UBND TỈNH GIA LAI
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 31 /KL-SKHCN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 21 tháng 7 năm 2020

KẾT LUẬN THANH TRA
Về an toàn bức xạ và hạt nhân
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;
Căn cứ Luật Năng lượng nguyên tử ngày 03/6/2008;
Căn cứ Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 21/4/2015 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Gia Lai về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai;
Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 21 tháng 7 năm 2020 của Đoàn Thanh
tra theo Quyết định số 128/QĐ-SKHCN ngày 13 tháng 7 năm 2020 của Giám
đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai về việc thanh tra về an toàn bức xạ
hạt nhân đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh,
Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai kết luận thanh tra như
sau:
1. Khái quát chung:
Đối tượng thanh tra: Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh là đơn
vị thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về Hải quan trên địa bàn cửa khẩu quốc
tế Lệ Thanh. Để thực hiện nhiệm vụ về chống buôn lậu, vận chuyển trái phép
hàng hóa qua biên giới, đơn vị được trang bị 02 máy soi hành lý xuất nhập cảnh.
Đoàn Thanh tra đã gửi đề cương yêu cầu báo cáo và thông báo kế hoạch thanh
tra tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh – Địa chỉ: xã Ia Nan, huyện
Đức Cơ, tỉnh Gia Lai.
2. Kết quả kiểm tra, xác minh:
Đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra số 128/QĐ-SKHCN ngày 13
tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai về
việc thanh tra về an toàn bức xạ hạt nhân đối với Chi cục Hải quan cửa khẩu
quốc tế Lệ Thanh.
Qua quá trình thanh tra nhận thấy Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ
Thanh đã chấp hành tốt và nghiêm túc quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc
quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực sử dụng thiết bị bức xạ. Đơn vị hoạt động
thiết bị bức xạ với các loại hồ sơ, tài liệu có liên quan:
+ Giấy phép tiến hành công việc bức xạ số: 390/GP-ATBXHN ngày
29/6/2018 của Cục An toàn bức xạ hạt nhân có giá trị đến ngày 30/6/2021;
+ Lưu giữ hồ sơ xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;
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+ Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ;
+ Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn sử dụng thiết bị phát tia X;
+ Quyết định bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ số: 201/QĐHQGLKT ngày 21/8/2018 của đơn vị cho ông Lê Hoài Bắc;
+ Giấy chứng nhận đào tạo cho người phụ trách an toàn bức xạ số 65/031/2019/AVTECHES/ATBX ngày 20/3/2019 của Công ty TNHH DV và TB kỹ
thuật An Việt;
+ Hồ sơ liều kế cá nhân, liều kế phông môi trường được lưu trữ liên tục và
có kết quả đo liều kế cá nhân đến tháng 6/2020.
Tiến hành kiểm tra thực tế tại đơn vị:
+ Tại khu vực sử dụng thiết bị bức xạ có đèn báo hiệu, biển cảnh báo nguy
hiểm bức xạ, nội quy an toàn bức xạ;
+ Tại bàn điều khiển có treo bản hướng dẫn vận hành, phương án ứng phó
sự cố;
+ Nhân viên vận hành có lưu giữ các tài liệu kỹ thuật về thiết bị, nhật ký
vận hành, hồ sơ kiểm tra trong ngày;
+ Tất cả các nhân viên liên quan đến hoạt động phát tia X đều đeo liều kế
cá nhân khi làm việc;
+ Đo suất liều an toàn bức xạ xung quanh thiết bị phát tia X: Suất liều nằm
trong giới hạn cho phép.
3. Kết luận:
Qua quá trình thanh tra nhận thấy Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Lệ
Thanh đã chấp hành tốt và nghiêm túc quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc
quản lý chuyên ngành trong lĩnh vực sử dụng thiết bị bức xạ.
4. Các biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không.
5. Yêu cầu, kiến nghị: Không.
Nơi nhận:
- Cơ sở được thanh tra;
- GĐ, các PGĐ Sở;
- Thanh tra tỉnh;
- Lưu: VT, HSơ Ttra.
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