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KẾ HOẠCH 

Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 
 

 

CHƢƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

(Sau đây gọi tắt là Kế hoạch ƢPSC) quy định trách nhiệm, quyền hạn của các tổ 

chức, cá nhân tham gia chuẩn bị và ứng phó sự cố; cách thức tổ chức và điều 

hành khi sự cố xảy ra. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

Kế hoạch ƢPSC đƣợc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân cƣ trú và làm 

việc tại tỉnh Ninh Thuận.  

Kế hoạch ƢPSC đƣợc áp dụng cho việc chuẩn bị sẵn sàng ƢPSC và triển 

khai ứng phó khi sự cố xảy ra ở nhóm tình huống 1, 2, 3 nhƣng vƣợt quá khả 

năng ứng phó của sơ sở và nhóm tình huống 4 quy định tại khoản 2 Điều 82 

Luật Năng lƣợng nguyên tử hoặc đối với nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát, 

mất an ninh. 

3. Giải thích khái niệm, thuật ngữ 

- Sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân (sau đây gọi tắt là sự cố) là tình trạng 

mất an toàn bức xạ; mất an toàn hạt nhân; mất an ninh đối với nguồn phóng xạ, 

vật liệu hạt nhân, thiết bị hạt nhân, cơ sở bức xạ và cơ sở hạt nhân. 

- Nhóm nguy cơ gây ra sự cố (sau đây gọi tắt là nhóm nguy cơ) là nhóm 

các cơ sở, nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, thiết bị hạt nhân và các hoạt động có 

khả năng gây ra sự cố với mức độ thiệt hại tƣơng đƣơng nhau. 

- Mức báo động: là chỉ thị mức độ trầm trọng hoặc khẩn cấp của tình 

huống sự cố đang diễn ra hoặc sắp diễn ra nhằm xác định các biện pháp ứng phó 

sự cố, mức độ huy động nguồn nhân lực ứng phó phù hợp. 

- Chỉ huy tại hiện trƣờng: là ngƣời đƣợc cấp có thẩm quyền bổ nhiệm để 

chỉ đạo các hoạt động ứng phó tại chỗ và phối hợp các hoạt động hỗ trợ của 

quốc gia tại hiện trƣờng nơi xảy ra sự cố. 

- Mức can thiệp: là mức liều bức xạ có thể tránh đƣợc khi thực hiện hành 

động.bảo vệ cụ thể trong trƣờng hợp xảy ra sự cố hoặc trƣờng hợp chiếu xạ trƣờng diễn. 
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- Ứng phó sự cố: là việc áp dụng mọi biện pháp ứng phó nhanh chóng, kịp 

thời các hành động cần thiết nhằm giảm thiểu hậu quả của sự cố bức xạ, hạt 

nhân gây ảnh hƣởng đến an toàn và sức khoẻ của con ngƣời, gây thiệt hại về tài 

sản và môi trƣờng. Ứng phó sự cố có thể đƣa ra các luận cứ cho việc lập kế 

hoạch khôi phục lại các hoạt động kinh tế, xã hội. 

- Kế hoạch ứng phó sự cố: là văn bản quy định về các nguyên tắc hoạt 

động, phân công trách nhiệm, cơ chế điều hành và phối hợp giữa các tổ chức, cá 

nhân tham gia ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; đánh giá các nguy cơ; đƣa ra các 

quy trình ứng phó chung; việc chuẩn bị sẵn sàng ứng phó sự cố nhằm giảm thiểu 

các hậu quả do sự cố gây ra. 

- Hiệu ứng tất định: là hiệu ứng chắc chắn xảy ra nếu liều chiếu xạ vƣợt 

quá một mức ngƣỡng nào đó. Chiếu xạ liều cao có thể gây các triệu chứng cấp 

nhƣ nôn mửa, mẩn đỏ da. Trong trƣờng hợp nghiêm trọng các triệu chứng bệnh 

lý nguy cấp hơn có thể xuất hiện chỉ trong một thời gian ngắn sau khi bị chiếu 

xạ. 

- Hiệu ứng ngẫu nhiên: là hiệu ứng có thể xảy ra trong một khoảng thời 

gian dài sau khi bị chiếu xạ và biểu hiện bệnh lý có thể phát hiện trong cộng 

đồng dân cƣ. Hiệu ứng này có thể xảy ra trong toàn bộ dải liều và không có 

ngƣỡng. 

4. Danh sách tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố  

Phụ lục 1. Danh sách địa chỉ, số điện thoại liên lạc của các tổ chức, cá 

nhân tham gia ứng phó sự cố và tổ chức, cá nhân hỗ trợ. 

5. Danh mục các quy định và kế hoạch ứng phó sự cố khác có liên quan 

- Quyết định số 224/QĐ-TTg ngày 12/02/2015 của Thủ tƣớng Chính phủ 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đề án Quy hoạch tổng thể lĩnh vực Ứng 

phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đến năm 2020. 

- Quyết định số 339/QĐ-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2021 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 – 2025 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của UBND tỉnh Ninh 

Thuận  về việc ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó 

sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Kế hoạch 392/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, 

cứu hộ năm 2020. 
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CHƢƠNG II 

CĂN CỨ PHÁP LÝ  

1. Căn cứ pháp lý xây dựng kế hoạch 

- Luật Năng lƣợng nguyên tử số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008. 

- Luật Trƣng mua, trƣng dụng tài sản, số 15/2008/QH12 ngày 03/6/2010. 

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013. 

- Nghị định số 71/2002/NĐ-CP ngày 23/7/2002 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh tình trạng khẩn cấp trong trƣờng hợp có 

thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm. 

- Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn một số điều của Luật Năng lƣợng nguyên tử. 

- Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ 

quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lƣợng nguyên tử. 

- Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 của Chính phủ quy định tổ 

chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 

- Nghị định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 của Chính phủ quy định về 

việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lƣợng 

nguyên tử. 

- Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Thủ tƣớng 

Chính phủ về việc phê duyệt “Quy hoạch mạng lƣới quan trắc và cảnh báo phóng 

xạ môi trƣờng quốc gia đến năm 2020”. 

- Quyết định số 104/QĐ-TTg ngày 22/01/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về phòng ngừa, phát hiện và chuẩn bị 

ứng phó nguy cơ, sự cố hóa học, sinh học bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2019-2025. 

- Quyết định số 884/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tƣờng Chính phủ ban 

hành kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp quốc gia. 

- Thông tƣ số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn bức xạ 

- Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ”. 

- Thông tƣ số 19/2012/TT-BKHCN ngày 08/11/2012 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề 

nghiệp và chiếu xạ công chúng. 
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- Thông tƣ số 25/2014/TT-BKHCN ngày 08/10/2014 của Bộ Khoa học và 

Công nghệ quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân, 

lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 

- Thông tƣ số 22/2014/TT-BKHCN ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về quản lý chất thải phóng xạ và nguồn phóng xạ đã 

qua sử dụng. 

- Thông tƣ số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tƣ liên tịch số 

13/2014/TT-BKHCN-BYT ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ và Bộ Y tế quy định về đảm bảo an toàn bức xạ trong y tế. 

- Thông tƣ 01/2019/TT-BKHCN ngày 30/5/2019 của Bộ Khoa học và Công 

nghệ quy định về bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ. 

Phụ lục 2: Trích dẫn nội dung chính của các văn bản. 

2. Huy động và bồi hoàn thực hiện ứng phó sự cố 

2.1. Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện ứng phó sự cố 

Ngoài quyền huy động các tổ chức tham gia ứng phó sự cố đƣợc quy định 

tại Kế hoạch này, Ban chỉ huy ứng phó sự cố còn có quyền:  

a) Huy động nhân dân để cứu ngƣời, sơ tán nhân dân, cứu tài sản của Nhà 

nƣớc, của tổ chức và nhân dân, ngăn chặn, khắc phục hậu quả sự cố theo chỉ dẫn 

của các cán bộ chuyên trách. 

b) Trƣng dụng phƣơng tiện, tài sản của cá nhân phục vụ công tác ứng 

phó sự cố.  

