Kính gi: Các c s tin hành công vic bc x trên a bàn thành ph à Nng
Nhm thc thi Lut Nng lng nguyên t nm 2008, áp ng nhu cu ào to v an toàn bc x ca các c s tin hành
công vic bc x trong nm 2020, S Khoa hc hc và Công ngh thành ph à Nng phi hp vi Trung tâm H tr k
thut an toàn bc x ht nhân và ng phó s c m Lp ào to an toàn bc x ti thành ph à Nng.
1. Các i tng hc viên chính
- Các nhân viên bc x mi, ngi ph trách an toàn mi cha qua ào to hoc nhân viên bc x và ngi ph trách
an toàn có giy chng nhn ào to an toàn bc x ã ht hn hoc sp ht hn (giy chng nhn ào to ch có giá tr
trong vòng 3 nm k t ngày cp).
- Cán b qun lý, bác s và k thut viên làm vic ti các c s y t có thit b X-quang chn oán, y hc ht nhân, x
tr và ung bu.
- Cán b qun lý và nhân viên làm vic ti các ngành công nghip, xây dng, giao thông vn ti…có s dng k
thut phân tích, chp không phá hy (NDT) bng ngun phóng x và máy tia X.
2. Ni dung Lp ào to
- ào to an toàn bc x trong các lnh vc sau: X-quang chn oán y t, x tr, y hc ht nhân, chp nh bc x công
nghip, s dng thit b iu khin ht nhân trong công nghip (NCS), thit b soi chiu và thit b phân tích s dng
ngun bc x.
- Kt thúc Lp ào to, các hc viên làm bài kim tra t yêu cu s c Trung tâm H tr k thut an toàn bc x ht
nhân và ng phó s c cp Chng nhn ào to an toàn bc x.
3. Thi gian và a im t chc
- Thi gian: T ngày 13 n ngày 17 tháng 7 nm 2020.
- a im: Theo Chng trình chi tit ính kèm.
4. ng ký danh sách hc viên và hc phí
a) ng ký danh sách hc viên
- Các n v lp danh sách hc viên tham gia Lp ào to (theo mu 1).
- Mi hc viên ng ký tham gia lp ào to np nh kèm theo nh sau:
+ 01 nh màu 3x4 i vi hc viên ng ký tham gia ào to nhân viên an toàn bc x.
+ 02 nh màu 3x4 i vi hc viên ng ký tham gia ào to ngi ph trách an toàn bc x.
(Ghi rõ h tên, ngày tháng nm sinh, n v công tác ca hc viên phía sau nh và b trong bì th np cùng
danh sách ng ký hc viên).
b) Hc phí
Theo Công vn s 20/TTHTKT-HCTH ngày 08/6/2020 ca Trung tâm H tr k thut an toàn bc x ht nhân
và ng phó s c (Có bn sao Công vn kèm theo).
i vi các n v thanh toán hc phí qua chuyn khon thì chuyn khon cho Trung tâm H tr k thut an toàn bc
x ht nhân và ng phó s c trc khi khai ging Lp ào to và ng ký thông tin ly hóa n (theo Mu 2).

ngh các n v gi Danh sách hc viên tham gia Lp ào to v S Khoa hc và Công ngh trc ngày 09 tháng 7
nm 2020 theo a ch sau:
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