Hin nay, trên a bàn thành ph à Nng có 79 c s tin hành công vic bc x, bao gm các ng dng chính
trong sn xut công nghip, y t, kim soát an ninh, kim tra không phá hy và nghiên cu khoa hc.
S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng di s hng dn, ch o ca B Khoa hc và Công ngh và s ch o trc
tip ca UBND thành ph à Nng, vi s n lc ca lãnh o và các cán b chuyên môn, S KH&CN ã thc hin tt
công tác qun lý an toàn bc x và ht nhân trên a bàn thành ph à Nng và t nhng kt qu áng khích l.
Mt là, S KH&CN qun lý tt các công vic bc x có s dng thit b X-quang chp chn oán trong y t, bo m t l
cp phép t 100%. Công tác tuyên truyn ào to nâng cao nhn thc an toàn luôn c chú trng t c s.
Hai là, tham mu tt cho UBND thành ph thc hin tt bo m an toàn và an ninh ngun phóng x, trin khai
có hiu qu k hoch ng phó s c bc x ht nhân cp thành ph. Không xy ra các s c bc x ht nhân trên a bàn
thành ph trong thi gian qua.
Ba là, t chc quan trc phóng x môi trng phc v quy hoch phát trin kinh t - xã hi ca thành ph, h tr công
tác ng phó s c.
Bn là, chú trng ào to nhân lc qun lý, tác nghip, u t trang thit b phc v ng phó s c bc x; y mnh dch v h
tr ng dng nng lng nguyên t trên a bàn.
Ngoài ra, thc hin chng trình phi hp gia UBND thành ph và B Khoa hc và Công ngh, S ã h tr Vin
Nng lng nguyên t Vit Nam y nhanh tin thc hin giai on 1 D án xây dng C s nghiên cu ca Vin Nng lng
nguyên t Vit Nam ti thành ph à Nng. Hin nay, D án ang c tích cc trin khai, xây dng hoàn thin c s h
tng và Trung tâm chiu x.
nh: Trao Bng khen ca B trng B KH&CN cho tp th ti Hi ngh Pháp quy ht nhân toàn quc ln th 3
Vi các thành tích trên, ti Hi ngh Pháp quy ht nhân toàn quc ln th 3 din ra thành ph H Long, tnh
Qung Ninh. S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng là mt trong sáu (06) n v trên toàn quc c vinh d
nhn Bng khen ca B trng B KH&CN vì ã có thành tích xut sc trong công tác qun lý nhà nc v an toàn
bc x.
Bên cnh ó, Ông Võ c Anh – Phó Trng phòng qun lý chuyên ngành, S KH&CN à Nng cng c vinh d
nhn Bng khen ca B trng B KH&CN vì ã có thành tích xut sc trong công tác qun lý nhà nc v an toàn
bc x.
nh: Ông Võ c Anh (v trí th 2 t phi qua) nhn Bng khen ca B trng B KH&CN cho cá nhân ti Hi ngh
Pháp quy ht nhân toàn quc ln th 3
(Thùy Dng)