2.2. Bồi hoàn thực hiện ứng phó sự cố 

a) Tổ chức, cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố đƣợc quyền 

trƣng dụng phƣơng tiện, tài sản của tổ chức, cá nhân thì có trách nhiệm báo cáo 

với Ban chỉ huy ứng phó sự cố. Việc trƣng dụng phƣơng tiện, tài sản sử dụng và 

hoàn trả cho chủ phƣơng tiện, tài sản phải theo quy định của pháp luật.  

b) Trong trƣờng hợp phƣơng tiện, tài sản bị mất mát, hƣ hỏng hoặc không 

thể hoàn trả lại đƣợc thì tổ chức, cá nhân có phƣơng tiện, tài sản đó đƣợc bồi 

thƣờng theo quy định của pháp luật. 
          

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/thong-tu-01-2019-tt-bkhcn-quy-dinh-ve-bao-dam-an-ninh-nguon-phong-xa-417052.aspx
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CHƢƠNG III  

PHÂN TÍCH NGUY CƠ GÂY RA SỰ CỐ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN  

 Ninh Thuận là tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ nằm trên giao điểm của 3 

trục giao thông chiến lƣợc là đƣờng sắt Bắc Nam, quốc lộ 1A và quốc lộ 27 lên 

Đà Lạt (Lâm Đồng); cách Nha Trang 105 km và cách sân bay quốc tế Cam Ranh 

50km về phía Bắc. Diện tích tự nhiên của Ninh Thuận là 3.358 km2, Ninh 

Thuận có 7 đơn vị hành chính trực thuộc gồm 1 thành phố và 6 huyện có 65 đơn 

vị hành chính cấp xã là 47 xã, 15 phƣờng, 3 thị trấn.. 

Mạng lƣới giao thông Ninh Thuận có quốc lộ 1 chạy qua, quốc lộ 27 lên 

Đà Lạt và Nam Tây Nguyên, quốc lộ 27B chạy qua địa phận huyện Bác Ái, tỉnh 

Ninh Thuận đến thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đƣờng sắt Bắc Nam và 

100% xã có đƣờng ô tô đến trung tâm xã. Ngoài ra, sân bay quốc tế Cam Ranh 

và cảng hàng hóa Ba Ngòi (một trong 10 cảng biển lớn của cả nƣớc) thuộc tỉnh 

Khánh Hòa khá gần tỉnh Ninh Thuận (phạm vi khoảng 45 km đến 60 km).  

Các khu, cụm công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận:  

- Khu Công nghiệp Du Long rộng khoảng 407ha 

- Khu Công nghiệp Phƣớc Nam rộng khoảng 369,92 ha 

- Khu Công nghiệp Cà Ná rộng khoảng 827,20 ha 

- Khu Công nghiệp Thành Hải rộng khoảng  77,98 ha 

- Cụm Công nghiệp Tháp Chàm rộng khoảng 23,48 ha 

- Cụm Công nghiệp Tri Hải rộng khoảng 40 ha 

- Cụm Công nghiệp Quảng Sơn rộng khoảng 50,28 ha 

- Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện rộng khoảng  50 ha 

- Cụm Công nghiệp Phƣớc Tiến rộng khoảng 40 ha 
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1. Thực trạng và nguy cơ từ các ứng dụng thiết bị bức xạ, nguồn phóng xạ 

trên địa bàn tỉnh 

1.1. Ứng dụng nguồn phóng xạ 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không có cơ sở tiến hành công 

việc bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ (nhƣ trong xạ trị, chiếu xạ công nghiệp, 

chụp ảnh phóng xạ trong công nghiệp, thiết bị điều khiển hạt nhân trong công 
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nghiệp, y học hạt nhân...). Tuy nhiên, với những định hƣớng phát triển ƣu tiên 

về công nghiệp năng lƣợng, cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, công 

nghiệp, phụ trợ… ” sẽ thu hút nhiều dự án công nghiệp chế biến, chế tạo đầu tƣ 

quy mô lớn (điển hình là đề xuất dự án Nhà máy sản xuất chế tạo thiết bị điện 

gió của Tập đoàn Xuân Thiện; dự án Nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm sau 

Muối của Tập đoàn BIM); các dự án công nghiệp trọng điểm khu kinh tế phía 

Nam của tỉnh; các dự án thủy lợi tiếp tục triển khai nhƣ: Hệ thống công trình 

thủy lợi Tân Mỹ, hồ cha nƣớc Sông Than, Kiền Kiền; cảng biển Cà Ná, đƣờng 

bộ cao tốc Bắc – Nam, thủy điện tích năng Bác Ái; các hạng mục đầu tƣ cho 

thiết bị điều trị y học hạt nhân cho Khoa ung bƣớu Bệnh viện Đa Khoa tỉnh, 

vv.... Chính sự phát triển này là nguy cơ phát sinh các vấn đề về an ninh, an toàn 

bức xạ, cụ thể các dự án này sẽ phát sinh thêm nhiều thiết bị máy móc và nguồn 

phóng xạ ứng dụng có trong thiết bị dây chuyền công nghệ làm gia tăng các 

nguy cơ xảy ra sự cố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

Bên cạnh đó, theo kế hoạch đầu tƣ giai đoạn tới đây, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Ninh Thuận có thể thành lập khoa y học hạt nhân và sử dụng dƣợc chất 

phóng xạ Tc-99m trong hoạt động chụp SPECT, SPECT/CT phục vụ chẩn đoán 

khối u, xạ hình và dƣợc chất phóng xạ I-131 trong việc thực hiện xét nghiệm 

hấp thu Iốt phóng xạ để đánh giá chức năng tuyến giáp, điều trị bệnh cƣờng giáp 

và ung thƣ biểu mô tuyến giáp.  

1.2. Ứng dụng thiết bị bức xạ 

Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có 19 cơ sở 

bức xạ sử dụng thiết bị X-quang trong y tế với tổng số 47 máy và 1 cơ sở bức xạ 

sử dụng 1 thiết bị phát tia X để đo mức. Công tác bảo đảm an toàn bức xạ đƣợc 

thực hiện tốt, các nhân viên bức xạ đã đƣợc đào tạo và cấp chứng chỉ về an toàn 

bức xạ. 

Do đặc tính, cấu tạo của máy phát tia X - chỉ hoạt động đƣợc khi đƣợc 

cung cấp nguồn điện áp, do vậy đối với các thiết bị phát tia X chỉ gây ra sự cố bị 

chiếu xạ quá liều tuy nhiên cũng không có khả năng gây ra hiệu ứng tất định 

nghiệm trọng.  

Các sự cố này xảy ra do nguyên nhân chủ quan và khách quan nhƣ việc 

vận hành sai quy trình hoặc do sự hỏng hóc của thiết bị. Việc ứng phó sự cố đối 

với các thiết bị phát tia X rất đơn giản (ngắt nguồn điện) và hoàn toàn trong khả 

năng ứng phó sự cố của cơ sở. Trong trƣờng hợp cần thiết (khi có ngƣời bị chiếu 

xạ quá liều), Sở Khoa học và Công nghệ có thể giúp cơ sở liên hệ với đơn vị y tế 

để chẩn đoán và điều trị cần thiết. Kế hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh không cần 
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khởi động để hỗ trợ cho các sự cố loại này. Do đó, nguy cơ này không đƣợc xem 

xét là nguy cơ cấp tỉnh. 

Phụ lục 3. Danh sách cơ sở sử dụng thiết bị phát tia X trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận năm 2021. 

