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KẾT LUẬN THANH TRA 

Về đo lường và an toàn bức xạ 

 

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTr ngày 14/3/2022 của Chánh thanh tra Sở 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc thanh tra về đo lường và an toàn bức 

xạ, từ ngày 18/3/2022 đến ngày 28/3/2022, Đoàn thanh tra chuyên ngành về đo 

lường và an toàn bức xạ (Đoàn thanh tra) đã tiến hành thanh tra tại 03 cơ sở là đối 

tượng thanh tra, bao gồm:  

- Công ty Cổ phần Phòng khám đa khoa Hồng Đức (Địa chỉ: Tổ 11, phường 

Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) 

- Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế 103 CB - Phòng khám đa khoa hữu nghị 

103 Cao Bằng (Địa chỉ: Tổ 22 phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao 

Bằng) 

- Công ty cổ phần Y dược 108 - Phòng khám đa khoa 108 Hà Nội - Cao 

Bằng (Địa chỉ: Tổ 11 phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) 

Xét báo cáo kết quả thanh tra số 16/BC-ĐTTr ngày 05/4/2022 của Trưởng 

Đoàn thanh tra, Chánh Thanh tra Sở KH&CN tỉnh Cao Bằng kết luận thanh tra như 

sau: 

1. Khái quát chung 

Cả 03 cơ sở đều là các cơ sở y tế thuộc các loại hình doanh nghiệp được 

thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật, đã được Phòng Đăng ký kinh 

doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh và Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cấp Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. 

Về đo lường: Ba (03) cơ sở sử dụng 24 phương tiện đo nhóm II thuộc 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. Phương tiện đo chủ yếu là huyết áp kế, cân kiểm 

tra sức khỏe, phương tiện đo điện tim, điện não; 
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Về an toàn bức xạ: Mỗi đơn vị sử dụng 01 thiết bị X - Quang Y tế (loại cố 

định). 

2. Kết quả kiểm tra, xác minh. 

2.1. Về đo lường. 

- Các phương tiện đo đều được kiểm định đảm bảo chu kỳ kiểm định và còn 

hiệu lực của chứng chỉ kiểm định. Cụ thể: 

Số 

TT 
Tên phương tiện đo 

Hiệu lực của 

tem kiểm định, 

Giấy chứng 

nhận kiểm định 

Đặc điểm 

Số 

lượng 

(chiếc) 

I Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Hồng Đức 10 

 
Huyết áp đồng hồ 30/06/2022 Đồng hồ 7 

2 Máy điện tim 30/06/2023 Zone care 2 

3 Cân kiểm tra sức khỏe 30/06/2022 Đồng hồ 1 

II 
Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế 103 CB - Phòng khám đa 

khoa hữu nghị 103 Cao Bằng 
5 

1 Huyết áp lò so 01/11/2022 ITO500 series 2 

2 Phương tiện đo điện não 31/05/2023 KT88 1 

3 Phương tiện đo điện tim 31/05/2023 

CadioCare-

2000 (EKG-

2000) 

1 

4 Cân kiểm tra sức khoẻ 31/05/2022 TZ120 1 

III 
Công ty cổ phần y dược 108 - Phòng khám đa khoa 108 Cao 

Bằng Hà Nội 
9 

1 Huyết áp kế điện tử 10/2022   1 

2 Huyết áp kế lò xo 31/03/2023 Đồng hồ 3 

3 Phương tiện đo điện tim 10/2023 BIONICS 1 

4 Cân kiểm tra sức khoẻ 31/03/2023 TZ120 1 

5 Cân trẻ sơ sinh 10/2022 Pmax 20kg 1 

6 
Phương tiện đo độ khúc xạ 

mắt 
31/10/2022 HUVITZ 1 
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7 
Phương tiện đo tiêu cự kính 

mắt 
31/10/2022 HUVITZ 1 

         Tổng số: 24 
 

Các các vị trí dán tem, niêm phong kẹp chì của phương tiện đo được kiểm 

định nêu trên đều còn nguyên. Quá trình sử dụng, cơ sở không sửa chữa hoặc tác 

động làm thay đổi tình trạng kỹ thuật, đặc tính đo lường của phương tiện đo. 

