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THÔNG BÁO 
VỀ HÀNG RÀO KỸ THUẬT TRONG THƯƠNG MẠI 

NOTIFICATION ON TECHNICAL BARRIERS TO TRADE 

QUY ĐỊNH MỚI VỀ VIỆC TIẾN HÀNH CÔNG VIỆC BỨC 
XẠ VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ HỖ TRỢ ỨNG DỤNG 

NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 142/2020/NĐ-CP quy 
định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử. Nghị định này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 01/2/2021. 

Công việc bức xạ quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định này 
bao gồm: Sử dụng nguồn phóng xạ; sản xuất, chế biến chất phóng 
xạ; lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ và xử lý, lưu giữ chất thải 
phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; sử dụng thiết bị bức xạ, 
vận hành thiết bị chiếu xạ; xây dựng cơ sở bức xạ; chấm dứt hoạt 
động cơ sở bức xạ; xuất khẩu nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân 
nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; nhập khẩu nguồn phóng 
xạ, vật liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân; 
đóng gói, vận chuyển, vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, vật 
liệu hạt nhân nguồn, vật liệu hạt nhân. 

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định này bao gồm: Tư vấn kỹ 
thuật và công nghệ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử; đánh giá 
công nghệ bức xạ, công nghệ hạt nhân; giám định công nghệ bức 
xạ, công nghệ hạt nhân; kiểm xạ; tẩy xạ; đánh giá hoạt độ phóng 
xạ; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ; đo liều chiếu xạ cá 
nhân; kiểm định thiết bị bức xạ; hiệu chuẩn thiết bị ghi đo bức xạ; 
thử nghiệm thiết bị bức xạ; đào tạo an toàn bức xạ; đào tạo, bồi 
dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cá nhân thực hiện các dịch vụ 
quy định từ điểm a đến điểm k khoản 3 Điều 1 Nghị định này. 

 (trang sau) 

 

 

 

 

 

Rất mong sự phản hồi của quý doanh nghiệp về nội dung, hình thức và các quan tâm khác. Mọi thắc mắc và yêu 
cầu liên quan đến hàng rào kỹ thuật trong thương mại đề nghị gửi bằng văn bản, fax, thư điện tử hoặc điện thoại về:                                                      

Phòng Quản lý Tiêu chuẩn chất lượng vàTBT 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Hải Dương 

Tại: Số 5 - Đức Minh - Thanh Bình - Tp Hải Dương   ĐT: 0320.3896757   Fax: 0320.3896757 
Website: www.tcvn.gov.vn/haiduong   Email: tbthaiduong@yahoo.com 

TBT HẢI DƯƠNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP 

     SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HẢI DƯƠNG  
      CHI CỤC TIÊU CHUẨN - ĐO LƯỜNG - CHẤT LƯỢNG 

     

        Nhằm thông tin, tư 

vấn kịp thời về tiêu chuẩn, 

quy trình đánh giá hợp 

chuẩn, các quy định mới về 

rào cản thương mại của 

các thành viên WTO với 

các tổ chức liên quan ở 

Hải Dương, để đề phòng 

và hạn chế các vụ kiện 

thương mại liên quan có 

thể xảy ra. 

       Thông báo được gửi 

theo nội dung cụ thể với 

từng nhóm doanh nghiệp, 

theo yêu cầu đặt hàng. 

       In order to notify and 

support enterprises in Hai 

duong on technical 

regulations, standards and 

conformity assessment of 

WTO members on 

technical barriers to trade 

and avoid to face disputes 

concerned. 

       This notification sent 

directly to specific group 

of enteprises concerned. 

Số : 01 

(10/01/2021) 
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Điều kiện cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ 

Theo quy định của Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, để được cấp giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ, phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực; điều kiện bảo đảm an toàn, an ninh; và một 
số điều kiện khác tùy theo từng công việc. 

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5 Nghị định này, để được cấp giấy phép sử dụng nguồn 
phóng xạ, nguồn nhân thực phải là: Nhân viên bức xạ có Giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ 
phù hợp với công việc bức xạ; có người phụ trách an toàn (người phụ trách an toàn phải có Chứng 
chỉ nhân viên bức xạ và được bổ nhiệm bằng văn bản trong đó quy định rõ trách nhiệm và quyền 
hạn theo khoản 2 Điều 27 của Luật Năng lượng nguyên tử). Trường hợp sử dụng nguồn phóng xạ 
hở phải có người phụ trách tẩy xạ. gười phụ trách tẩy xạ phải có Chứng chỉ nhân viên bức xạ. 
Trường hợp sử dụng nguồn phóng xạ hở trong y học hạt nhân (thuốc phóng xạ) phải có nhân viên 
được đào tạo về vật lý y khoa. 