2. Đánh giá nguy cơ trong vận chuyển, sử dụng và lƣu giữ nguồn phóng xạ 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận có thể chịu ảnh hƣởng từ các hoạt động vận 

chuyển nguồn phóng xạ sau: 

- Vận chuyển nguồn phóng xạ khi nhập khẩu nguồn mới, sắt thép phế liệu 

và các hàng hóa nhiễm bẩn phóng xạ từ các càng biển, các cảng hàng không 

quốc tế nhƣ sân bay Cam Ranh đến tỉnh Ninh Thuận; 

- Vận chuyển nguồn phóng xạ, hàng hóa và sắt thép bị nhiễm phóng xạ từ 

cảng Cái Mép, Cát Lái, Ba Ngòi đi theo Quốc lộ 1A qua Ninh Thuận để đến các 

tỉnh, thành phố khác trên toàn quốc. 

- Vận chuyển dƣợc chất phóng xạ từ Viện Nghiên Cứu hạt nhân Đà Lạt 

qua Ninh Thuận đến các bệnh viện trên toàn quốc; 

Ngoài ra, hoạt động chụp ảnh phóng xạ do các cơ sở từ địa phƣơng khác 

mang nguồn đến địa bàn tỉnh Ninh Thuận (nhƣ sử dụng nguồn phóng xạ để kiểm 

tra chất lƣợng mối hàn, kiểm tra kết cấu bê tông (chụp ảnh phóng xạ) tại đập 

thủy điện Tân Mỹ trong thời gian trƣớc đây có thể xảy ra nguy cơ tai nạn trên 

đƣờng vận chuyển, rơi đổ nguồn phóng xạ hoặc mất nguồn phóng xạ. 

Hiện nay các trạm kiểm soát, lực lƣợng cảnh sát giao thông trên quốc lộ 

1A không có thiết bị phát hiện chất phóng xạ, chƣa đƣợc đào tạo kiến thức cơ 

bản về an toàn bức xạ. Đối tƣợng xấu có thể vận chuyển nguồn phóng xạ bằng 

cách che giấu trong sắt thép, thiết bị và các hàng hóa khác. Từ đó, nguồn phóng 

xạ và hàng hóa nhiễm phóng xạ có thể đƣợc trung chuyển tới các tỉnh lân cận.  

3. Đánh giá nguy cơ mất an ninh khu vực trọng điểm 

Tình huống mất an ninh nguồn phóng xạ xảy ra khi nguồn phóng xạ đƣợc 

sử dụng cho mục đích xấu đối với con ngƣời và môi trƣờng nhƣ gây rối loạn trật 

tự trị an, gâytình trạng hoảng loạn tâm lý trong xã hội, gây thiệt hại về sức khoẻ 

con ngƣời và tác động kinh tế - xã hội. Các khu vực thƣờng xảy ra nguy cơ này 

bao gồm: 

- Khu tập trung cơ quan hành chính nhà nƣớc có độ nhạy cảm chính trị 

cao: Trụ sở Ủy ban nhân dân Tỉnh Ninh Thuận; khu vực các Sở, ban, ngành tập 

trung của tỉnh; cơ quan Công an, Quân sự... 
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- Các địa điểm công cộng tập trung đông ngƣời, khu du lịch, nơi tổ chức 

các sự kiện văn hóa xã hội lớn (Tháp Po Klaung Garai, Vƣờn quốc gia Núi 

Chúa, Vịnh Vĩnh Hy, Bãi rêu xanh làng Từ Thiện, Cánh đồng muối Đầm 

Vua...). 

- Các khu, cụm công nghiệp: Khu Công nghiệp Du Long, Khu Công 

nghiệp Phƣớc Nam, Khu Công nghiệp Cà Ná, Khu Công nghiệp Thành Hải, 

Cụm Công nghiệp Tháp Chàm, Cụm Công nghiệp Tri Hải, Cụm Công nghiệp 

Quảng Sơn, Cụm Công nghiệp Hiếu Thiện, Cụm Công nghiệp Phƣớc Tiến,…). 

4. Đánh giá nguy cơ nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát 

Các sự cố nguồn phóng xạ nằm ngoài kiểm soát, nguồn phóng xạ vô chủ 

có thể xuất hiện trong các tình huống sau: 

- Các nguồn, thiết bị chứa nguồn là kim loại và có thể di chuyển đến các 

cơ sở thu gom phế liệu kim loại, các cơ sở tái chế, sản xuất kim loại trong tỉnh. 

Các cơ sở loại này đều không có thiết bị ghi đo bức xạ tại cơ sở (điều này cũng 

là điểm chung đối với tất cả các cơ sở loại này trên toàn quốc).  

- Các nguồn phóng xạ, thiết bị chứa nguồn phóng xạ, sắt thép có nhiễm 

phóng xạ có thể bị lẫn trong các lô hàng sắt thép phế liệu đƣợc các công ty nhập 

khẩu sắt thép phế liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận nhập khẩu qua cảng Cái 

Mép, Cát Lái, Ba Ngòi về địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Xuất hiện nguồn phóng xạ vô chủ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận hoặc 

nguồn phóng xạ bị lấy cắp/thất lạc từ địa phƣơng khác đƣợc đƣa đến địa bàn 

tỉnh. Địa điểm có khả năng cao xảy ra sự cố nguồn phóng xạ vô chủ là các cơ sở 

thu gom phế liệu kim loại, các cơ sở tái chế, sản xuất kim loại trên địa bàn tỉnh. 

- Hoạt động buôn bán trái phép chất phóng xạ. 

Phụ lục 4. Phân bố các doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề buôn bán 

sắt, thép, phế liệu trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2021. 

5. Xác định nhóm nguy cơ trên địa bàn tỉnh 

Theo phân tích nguy cơ ở trên, áp dụng Thông tƣ 25/2014/TT-BKHCN 

tỉnh Ninh Thuận hiện tại có nhóm nguy cơ IV. Việc xây dựng Kế hoạch ứng phó 

sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Ninh Thuận phải đảm bảo cho việc chuẩn bị và 

ứng phó với nguy cơ nhóm IV.  
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CHƢƠNG IV 

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

THAM GIA ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

1. Cơ cấu tổ chức  

1.1. Sơ đồ hệ thống tổ chức  
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CHÍNH  

SỞ,  BAN, NGÀNH 

THAM GIA 

SỞ KH&CN 

 Cơ quan thƣờng trực 

CÔNG AN TỈNH 

SỞ TÀI CHÍNH 

SỞ CÔNG THƢƠNG 

SỞ GTVT 

SỞ LĐ,TB VÀ XH 

BỘ CHQS TỈNH 

 

UBND TỈNH NINH THUẬN 

SỞ TÀI NGUYÊN 

&MÔI TRƢỜNG 

SỞ THÔNG TIN & 

TRUYỀN THÔNG 

UBND CÁC CẤP  

TRUNG TÂM HTKT    

ATBX & UPSC 
 

SỞ NN&PTNT 

SỞ KH  VÀ ĐT 

CƠ SỞ XẢY RA SỰ CỐ 

 

SỞ Y TẾ 

 

ĐƠN VỊ        

HỖ TRỢ  

KỸ THUẬT  

TRUNG TÂM  

Y TẾ CÁP 

HUYỆN  

BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA TỈNH 

 

BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

SỞ NỘI VỤ 

Chỉ đạo 
 

Hỗ trợ 
 

Phối hợp 

UBND CÁC CẤP NƠI XẢY RA SỰ CỐ 

 

 

HỆ THỐNG ỨNG 

PHÓ QUỐC GIA 

ĐƠN VỊ TƢ VẤN 

ATBXHN         

VIỆN NGHIÊN CỨU 

HẠT NHÂN  

BỘ ĐỘI BIÊN 

PHÒNG 

BAN QL KHU KT,CN 

CÁC CƠ SỞ CÓ 

THIẾT BỊ BỨC 

XẠ 

CÁC TỔ CHỨC 
QUẦN CHÚNG 
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1.2. Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân  

Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân (gọi tắt là Ban Chỉ huy) do 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ra quyết định thành lập, có trách nhiệm trực 

tiếp chỉ đạo các hoạt động ứng phó sự cố trên địa bàn tỉnh. 