2.2. Về an toàn bức xạ. 

2.2.1. Kết quả. 

Các cơ sở đã được cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và còn hiệu 

lực; đã kiểm định thiết bị bức xạ định kỳ theo quy định (02 năm/lần đối với Máy X-

Quang tổng hợp); kiểm xạ định kỳ khu vực làm việc (Phòng chụp X-quang y tế) 

theo định kỳ 01 lần/năm; đã bố trí người phụ trách an toàn bức xạ bằng văn bản, 

Người phụ trách an toàn có Chứng chỉ nhân viên bức xạ, các nhân viên bức xạ có 

Giấy chứng nhận khoá huấn luyện cơ bản về an toàn bức xạ trong y tế còn hiệu lực; 

tổ chức khám sức khoẻ ban đầu khi mới tuyển dụng và khám sức khỏe định kỳ cho 

nhân viên bức xạ; đã xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; đã xây 

dựng nội quy an toàn bức xạ và chỉ dẫn về an toàn bức xạ 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, có hướng dẫn sử dụng liều kế gắn tại nơi 

vận hành thiết bị bức xạ, lập nhật ký vận hành thiết bị bức xạ theo quy định; nhân 

viên bức xạ, người phụ trách an toàn đã được trang bị liều kế cá nhân và có sử dụng 

phương tiện theo dõi liều chiếu xạ khi tiến hành công việc bức xạ; đã đánh giá liều 

chiếu xạ cho nhân viên bức xạ theo định kỳ 3 tháng/lần; có báo cáo thực trạng an 

toàn tiến hành công việc bức xạ theo định kỳ hàng năm gửi Sở KH&CN; người phụ 

trách an toàn bức xạ của các cơ sở đã nỗ lực tham mưu cho Thủ trưởng đơn vị thực 

hiện các quy định của Luật năng lượng nguyên tử, nhưng chưa đầy đủ. 

2.2.2. Tồn tại, hạn chế. 

a) Tồn tại, hạn chế chung 

- Thứ nhất: Việc xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở còn 

mang tính hình thức, chưa sát với điều kiện thực tế của từng cơ sở. Chưa xây dựng 

lại Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở phù hợp với quy định của Nghị định 

số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ Quy định về việc tiến hành 
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công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử (có 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021); 

- Các cơ sở chưa chú trọng thực hiện việc diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố 

bức xạ cấp cơ sở định kỳ hàng năm. Hạn chế này có nguy cơ làm ảnh hưởng đến 

hiệu quả giải quyết, xử lý khi có sự cố bức xạ xảy ra. 

- Về trách nhiệm của người phụ trách an toàn. 

Việc bố trí Người phụ trách an toàn còn mang tính hình thức. Cơ sở chưa 

quy định rõ, chi tiết nhiệm vụ và quyền hạn của Người phụ trách an toàn, Người 

phụ trách an toàn chưa trực tiếp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn của mình 

- thực chất chỉ thực hiện nhiệm vụ của nhân viên bức xạ. Từ đó dẫn đến thực trạng 

là các cơ sở thực hiện chưa đầy đủ, đúng các quy định của pháp luật về an toàn bức 

xạ; việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu chưa khoa học. 

- Chưa mua bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho nhân 

viên bức xạ. 

b) Tồn tại, hạn chế của từng cơ sở. 

* Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Hồng Đức: Lập sổ nhật ký vận hành 

thiết bị X-Quang không đúng mẫu theo hướng dẫn của Sở KH&CN. 

* Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế 103 CB - Phòng khám đa khoa hữu 

nghị 103 Cao Bằng: 

- Cơ sở đã Xây dựng và tổ chức diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp 

cơ sở định kỳ một năm một lần theo quy định tại khoản 2, điều 83 Luật Năng lượng 

nguyên tử. Tuy nhiên, Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ trước tháng 03/2021 chưa 

trình Sở KH&CN phê duyệt. 

- Lập và lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ: Việc lưu giữ hồ sơ an toàn bức xạ 

chưa ngăn nắp, khoa học, chưa cung cấp đầy đủ, kịp thời hồ sơ cho Đoàn Thanh 

tra. 

* Công ty cổ phần y dược 108 - Phòng khám đa khoa 108 Cao Bằng Hà Nội. 

- Đã Kiểm xạ khu vực làm việc định kỳ hàng năm. Tuy nhiên, chưa đảm bảo 

tính liên tục, liền kề. 
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- Đối với hai nhân viên (Ông Đinh Thanh Giáp và Đỗ Quang Thứ), trong quá 

trình làm việc với Đoàn thanh tra, cơ sở khai báo là nhân viên bức xạ. Tuy nhiên, 

cả hai nhân viên này không tiến hành công việc bức xạ trong thời kỳ thanh tra và 

không nằm trong danh sách nhân viên bức xạ đã khai báo với Sở KH&CN Cao 

Bằng. 

3. Kết luận. 

Cả 3 cơ sở là những doanh nghiệp tiên phong tham gia thực hiện chính sách 

xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực y tế, các cơ sở đã có những đóng góp tích cực góp 

phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng. 

3.1. Về đo lường. 

Các cơ sở đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về đo lường, các 

phương tiện đo đủ điều kiện sử dụng vào mục đích chăm sóc, bảo vệ sức con người 

theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ trưởng 

Bộ KH&CN Quy định về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2 và Thông tư số 

07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Thông tư 23/2013/TT-BKHCN. 

