
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập  -  Tự  do  -  Hạnh  phúc 
 

Số: 1298 /SKHCN-QLCN Bình Thuận,  ngày  31 tháng 10 năm 2022 

V/v báo cáo thực trạng an toàn tiến hành 

công việc bức xạ định kỳ năm 2022  

 

 

Kính gửi: Các cơ sở Y tế có sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán 

trong y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. 

 

Thực hiện nội dung Điều 20 của Luật Năng lượng Nguyên tử số 

18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008 về việc báo cáo thực trạng an toàn tiến 

hành công việc bức xạ định kỳ hàng năm.  

Sở Khoa học và Công nghệ yêu cầu các cơ sở Y tế có sử dụng thiết bị X-

quang chẩn đoán trong y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận tiến hành báo cáo thực 

trạng an toàn bức xạ tại cơ sở năm 2022 theo biểu mẫu báo cáo đính kèm. 

Biểu mẫu báo cáo dạng file điện tử được đăng tải tại mục Thông báo trang 

Thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ Bình Thuận: 

https://skhcn.binhthuan.gov.vn/ 

 Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị quý cơ sở gửi báo cáo trước ngày 

15/11/2022 theo hướng dẫn sau: 

1. Báo cáo Giấy gửi về địa chỉ: 

Phòng Quản lý Chuyên ngành 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Thuận 

Địa chỉ: Số 08 Nguyễn Tất Thành, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

Điện thoại: 0252.3832247  

2. Báo cáo dạng file điện tử của Quý đơn vị gửi qua Phần mềm quản lý điều 

hành công việc. Đối với những cơ sở tư nhân chưa áp dụng Phần mềm quản lý điều 

hành thì gửi báo cáo về địa chỉ email: hunghv@skhcn.binhthuan.gov.vn 

Kính đề nghị Quý cơ sở nghiêm túc thực hiện./.  

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Lưu: VT, QLCN.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Mai Thanh Nga 
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