 Ban Chỉ huy bao gồm các thành viên: 

STT Vị trí, cơ quan công tác Trách nhiệm trong Ban 

chỉ huy 

1 Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Trƣởng ban 

2 Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Phó Trƣởng ban thƣờng 

trực 

3 Lãnh đạo Công an tỉnh Phó Trƣởng ban 

4 Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Phó Trƣởng ban 

5 Lãnh đạo Sở Y tế Thành viên 

6 Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trƣờng Thành viên 

7 Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông Thành viên 

8 Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Thành viên 

9 Lãnh đạo Sở Công Thƣơng Thành viên 

10 Lãnh đạo Sở Tài chính Thành viên 

Phụ lục 5. Danh sách Ban chỉ huy và thông tin liên hệ. 

1.3. Tổ chức tham gia ứng phó chính 

- Ban Chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân.  

- Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN) - Cơ quan thƣờng trực. 

- Công an tỉnh. 

- Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. 

- Sở Y tế. 

- Sở Tài nguyên và Môi trƣờng. 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 

- Ủy ban nhân dân các cấp nơi xảy ra sự cố. 

-  Cơ sở tiến hành công việc xảy ra sự cố. 
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1.4. Các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật tham gia ứng phó sự cố  

- Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận. 

- Trung tâm y tế cấp Huyện. 

- Các cơ sở có thiết bị bức xạ. 

1.5. Các đơn vị tƣ vấn và hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ và hạt nhân  

- Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố. 

- Viện Nghiên cứu hạt nhân.  

1.6. Các sở, ban, ngành tham gia 

- Ủy ban nhân dân các cấp. 

- Sở Tài chính. 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Sở Công Thƣơng. 

- Sở Giao thông vận tải. 

- Sở Nội vụ. 

- Sở Lao động, Thƣơng binh và Xã hội. 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh. 

- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng. 

- Các tổ chức quần chúng. 

2. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó 

Các tổ chức, cá nhân phải nhận biết hoạt động chuẩn bị và ứng phó sự cố 

bức xạ và hạt nhân là nhiệm vụ quan trọng và sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy 

ra trên địa bàn tỉnh. 

Các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó phải chuẩn bị các nguồn lực thích 

hợp đáp ứng đƣợc yêu cầu ứng phó sự cố theo trách nhiệm đƣợc phân công. 

Các tổ chức, cá nhân thực hiện theo sự phân công trong các quy trình ứng 

phó hoặc các kịch bản ứng phó cụ thể đã xây dựng và đƣợc phê duyệt của cơ 

quan có thẩm quyền. 

2.1. Trách nhiệm của Ban chỉ huy và các thành viên 

2.1.1. Ban Chỉ huy 
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- Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ huy, tổ chức thực hiện, kiểm tra 

hƣớng dẫn các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận, các cơ quan thông tin đại chúng trong việc xây dựng 

và tổ chức thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh. 

- Xem xét kế hoạch công tác hàng năm của các đơn vị tham gia ứng phó 

sự cố, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) phê duyệt kế hoạch hoạt 

động hàng năm và 5 năm; lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch 

dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phƣơng tiện, công tác diễn tập và ứng 

phó sự cố bức xạ. 

- Tổ chức đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố bức xạ (diễn tập chung). 

- Tổ chức ứng phó sự cố theo quy định trong Kế hoạch ứng phó sự cố. 

- Huy động nhân lực, phƣơng tiện tham gia thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố; 

- Kịp thời báo cáo Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và yêu cầu 

hỗ trợ khi sự cố vƣợt quá khả năng ứng phó của tỉnh; huy động nhân lực, 

phƣơng tiện của tỉnh theo điều động của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm  

cứu nạn. 

- Thông báo trên phƣơng tiện thông tin đại chúng của tỉnh về sự cố xảy ra 

trên địa bàn. 

- Kịp thời báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

2.1.2. Trưởng Ban Chỉ huy 

- Chịu trách nhiệm trƣớc UBND tỉnh về việc xây dựng và triển khai kế 

hoạch ứng phó sự cố cấp tỉnh. 

- Phân công trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các 

thành viên Ban Chỉ huy. 

- Thông báo về sự cố, khởi động và chấm dứt ứng phó sự cố. 

- Chỉ huy tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ (diễn tập chung). 

- Chỉ huy, điều động các lực lƣợng chuẩn bị và tham gia hoạt động ứng 

phó sự cố; chỉ đạo thực hiện các biện pháp can thiệp với sự tƣ vấn của các tổ 

chức, cá nhân đƣợc giao nhiệm vụ theo kế hoạch ứng phó sự cố đƣợc phê duyệt. 

           - Bổ nhiệm ngƣời chỉ huy tại hiện trƣờng phù hợp với từng tình huống cụ thể. 

- Chịu trách nhiệm hoặc ủy quyền cho Phó trƣởng Ban thƣờng trực phát 

ngôn chính thức trên các phƣơng tiện thông tin đại chúng và đƣa ra các cảnh 

báo, chỉ dẫn cho ngƣời dân. 
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- Tổng hợp, đánh giá tình hình sự cố để báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. 

- Khi có thay đổi ảnh hƣởng tới việc thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố 

phải cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố và thông báo tới cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố. 

          - Thiết lập các hệ thống điều hành và quản lý trong ứng phó sự cố. 

2.1.3. Phó trưởng Ban thường trực (Giám đốc Sở KH&CN) 

- Tham mƣu, đề xuất với Trƣởng ban về các biện pháp và giải pháp liên 

quan đến an toàn bức xạ trong ứng phó sự cố. 

- Thay mặt Trƣởng ban, chỉ huy ứng phó sự cố đối với tình huống báo 

động cấp 1 và cấp 2. 

- Chỉ huy phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ. 

- Chỉ đạo, phê duyệt trong công tác tổ chức đào tạo, tập huấn, thực tập, 

luyện tập, diễn tập chuyên đề về ứng phó sự cố bức xạ theo định kỳ. 

- Thay mặt Trƣởng ban trình Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) phê duyệt kế 

hoạch hoạt động hàng năm và 5 năm; lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt kế hoạch dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phƣơng tiện, công tác 

diễn tập và ứng phó sự cố bức xạ. 

- Báo cáo Trƣởng ban về kết quả khắc phục hậu quả sự cố bức xạ. 

- Tổng hợp thông tin và lập báo cáo về sự cố. 

- Tham mƣu, đề xuất với Trƣởng ban kế hoạch tuyên truyền, đào tạo, tập 

huấn nâng cao năng lực kỹ thuật về công tác bức xạ cho ứng phó sự cố của các 

cơ sở trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác khi đƣợc Trƣởng ban phân công. 

- Tƣ vấn cho Trƣởng ban trong xây dựng phƣơng án khắc phục hậu quả 

sự cố, triển khai các hoạt động khắc phục hậu quả sự cố và kiểm tra kết quả sau 

khi khắc phục. 

2.1.4. Phó trưởng ban (Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh) 

 - Tham mƣu đề xuất với Trƣởng ban các biện pháp và giải pháp liên quan 

đến đảm bảo an ninh, trật tự và bảo vệ ngƣời, tài sản, vấn đề về chữa cháy, cứu 

nạn, cứu hộ trong ứng phó sự cố. 

 - Chỉ huy công tác điều tra, thu thập chứng cứ, lập hồ sơ về sự cố. 
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 - Báo cáo Trƣởng ban về tình hình đảm bảo an ninh trật tự, chữa cháy và 

cứu nạn, cứu hộ trong ứng phó sự cố. 

 - Chỉ huy việc lập vành đai an toàn và huy động lực lƣợng chữa cháy. 

 - Chỉ huy phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ theo kế hoạch. 

 - Sẵn sàng huy động lực lƣợng ứng phó sự cố khi đƣợc giao nhiệm vụ. 

2.1.5. Phó trưởng ban (Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) 

 - Tham mƣu, đề xuất với Trƣởng ban các biện pháp và giải pháp liên quan 

đến sơ tán ngƣời và tài sản. 

 - Chỉ huy việc sơ tán ngƣời và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. 

