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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Giang, ngày

tháng

năm

V/v thông báo khai giảng khóa đào tạo
về an toàn bức xạ năm 2020

Kính gửi: Các cơ sở có hoạt độngbức xạ
Hiện nay, chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ của phần lớn lãnh đạo cơ sở
bức xạ, người phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ đã được đào tạo trong
đợt tập huấn tháng 11/2017 sẽ hết hạn vào tháng 12/2020 đồng thời có một số cơ
sở bức xạ vẫn còn có nhân viên bức xạ chưa được đào tạo về an toàn bức xạ.
Theo đề nghị của một số cơ sở bức xạ và để tạo điều kiện thuận lợi cho
các cơ sở bức xạ đủ điều kiện hoạt động bức xạ theo quy định, Sở Khoa học và
Công nghệ phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân tổ chức khóa đào tạo về
an toàn bức xạ tại Thành phố Hà Giang, cụ thể như sau:
1. Thời gian: 02 ngày: từ 21 - 22/11/2020 (thứ bảy và chủ nhật).
2. Địa điểm: Hội trường tầng 01 - Sở Khoa học và Công nghệ (số 63 Lê
Quý Đôn, TP Hà Giang).
3. Nội dung: Tập huấn an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ
(học 2 chương trình) và nhân viên bức xạ (học 1 chương trình).
3. Kinh phí: Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hội trường, tăng âm loa
đài, nước uống.
- Các cơ sở bức xạ cử nhân viên đi tập huấn tự chi trả kinh phí đào tạo cho
Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân và chi phí khác cho học viên theo quy định.
- Trung tâm Kỹ thuật Hạt nhân thực hiện việc đào tạo, tổ chức thi và cấp
chứng nhận đào tạo cho học viên đạt yêu cầu theo quy định của pháp luật.
Danh sách đăng ký tập huấn đề nghị gửi về Sở Khoa học và Công nghệ
trước ngày 12/11/2020 (theo mẫu). Nếu có vấn đề chưa rõ liên hệ Phòng Quản
lý Chuyên ngành (02193.875.362) hoặc đ/c Uy (0912893358) để được giải đáp.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (phối hợp);
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, QLCNg.
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Tel: 84 24 35576358
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Hà Giang, ngày …… tháng …… năm 2020

PHIẾU ĐĂNG KÝ
Tham dự khóa đào tạo về an toàn bức xạ tại TP Hà Giang ngày 21-22/10/2020
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Xin đăng ký tham gia khóa đào tạo an toàn bức xạ trên./.
XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Hàng
không

Xây
dựng

Cơ
khí

Khác

