện những nội dung sau: Tự khắc 
phục những tồn tại đã nêu trên và nêu tại Bảng biếu kèm theo Kết luận này, thực 
hiện các yêu cầu, kiến nghị khác của Đoàn thanh tra đối với mỗi cơ sở.
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Giao cho Thanh tra Sở KH&CN chủ trì, phối họp với Phòng quản lý 
chuyên ngành của Sở KH&CN và các cơ quan có liên quan theo dõi việc thực 
hiện Kết luận thanh tra nàỵ,/. 10

Nơi nhận:
- 0 2  đ ố i  t ư ợ n g  th a n h  tra  n ê u  tr ên  ( t /h ) ;
-  T h a n h  tra  t ỉn h  ( b /c ) ;
-  S ở  Y  tế ;
-  T h a n h  tra  sỏ' ( t /h ) ;
-  P h ò n g  q u ả n  lý  c h u y ê n  n g à n h  (Ư h );
-  T r u n g  tâ m  k ỹ  th u ậ t  t i ê u  c h u ẩ n  đ o  lư ờ n g  

c h ấ t  lư ợ n g  (Ư h );
-  T r u n g  tâ m  T h ô n g  t in  v à  T h ố n g  k ê  

K H & C N  (đ ă n g  w e b s i t e ) ;
-  L ư u : H S T T r a , V T .

GIÁM ĐÓC

Hoàng Giang



BIÊU TỔNG HỢP
TRÁCH NHIỆM ĐẢM BẢO AN TOÀN BỨC XẠ CỦA CÁC co SỞ TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC XẠ

(Kèm theo Kết luận thanh tra sẻ 'iềỹ/K L-SK H C N  ngày^ũ/3/2018 của Giảm đốc Sở KH&CN)

Ghi chừ. Dấu +  là đã thực hiện; Dấu - là chua thực hiện

STT Nội dung phải thực hiện theo quy định 
của Luật năng lượng nguyên tử

Các đối tượng thanh tra
Bệnh viên đa khoa huyện 

Trùng Khánh
Bệnh viên đa khoa huyện 

Quảng Uyên
1 Lập và lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ đầy đủ + +

2 Báo cáo thực trạng an toàn bức xạ theo định kỳ về sỏ  KH&CN trước ngày 
25/11 hàng năm

+ +

3 Bô trí người phụ trách an toàn bức xạ băng văn bản + +

4 Nhân viên bức xạ có Giây chứng nhận khoá huân luyện cơ bản vê an toàn bức 
xạ trong y tế

+
* 1

5 Chứng chỉ nhân viên bức xạ + +
6 Mua bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho nhân viên bức xạ - -

7 Trang bị liêu kê cá nhân cho nhân viên bức xạ + +

8 Đánh giá liều chiếu xạ cho nhân viên bức xạ theo định kỳ ít nhất 1 lần trong 3 
tháng

+
(chưa có kết quả đánh 

giá liều chiếu xạ cá nhân 
quý IV/2017 lưu trong 

hồ sơ)

+
(chưa có kết quả đánh giá 
liều chiếu xạ cá nhân quý 
IV/2017 lưu trong hồ sơ)'

9 Tô chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ + +
10 Xây dựng nội quy ra vào khu vực kiêm soát + +
11 Biên báo, tín hiệu cảnh báo an toàn bức xạ + +
12 Xâỵ dựng kế hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở + +
13 Kiêm định, hiệu chuân thiêt bị bức xạ + +
14 Đo đạc an toàn phòng chụp X-quang y tế + +
15 Lập nhật ký vận hành thiêt bị bức xạ theo quy định + +
16 Gắn bản hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân + +
17 Có quy trình vận hành thiết bị X  -  quang gắn tại nơi quy định + +

18 Kết quả kiểm tra độ kín của phòng chụp X-quang bằng thiết bị kỹ thuật đạt yêu 
cầu so với quy chuẩn kỹ thuật.

+ +

19 Kết quả kiểm tra chỉ tiêu về thời gian phát tia (ms) và điện áp (kV) đạt yêu cầu 
so với quy chuẩn kỹ thuật

+ +
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