 - Chỉ huy việc tẩy xạ, khắc phục nhiễm xạ môi trƣờng. 

 - Phối hợp tổ chức diễn tập ứng phó sự cố định kỳ theo kế hoạch. 

 - Sẵn sàng huy động lực lƣợng ứng phó sự cố khi đƣợc giao nhiệm vụ. 

2.1.6. Thành viên (Đại diện lãnh đạo Sở Y tế) 

 - Tham mƣu về các biện pháp, giải pháp cấp cứu và điều trị nạn nhân 

trong ứng phó sự cố. 

 - Tham mƣu về việc sử dụng lƣơng thực, thực phẩm và nƣớc trong sự cố 

bức xạ. 

 - Báo cáo tình hình về cấp cứu và điều trị nạn nhân. 

 - Sẵn sàng huy động lực lƣợng ứng phó sự cố khi đƣợc giao nhiệm vụ. 

2.1.7. Thành viên (Đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 - Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ trong việc tƣ vấn kỹ thuật cho 

Trƣởng ban trong xây dựng phƣơng án khắc phục hậu quả sự cố, triển khai các 

hoạt động khắc phục hậu quả sự cố và kiểm tra kết quả sau khi khắc phục; đánh 

giá tác động của bức xạ tới môi trƣờng. 

 - Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để tƣ vấn cho Trƣởng ban 

trong việc kiểm soát ô nhiễm, đánh giá tác động môi trƣờng do sự cố gây ra và 

quản lý chất thải phóng xạ. 

2.1.8. Thành viên (Đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông) 

 - Tham mƣu về công tác thông tin, truyên truyền trên các phƣơng tiện 

thông tin đại chúng, hƣớng dẫn tổ chức họp báo cho Ban chỉ huy khi có yêu cầu. 
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 - Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình của tỉnh và các 

doanh nghiệp viễn thông chuẩn bị phƣơng tiện kỹ thuật và bố trí nhân sự để 

cung cấp kịp thời các chỉ dẫn, cảnh báo từ Ban chỉ huy đến dân chúng. 

 - Phối hợp với Sở KH&CN thực hiện các biện pháp tuyên truyền về các 

kế hoạch ứng phó sự cố trong tỉnh. 

2.1.9. Thành viên (Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn)  

- Tham mƣu cho Trƣởng ban về các biện pháp bảo vệ nông nghiệp khi có 

sự cố bức xạ, hạt nhân xảy ra. 

- Tham mƣu cho Trƣởng ban về các biện pháp quản lý thực phẩm thuộc 

phạm vi quản lý của ngành trong trƣờng hợp nhiễm bẩn phóng xạ lớn. 

2.1.10. Thành viên (Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương)  

- Tham mƣu, đề xuất với Trƣởng ban về các biện pháp và giải pháp liên 

quan đến an toàn bức xạ trong việc nhập khẩu, sản xuất sắt thép trên địa bàn tỉnh. 

2.1.11. Thành viên (Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính) 

- Tham mƣu, đề xuất với Trƣởng ban về cơ chế tài chính trong công tác 

mua sắm trang thiết bị cho ứng phó sự cố; đào tạo tập huấn và tổ chức diễn tập 

theo kế hoạch; 

- Sẵn sàng huy động lực lƣợng ứng phó sự cố khi đƣợc giao nhiệm vụ. 

2.2. Trách nhiệm Chỉ huy ứng phó sự cố tại hiện trƣờng 

- Chỉ đạo, điều hành các lực lƣợng tham gia ứng phó sự cố tại hiện trƣờng. 

- Chỉ đạo, điều động mọi nguồn lực, cơ sở vật chất kỹ thuật cho việc ứng 

phó sự cố. 

- Giữ vai trò đầu mối tiếp nhận, xử lý và cung cấp thông tin tại hiện 

trƣờng. 

- Tuân theo sự chỉ đạo của Trƣởng ban Chỉ huy. 

2.3. Trách nhiệm các tổ chức của địa phƣơng 

2.3.1. Sở Khoa học và Công nghệ 

- Cơ quan thƣờng trực, tham mƣu, giúp Ban Chỉ huy ứng phó sự cố tổ 

chức thực hiện kế hoạch ứng phó sự cố. 

- Tƣ vấn, tham mƣu về chuyên môn trong hoạt động ứng phó cho Ban Chỉ huy;  
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- Thay mặt Ban chỉ huy thông báo các yêu cầu của Ban Chỉ huy đến các 

đơn vị có liên quan tham gia ứng phó sự cố. 

 - Phối hợp chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch chuẩn bị và ƢPSC 

cấp cơ sở; kịp thời hỗ trợ trong trƣờng hợp sự cố xảy ra vƣợt quá khả năng ứng 

phó của cơ sở. 

- Triển khai tổ chức đào tạo, tập huấn, thực tập, luyện tập, diễn tập chuyên 

đề về ứng phó sự cố bức xạ định kỳ theo kế hoạch đƣợc UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Tổ chức và phối hợp thực hiện đánh giá và kiểm soát bức xạ trên địa 

bàn tỉnh. 

- Tham mƣu Ban Chỉ huy trình Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) phê duyệt 

kế hoạch hoạt động hàng năm và 5 năm; lập và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt kế hoạch dự toán kinh phí mua sắm trang thiết bị phƣơng tiện, công tác 

diễn tập và ứng phó sự cố bức xạ. 

 - Phổ biến kiến thức an toàn bức xạ (ATBX), chuẩn bị và ƢPSC cho các tổ 

chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức các lớp tập huấn để cập nhật các thông tin liên quan đến bức xạ, 

hạt nhân cho các tổ chức và cá nhân có liên quan đến ƢPSC. 

 - Lập kế hoạch xem xét các kịch bản ƢPSC cũ và xây dựng, bổ sung các 

kịch bản phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. 

 - Tham mƣu giúp UBND tỉnh báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình 

hình sự cố bức xạ xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

 - Xây dựng năng lực của Sở KH&CN đủ đáp ứng việc ƢPSC cấp tỉnh. 

 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ huy yêu cầu. 

2.3.2. Công an tỉnh 

- Đảm bảo an ninh, trật tự tại khu vực sự cố xảy ra. 

- Tham mƣu cho Ban Chỉ huy ƢPSC hoặc các cơ sở khác về nguy cơ gây 

mất an ninh liên quan tới chất phóng xạ và các cơ sở sử dụng thiết bị bức xạ, 

nguồn phóng xạ. 

- Phối hợp với chính quyền địa phƣơng nơi xảy ra sự cố tổ chức sơ tán 

ngƣời và tài sản khỏi vùng nguy hiểm. 

- Tổ chức xây dựng lực lƣợng, nguồn lực kỹ thuật để phối hợp ƢPSC. 

- Tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra nguyên nhân gây ra sự cố. 
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- Phối hợp với các lực lƣợng kỹ thuật khắc phục sự cố. 

- Phối hợp với đơn vị hỗ trợ kỹ thuật bức xạ xác định và lập hàng rào kiểm 

soát vùng nguy hiểm (khoanh vùng đảm bảo an toàn, an ninh); thực hiện các 

biện pháp để bảo vệ con ngƣời và tài sản tránh khỏi tác động từ sự cố bức xạ. 

- Chủ trì chỉ huy chữa cháy, tham gia giải quyết các vụ việc gây rối an ninh 

trật tự theo quy định, huy động lực lƣợng, phƣơng tiện chi viện chữa cháy, tham 

gia cứu nạn, cứu hộ theo yêu cầu của Ban chỉ huy ứng phó sự cố. 

- Huấn luyện, bồi dƣỡng, chỉ huy, kiểm tra, hƣớng dẫn chuyên môn 

nghiệp vụ cho lực lƣợng công an, các lực lƣợng phòng cháy và chữa cháy của cơ 

sở có nguồn phóng xạ, lực lƣợng dân phòng để tiến hành các biện pháp nghiệp 

vụ về phòng cháy và chữa cháy, thực hiện công tác ứng phó ban đầu, cứu hộ, 

cứu nạn trong đám cháy và tham gia cứu hộ, cứu nạn trong tình huống sự cố liên 

quan đến bức xạ; tham gia tẩy xạ cho ngƣời, thiết bị và môi trƣờng theo yêu cầu. 