3.2. Về an toàn bức xạ. 

- Các cơ sở cơ bản đã tuân thủ tốt các quy định của pháp luật về trách nhiệm 

của người đứng đầu tổ chức tiến hành công việc bức xạ, trách nhiệm của nhân viên 

bức xạ và các trách nhiệm khác quy định của Luật Năng lượng nguyên tử và Thông 

tư liên tịch số 13/2014/TTLT/BKHCN-BYT ngày 09/6/2014. Cả 03 cơ sở đáp ứng 

các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế theo Giấy phép 

tiến hành công việc bức xạ do Sở KH&CN cấp. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, 

hạn chế nhất định cần phải khắc phục. 

3.3. Kết luận đối với các tồn tại, hạn chế. 

3.3.1. Kết luận chung với cả 03 cơ sở. 

- Yêu cầu người đứng đầu các cơ sở nghiêm túc chấn chỉnh và chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở định kỳ hàng 

năm nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả giải quyết, xử lý khi có sự cố bức xạ xảy ra; 
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- Yêu cầu người đứng đầu cơ sở khẩn trương chỉ đạo và tổ chức xây dựng lại 

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo 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 (có hiệu lực thi hành từ ngày 

01/02/2021); Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở cần được xây dựng phù hợp 

với điều kiện cụ thể của từng cơ sở để đảm bảo tính khả thi khi thực hiện. 

- Yêu cầu quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của người phụ trách an toàn và 

quan tâm, tạo điều kiện để người phụ trách an toàn thực hiện tốt nhiệm vụ và quyền 

hạn của mình. 

- Đối với tồn tại “Chưa mua bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự cho nhân viên bức xạ”: Đề nghị Người đứng đầu cơ sở tiếp tục quan tâm, 

thực hiện việc mua bảo hiểm nghề nghiệp, bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho nhân 

viên bức xạ khi trên thị trường có cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nêu trên. 

3.3.2. Đối với Công ty cổ phần Phòng khám đa khoa Hồng Đức: Đề nghị lập 

sổ nhật ký vận hành thiết bị X-Quang đúng theo mẫu hướng dẫn của Sở KH&CN; 

3.3.3. Đối với Công ty cổ phần bệnh viện quốc tế 103 CB - Phòng khám đa 

khoa hữu nghị 103 Cao Bằng: Yêu cầu chấn chỉnh việc Lập và lưu giữ hồ sơ an 

toàn bức xạ đảm bảo khoa học, đúng quy định của pháp luật. 

3.3.4. Đối với Công ty cổ phần y dược 108 - Phòng khám đa khoa 108 Cao 

Bằng Hà Nội: 

- Cần lưu ý tổ chức thực hiện việc “kiểm xạ khu vực làm việc định kỳ hàng 

năm”  bảo đảm tính liên tục, liền kề; 

- Đối với hai nhân viên (Ông Đinh Thanh Giáp và Đỗ Quang Thứ), nếu cơ sở 

có nhu cầu bố trí làm nhân viên bức xạ thì sớm cử tham gia khoá huấn luyện cơ bản 

về an toàn bức xạ trong y tế để đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định. Trong thời gian 

chưa có Giấy Chứng nhận tham gia khoá huấn luyện cơ bản về an toàn bức xạ 

trong y tế, tuyệt đối không bố trí thực hiện các công việc bức xạ. 

4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng (nếu có): Không. 

5. Kiến nghị các biện pháp xử lý 

Đề nghị Giám đốc Sở KH&CN chỉ đạo Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu 

trí tuệ tham mưu, hướng dẫn các cơ sở X-Quang y tế trên địa bàn toàn tỉnh xây 
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dựng lại Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở theo 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, đồng thời 

có văn bản chấn chỉnh đối với việc diễn tập Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ 

sở định kỳ hàng năm để đảm bảo cơ sở có đủ năng lực giải quyết, xử lý khi sự cố 

bức xạ xảy ra. 

 

 Yêu cầu các doanh nghiệp tự khắc phục những tồn tại trên, giao cho các 

Thanh tra viên của Sở KH&CN chủ trì, phối hợp với các chuyên viên của Phòng 

Quản lý Đo lường - Chất lượng, Phòng Quản lý Công nghệ và Sở hữu trí tuệ của 

Sở KH&CN theo dõi, giám sát việc thực hiện Kết luận này./. 

 

 

Nơi nhận: CHÁNH THANH TRA 

- 03 đối tượng thanh tra; 

- Thanh tra tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở (b/c); 

- Phòng: QLĐLCL, QLCN&SHTT (p/h); 

- Trung tâm ƯDTBKH&CN (đăng website); 

- Lưu: VT, TTra (CtB). 

 

 

 

 

 

 

 

 Triệu Tường Lân 
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