Về điều kiện đảm bảo an toàn, an ninh, phải bảo đảm mức liều chiếu xạ trong ngưỡng cho 
phép trong điều kiện làm việc bình thường cho nhân viên bức xạ và công chúng; có thiết lập khu 
vực kiểm soát và khu vực giám sát; có dấu hiệu cảnh báo bức xạ theo tiêu chuẩn; có nội quy an 
toàn bức xạ;… 

Các công việc: Sản xuất, chế biến chất phóng xạ; lưu giữ tạm thời nguồn phóng xạ; xử lý, 
lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn phóng xạ đã qua sử dụng; sử dụng thiết bị bức xạ, vận hành 
thiết bị chiếu xạ; chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ;… phải đảm bảo các điều kiện về nhân lực; an 
toàn, an ninh theo quy định từ Điều 6 đến Điều 13 Mục 1 Chương II Nghị định này. 

Thẩm quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ 

Bộ Khoa học và Công nghệ cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân 
viên bức xạ, trừ các trường hợp: Cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán y tế, cấp 
Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X-quang chẩn đoán y tế hoạt 
động trên địa bàn tỉnh thì do do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp phép. Trường hợp thiết bị X-quang 
chẩn đoán y tế di động được sử dụng tại các tỉnh khác nhau thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi tổ 
chức, cá nhân sở hữu, quản lý thiết bị X-quang đặt trụ sở chính cấp giấy phép sử dụng thiết bị X-
quang chẩn đoán y tế, cấp Chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn. 

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có quyền sửa đổi, bổ 
sung, gia hạn, cấp lại Giấy phép tiến hành công việc bức xạ. 

Thời hạn của Giấy phép tiến hành công việc bức xạ và Chứng chỉ nhân viên bức xạ 

Theo Điều 37 Nghị định số 142/2020/NĐ-CP, chứng chỉ nhân viên bức xạ không có thời 
hạn. Giấy phép tiến hành công việc bức xạ có thời hạn như sau: 

- 12 tháng đối với các công việc: Nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ nhóm 4, nhóm 5 
theo QCVN 6:2010/BKHCN (Cấp cho từng chuyến hàng đối với nguồn phóng xạ kín, nhiều 
chuyến hàng đối với nguồn phóng xạ hở). 

- 06 tháng đối với các công việc: Nhập khẩu, xuất khẩu nguồn phóng xạ nhóm 1, nhóm 2, 
nhóm 3 theo QCVN 6:2010/BKHCN, vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân (cấp cho từng chuyến 
hàng). 

- 06 tháng đối với các công việc: Vận chuyển quá cảnh nguồn phóng xạ, vật liệu hạt nhân 
nguồn, vật liệu hạt nhân. 

- 05 năm đối với công việc vận hành thiết bị chiếu xạ. 

- 03 năm đối với các công việc bức xạ khác. 
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Thời hạn của giấy phép gia hạn được tính từ ngày hết hạn của giấy phép cũ. Giấy phép sửa 
đổi, bổ sung, cấp lại có thời hạn như thời hạn của giấy phép cũ, trừ trường hợp sửa đổi giấy phép 
để hợp nhất các giấy phép đã được cấp và còn hiệu lực thì có thời hạn theo thời hạn của giấy phép 
được cấp gần nhất. 

Điều kiện cấp giấy đăng ký hoạt động; điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề; thủ tục cấp giấy 
đăng ký hoạt động và chứng chỉ hành nghề đối với dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
được thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định này. 

Tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt 
động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử trước ngày Nghị định số 142/2020/NĐ-CP 
có hiệu lực, được tiếp tục hoạt động cho đến khi giấy phép, giấy đăng ký hết thời hạn hiệu lực. Tổ 
chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị nhưng đến ngày Nghị định số 142/2020/NĐ-CP có hiệu lực 
vẫn chưa được cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ, chứng chỉ nhân viên bức xạ, giấy đăng 
ký hoạt động hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử hoặc chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử phải bổ sung hồ sơ theo quy định tại Nghị định này. Điều kiện 
đào tạo về vật lý y khoa đối với các cơ sở y học hạt nhân, cơ sở xạ trị được áp dụng kể từ ngày 
01/2/2026. 

                                                                                                      Tin TBT Hải Dương                          
 

 

 
 

 
 