-  Tổ chức thực hiện một số hoạt động điều tra và xử lý các vi phạm quy 

định về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật đối với các tình 

huống hỏa hoạn liên quan đến nguồn phóng xạ. 

- Cung cấp các nguồn lực cứu nạn theo yêu cầu. 

2.3.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp. 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phƣơng nơi xảy ra 

sự cố, tổ chức sơ tán ngƣời và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. 

- Tham mƣu, đề xuất với Trƣởng ban các biện pháp và giải pháp liên quan 

đến sơ tán ngƣời và tài sản. 

- Phối hợp ứng phó sự cố, tham gia tẩy xạ cho ngƣời, thiết bị và môi 

trƣờng theo yêu cầu. 

- Hỗ trợ cung cấp trang bị phƣơng tiện, trang bị thiết bị chuyên dùng phục 

vụ cho công tác ứng phó sự cố khi có yêu cầu. 

- Cung cấp các nguồn lực cứu nạn theo yêu cầu. 

2.3.4. Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 

- Sẵn sàng tham gia ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp. 

- Phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức sơ tán ngƣời và tài sản ra 

khỏi vùng nguy hiểm. 

- Cung cấp các nguồn lực cứu nạn theo yêu cầu của Ban chỉ huy. 
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2.3.5. Sở Y tế 

- Tham mƣu các biện pháp, giải pháp cấp cứu và điều trị nạn nhân trong 

ƢPSC. 

- Tham mƣu về việc sử dụng lƣơng thực, thực phẩm và nƣớc uống và sinh 

hoạt trong ƢPSC. 

- Báo cáo tình hình về cấp cứu và điều trị nạn nhân. 

- Sẵn sàng huy động lực lƣợng ƢPSC khi đƣợc giao nhiệm vụ. 

- Tổ chức xây dựng lực lƣợng, nguồn y tế trong địa bàn tỉnh phục vụ trợ 

giúp y tế trong ƢPSC. 

- Bảo đảm cơ sở vật chất, nhân lực trợ giúp y tế trong ƢPSC (đối với lực 

lƣợng cứu thƣơng và bệnh viện đƣợc chỉ định). 

- Triển khai các Bệnh viện dã chiến khi đƣợc yêu cầu trên cơ sở các lực 

lƣợng sẵn có của Sở và các lực lƣợng khác trên địa bàn tỉnh. 

- Thiết lập mạng lƣới các bệnh viện/trung tâm y tế trong tỉnh để hỗ trợ các 

bệnh viện tại Mục 1.4 Chƣơng này. 

2.3.6. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Chủ trì và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm soát ô nhiễm, 

đánh giá tác động môi trƣờng do sự cố gây ra. 

-  Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ quản lý chất thải phóng xạ. 

2.3.7. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chỉ thông tin, tuyên truyền chính xác, 

kịp thời các thông tin về sự cố bức xạ và hạt nhân; các chủ trƣơng, chỉ thị về ứng 

phó và khắc phục hậu quả sự cố bức xạ của Trung ƣơng và UBND tỉnh. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn xây dựng chƣơng trình, kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến kiến thức cơ bản về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố bức 

xạ và hạt nhân. 

- Xây dựng và triển khai phƣơng tiện hỗ trợ các khu vực thông tin công 

cộng (loa đài phát thanh phƣờng, xã, huyện, thành phố). 

2.3.8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Cung cấp nguồn lực thích hợp theo yêu cầu của Trƣởng ban; 

- Thực hiện các biện pháp bảo vệ các hoạt động nông nghiệp khi có sự cố 

bức xạ, hạt nhân; 
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- Phối hợp với Sở Y tế có các biện pháp tối ƣu để thực hiện các mức can 

thiệp trong việc quản lý lƣơng thực, thực phẩm và biện pháp phòng ngừa lâu dài. 

2.3.9. Sở Tài chính  

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Sở KH&CN tỉnh tổng hợp, thẩm 

định kinh phí trình Ban chỉ huy xem xét và UBND tỉnh phê duyệt bố trí dự toán 

kinh phí hằng năm phục vụ công tác chuẩn bị và ứng phó sự cố bức xạ và hạt 

nhân. 

- Tham mƣu, đề xuất với Trƣởng ban và UBND tỉnh về kế hoạch kinh phí 

để đảm bảo cho công tác ứng phó sự cố đƣợc thực hiện đầy đủ và hiệu quả. 

- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban chỉ huy yêu cầu. 

2.3.10. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Phối hợp với Sở Tài chính tổng hợp, thẩm tra dự toán kinh phí hàng năm 

phục vụ công tác ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân của Ban chỉ huy và trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt.  

2.3.11. Sở Công thương 

- Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý huy động lực lƣợng, vật tƣ, 

phƣơng tiện hỗ trợ các tổ chức ứng phó khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy. 

- Thống kê và cập nhật danh sách định kỳ hàng năm các cơ sở luyện thép, 

khai thác khoáng sản, cơ sở sản xuất bia trên địa bàn tỉnh (nếu có) và báo cáo 

Ban Chỉ huy. 

2.3.12. Sở Giao thông vận tải 

- Cung cấp hỗ trợ phƣơng tiện vận tải theo kế hoạch ứng phó sự cố. 

- Kịp thời phối hợp ứng cứu, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông khi 

có yêu cầu của Ban chỉ huy ứng phó sự cố. 

2.3.13. Sở Nội vụ 

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phƣơng liên quan tham mƣu giúp 

UBND tỉnh điều phối, bố trí nhân lực cần thiết cho các đơn vị tham gia ứng phó 

sự cố ban đầu đảm bảo phù hợp với điều kiện cụ thể và tình hình thực tế. 

- Phối hợp tham mƣu giúp UBND tỉnh sắp xếp, hoàn thiện cơ cấu tổ chức hệ 

thống ứng phó sự cố của tỉnh trên cơ sở Kế hoạch ứng phó sự cố đƣợc cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 
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2.3.14. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mƣu cho Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất Bộ Lao động - Thƣơng 

binh và Xã hội ban hành văn bản để thực hiện các chế độ, chính sách phù hợp 

với các văn bản quy phạm pháp luật thuộc ngành Lao động - Thƣơng binh và Xã 

hội có liên quan đến hoạt động ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân. 

- Hƣớng dẫn và kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lƣơng, 

tiền công, phụ cấp, trợ cấp và các hình thức trả lƣơng, trả công, các chế độ vật 

chất khác cho ngƣời tham gia ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân theo phạm vi 

chức năng nhiệm vụ của ngành. 

2.3.15. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh  

- Hỗ trợ việc huy động các lực lƣợng ứng phó sự cố tại chỗ của các cơ sở 

trong khu công nghiệp cho công tác ứng phó sự cố. 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

cơ bản về an toàn bức xạ và ứng phó sự cố. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ huy yêu cầu. 

2.3.16. Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng 

- Chủ trì phối hợp với các lực lƣợng, các ngành có chức năng đấu tranh 

chống buôn lậu chất phóng xạ qua biên giới và tội phạm khác, bảo vệ lợi ích 

quốc gia và lợi ích của nhân dân, bảo vệ tài nguyên, môi trƣờng sinh thái, giữ 

gìn trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới. 

2.3.17. UBND các huyện, thành phố  

- Chỉ huy, đôn đốc Ủy ban nhân dân phƣờng, xã, thị trấn thực hiện các 

yêu cầu trợ giúp và khắc phục sự cố. 

- Quản lý, duy trì địa điểm sơ tán đảm bảo hoạt động hiệu quả trong ứng 

phó sự cố theo phân công của Ban chỉ huy. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ huy yêu cầu. 

