
 

UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 49/SKHCN-QLCN 

V/v báo cáo thực trạng 

an toàn bức xạ năm 2022 

An Giang, ngày 11 tháng 01 năm 2023 

 

Kính gửi: Các cơ sở tiến hành công việc bức xạ 

 

Theo quy định tại Điều 20 Luật Năng lượng nguyên tử số 18/2008/QH12 

ngày 03/6/2008: “Định kỳ hằng năm hoặc khi có yêu cầu của cơ quan an toàn 

bức xạ và hạt nhân, các tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ phải lập báo 

cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ gửi đến cơ quan an toàn bức 

xạ và hạt nhân”.  

Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về an toàn và kiểm soát bức xạ 

trên địa bàn tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các đơn vị gửi báo cáo 

thực trạng an toàn tiến hành công việc bức xạ (theo Mẫu số 3) và bản sao kết 

quả kiểm định thiết bị bức xạ, kết quả kiểm xạ khu vực làm việc (bản kiểm định 

gần nhất) để tổng hợp và báo cáo về Cục An toàn bức xạ và hạt nhân. 

Báo cáo của đơn vị gửi về Phòng Quản lý chuyên ngành, Sở Khoa học và 

Công nghệ, địa chỉ: Số 269A Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang trước ngày 17/02/2023. 

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý Chuyên ngành, điện thoại: 0296 3954 557 

hoặc 0349 518 832 (gặp Thùy Trang).  

Các đơn vị tải biểu mẫu báo cáo thực trạng an toàn tiến hành công việc 

bức xạ tại website http://sokhcn.angiang.gov.vn/wps/portal/, mục Tin vắn. 

Trân trọng./. 

      
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thanh Thủy 
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