2.3.18. UBND phường, xã, thị trấn nơi xảy ra sự cố 

 - Chỉ đạo lực lƣợng công an phƣờng/xã/thị trấn và lực lƣợng có liên quan 

nhanh chóng thiết lập vành đai an toàn, kiểm soát an ninh khu vực sự cố. 

 - Phối hợp di chuyển và sơ tán dân chúng đến nơi tập kết an toàn theo các 

phƣơng án hành động đã xây dựng. 

 - Phối hợp với cơ quan chức năng khắc phục sự cố. 
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 - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ huy yêu cầu. 

2.3.19. Cơ sở tiến hành công việc bức xạ xảy ra sự cố 

- Xác định vị trí xảy ra sự cố, xác định sơ bộ nguyên nhân, tính chất và 

khả năng diễn biến sự cố tƣơng ứng với nhóm tình huống quy định tại Điều 82 

của Luật Năng lƣợng nguyên tử để áp dụng các biện pháp ứng phó. 

- Thông báo ngay cho cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp, Ủy ban nhân 

dân hoặc cơ quan công an nơi xảy ra sự cố, hoặc cơ quan an toàn bức xạ hạt 

nhân về địa điểm xảy ra sự cố; đánh giá sơ bộ nguyên nhân xảy ra sự cố và ảnh 

hƣởng đối với con ngƣời, môi trƣờng. 

- Cung cấp thông tin, tài liệu, tạo các điều kiện hỗ trợ cần thiết cho việc 

khắc phục và điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố. 

- Huy động nhân lực, phƣơng tiện của cơ sở để khắc phục sự cố, hạn chế 

sự lan rộng, hạn chế hậu quả, tổ chức cấp cứu ngƣời bị nạn, cô lập nơi nguy 

hiểm, kiểm soát an ninh. 

2.3.20. Tổ chức quần chúng  

Huy động nhân lực thích hợp theo yêu cầu của Trƣởng ban chỉ huy để 

tham gia ứng phó sự cố. 

2.4. Trách nhiệm của đơn vị hỗ trợ kỹ thuật tham gia ứng phó sự cố  

- Tiếp nhận và trợ giúp y tế cho những ngƣời bị tổn thƣơng bức xạ. 

- Xây dựng quy trình điều trị cho bệnh nhân bị chiếu xạ quá liều, bệnh nhân 

bị nhiễm bẩn phóng xạ, quy trình tẩy độc phóng xạ. Tham vấn ý kiến của các 

chuyên gia bức xạ để đảm bảo an toàn trong điều trị bệnh nhân bị nhiễm bẩn 

phóng xạ. 

- Sử dụng trang thiết bị sẵn có của bệnh viện để hỗ trợ ƢPSC. 

- Đầu tƣ hoặc đƣợc cung cấp trang thiết bị thích hợp điều trị bệnh nhân 

trong những trƣờng hợp chiếu xạ quá liều và nhiễm bẩn phóng xạ. 

2.5. Trách nhiệm của đơn vị hỗ trợ, tư vấn kỹ thuật an toàn bức xạ và hạt 

nhân 

Hỗ trợ ứng phó sự cố theo các biên bản/thỏa thuận về hỗ trợ ứng phó sự cố 

giữa đơn vị hỗ trợ kỹ thuật, tƣ vấn an toàn bức xạ và hạt nhân với cơ quan chức 

năng của tỉnh Ninh Thuận. 

Phụ lục 21. Mẫu biên bản hỗ trợ ứng phó sự cố. 
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CHƢƠNG V 

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ SẲN SÀNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

1. Nguồn nhân lực 

- Lực lƣợng tham gia ứng phó chính phải đƣợc xây dựng từ các tổ chức 

tham gia ứng phó sự cố và tổ chức đào tạo, diễn tập ứng phó sự cố định kỳ. 

- Lực lƣợng hỗ trợ ứng phó sự cố phải đƣợc phổ biến và cung cấp thông 

tin thích hợp về an toàn bức xạ và hạt nhân và ứng phó sự cố. 

2. Trang thiết bị  

- Các tổ chức tham gia ứng phó sự cố huy động, sử dụng các thiết bị sẵn 

có của đơn vị trên cơ sở các chức năng nhiệm vụ đã đƣợc quy định; có kế hoạch 

đầu tƣ những thiết bị đặc chủng liên quan đến ứng phó sự cố bức xạ theo phân 

công trong kế hoạch này. 

- Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức tham gia ứng phó 

sự cố xây dựng kế hoạch trang bị và duy tu, bảo dƣỡng phƣơng tiện, thiết bị ứng 

phó sự cố trình UBND tỉnh phê duyệt. (danh mục trang thiết bị cơ bản phục vụ 

ứng phó tại hiện trƣờng giai đoạn 2021-2025. 

Phụ lục 6. Danh mục trang thiết bị đã có và các thiết bị dự kiến trong thời 

gian đến phục vụ ứng phó sự cố. 

- Nhiệm vụ đầu tƣ trang thiết bị sẽ xây dựng đề án đầu tƣ cụ thể theo từng 

giai đoạn. 

3. Nguồn kinh phí  

3.1. Kinh phí chi thƣờng xuyên cho các hoạt động ứng phó sự cố 

- Hoạt động của Ban Chỉ huy và chế độ trực đƣờng dây nóng 24/24; thiết 

bị văn phòng (máy tính, máy in, máy fax, điện thoại…). 

- Tổ chức đào tạo kỹ năng, chuyên môn cho các cán bộ chủ chốt, các lực 

lƣợng nòng cốt tham gia ứng phó sự cố bức xạ của tỉnh. 

- Rà soát, cập nhật xây dựng kịch bản phù hợp thực tiễn và tổ chức hội 

thảo, đào tạo, tập huấn, thực hành, làm các bài tập thảo luận, thực tập, luyện tập, 

diễn tập ứng phó sự cố các cấp hàng năm. 

- Mua sắm và duy tu, bảo dƣỡng phƣơng tiện, trang thiết bị phục vụ công 

tác diễn tập và ứng phó sự cố bức xạ. 

3.2. Kinh phí dự phòng ứng phó sự cố bức xạ xảy ra trên địa bàn tỉnh. 
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Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng dự toán chi theo các nội 

dung nêu trên trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt để Sở Khoa học và Công 

nghệ thực hiện.  

4. Đào tạo 

- Sở KH&CN chịu trách nhiệm phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan 

lập kế hoạch đào tạo hàng năm và trình Ban Chỉ huy xem xét. Trƣởng ban chỉ 

huy trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch. 

- Sở KH&CN tập hợp tài liệu xây dựng sổ tay hƣớng dẫn ƢPSC cho từng 

nhóm đối tƣợng, xây dựng tờ rơi hƣớng dẫn bảo đảm an toàn cho công chúng 

khi sự cố xảy ra. 

5. Xây dựng kịch bản 

         Hàng năm Sở KH&CN lập kế hoạch xem xét các kịch bản cũ và xây dựng, 

bổ sung các kịch bản mới phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Các kế hoạch này 

đƣợc trình Ban chỉ huy xem xét. Trƣởng ban chỉ huy trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Năm 2022, tỉnh đã xây dựng 03 kịch bản điển hình và quy trình ứng phó 

tƣơng ứng, bao gồm: 

- Kịch bản 1: Kịch bản ứng phó sự cố đối với sự cố nguồn phóng xạ nằm 

ngoài kiểm soát.   

- Kịch bản 2: Kịch bản ứng phó sự cố đối với sự cố mất nguồn phóng xạ 

tại một cơ sở bức xạ.  

- Kịch bản 3: Kịch bản ứng phó sự cố bức xạ đối với vận chuyển nguồn 

phóng xạ.  

Phụ lục 20. Các kịch bản ứng phó sự cố. 

6. Diễn tập 

Tần suất diễn tập thực hiện theo quy định của Luật Năng lƣợng nguyên 

tử. Hàng năm, Sở KH&CN tham mƣu UBND tỉnh lựa chọn loại hình diễn tập và 

tổ chức diễn tập phù hợp theo loại hình diễn tập quy định trong bản Kế hoạch 

này. 

Loại hình diễn tập Tần suất/thời gian 

Luyện tập kết nối thông tin liên lạc giữa các tổ chức ứng 

phó 

1 lần/1 năm 

Thực tập phối hợp với các tổ chức chính quyền thành 

phố/thị xã/huyện 

1 lần/2 năm 
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Diễn tập chuyên đề của các tổ chức ứng phó (cứu hỏa, y 

tế, đánh giá bức xạ, công an, quân đội,...) 

1 lần/2 năm 

Bài tập thảo luận 1 lần /1 năm 

Diễn tập chung (kịch bản phạm vi rộng) 1 lần/3-5 năm 

        Sở KH&CN chịu trách nhiệm lập Kế hoạch luyện tập và diễn tập và báo 

cáo Ban Chỉ huy xem xét trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch. 

7. Trụ sở của Ban chỉ huy 

- Phòng chỉ huy dành cho Ban Chỉ huy đƣợc bố trí tại trụ sở chính của Sở  

Khoa học và Công nghệ tỉnh Ninh Thuận. Phòng chỉ huy đƣợc trang bị đầy đủ 

các phƣơng tiện thông tin liên lạc, tài liệu hỗ trợ ứng phó. 

- Thành viên của Ban Chỉ huy ra vào phòng chỉ huy phải có thẻ riêng. 

8. Xem xét, cập nhật, bổ sung kế hoạch 

Bản kế hoạch này đƣợc xem xét cập nhập, bổ sung, điều chỉnh định kỳ 2 

năm 1 lần.  

Các xem xét khác đƣợc thực hiện sau khi có những thay đổi về văn bản 

pháp quy, thay đổi quyền hạn trách nhiệm của các tổ chức ứng phó trong địa 

phƣơng, các điểm yếu, không phù hợp, bất cập phát hiện thấy trong đào tạo và 

diễn tập. 
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CHƢƠNG VI 

HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

 

1. Nguyên tắc và yêu cầu của hoạt động ứng phó sự cố 

1.1. Công tác chuẩn bị ứng phó và hoạt động ứng phó sự cố tuân theo các 

nguyên tắc 

- Hành động can thiệp phải bảo đảm mang lại nhiều lợi ích hơn là thiệt hại 

do hành động can thiệp đó gây ra. 

- Hình thức, phạm vi và khoảng thời gian áp dụng các hành động can 

thiệp phải tối ƣu để lợi ích thực tế đạt đƣợc là tối đa. 

- Kế hoạch ứng phó sự cố đƣợc xây dựng phải bảo đảm việc ứng phó sự 

cố đƣợc tiến hành kịp thời, đƣợc quản lý, kiểm soát, phối hợp đồng bộ và hiệu 

quả từ cấp cơ sở, cấp tỉnh, quốc gia. 

- Việc phân công trách nhiệm giữa các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó 

phải rõ ràng cũng nhƣ việc chỉ đạo trong ứng phó sự cố phải tuân theo nguyên 

tắc tập trung thống nhất theo quy định trong Kế hoạch ứng phó sự cố đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt. 

1.2. Hoạt động ứng phó sự cố đảm bảo các yêu cầu 

- Kiểm soát đƣợc diễn biến sự cố; 

- Ngăn chặn, giảm thiểu hậu quả tại hiện trƣờng; 

- Ngăn chặn khả năng xảy ra hiệu ứng tất định đối với nhân viên ứng phó 

và công chúng; 

- Cung cấp các biện pháp cứu trợ ban đầu và điều trị nạn nhân; 

- Giảm thiểu khả năng xảy ra hiệu ứng ngẫu nhiên ảnh hƣởng đến sức 

khoẻ của công chúng; 

- Ngăn chặn tối đa khả năng xảy ra hậu quả phi phóng xạ đối với cá nhân 

và công chúng; 

- Giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về tài sản và môi trƣờng; 

- Tạo tiền đề thuận lợi cho công tác khắc phục sự cố lâu dài và cho việc 

lập kế hoạch chuẩn bị đƣa các hoạt động kinh tế, xã hội trở lại trạng thái bình 

thƣờng. 
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2. Cơ chế điều hành 

- Trƣởng Ban Chỉ huy là ngƣời chỉ huy cao nhất trong hoạt động ứng phó 

sự cố và đƣợc quy định trong Kế hoạch ứng phó sự cố; các chỉ đạo hành chính 

hàng ngày/thông thƣờng không áp dụng trong tình huống ứng phó sự cố.  

- Trƣởng Ban Chỉ huy hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền bảo đảm sự phối hợp 

đồng bộ giữa các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố trong và ngoài cơ sở. 

- Tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự cố có trách nhiệm triển khai ứng 

phó sự cố theo quy định trong kế hoạch ứng phó sự cố và bảo đảm việc ứng phó 

sự cố phải đƣợc tiến hành kịp thời, quản lý hiệu quả không làm giảm tính năng 

an toàn của cơ sở và không gây ra hậu quả nghiêm trọng hơn về an toàn bức xạ 

và hạt nhân. 

3. Chỉ đạo và quy mô triển khai theo mức báo động 

Mức báo động Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 

Trách nhiệm 

chỉ huy 

Phó Trƣởng ban 

thƣờng trực 

Phó Trƣởng ban 

thƣờng trực 

Trƣởng ban 

Triệu tập 

Thành viên 

Ban Chỉ huy 

Chƣa cần triệu tập Triệu tập một số 

thành viên (Sở 

KHCN, Công 

an, Y tế, Môi 

trƣờng, Thông 

tin và Truyền 

thông) 

Triệu tập đầy đủ 

Điều động Lực 

lƣợng ứng phó 

Huy động lực lƣợng 

ứng phó sự cố ở mức 

quy mô nhỏ theo các 

kịch bản đã đƣợc xây 

dựng 

Huy động lực 

lƣợng ứng phó 

sự cố ở mức quy 

mô trung bình 

theo các kịch 

bản đã đƣợc xây 

dựng 

Huy động lực lƣợng 

ứng phó sự cố ở 

mức cao theo các 

kịch bản đã đƣợc 

xây dựng 

Ghi chú Tổ chức đánh giá 

diễn biến sự cố để có 

các biện pháp chỉ đạo 

và triển khai phù hợp 

với các mức báo 

động; 

Đánh giá liên 

tục mức độ sự 

cố để có các chỉ 

đạo và triển khai 

phù hợp. 

Khi cần thiết có thể 

yêu cầu sự hỗ trợ 

của các địa phƣơng 

lân cận và hỗ trợ 

ứng phó từ kế hoạch 

ứng phó quốc gia; 
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Báo cáo cho Trƣởng 

ban về tình hình sự 

cố, các biện pháp đã 

thực hiện để khôi 

phục lại trạng thái an 

toàn. 

Báo cáo cho 

Trƣởng ban về 

tình hình sự cố, 

các biện pháp đã 

thực hiện để 

khôi phục lại 

trạng thái an 

toàn. 

Trƣởng Ban chỉ huy 

phối hợp cùng với 

cơ quan Trung ƣơng 

để điều hành ứng 

phó sự cố mức này. 

4.  Các giai đoạn ứng phó cơ bản 

4.1. Giai đoạn 1: Thông báo và xử lý thông tin ban đầu 

Cơ quan tiếp nhận thông tin ban đầu có thể gồm một số cơ quan chính 

sau:  

- Sở Khoa học và Công nghệ 

- Trụ sở Công an các cấp 

- UBND các huyện/TP; UBND các Phƣờng/Xã/Thị trấn nơi xảy ra sự cố 

- Các cơ quan khác 

Tất cả thông tin đƣa về đầu mối là Sở Khoa học và Công nghệ. Sở Khoa 

học và Công nghệ đánh giá tình huống, báo cáo và nhận chỉ đạo từ Ban Chỉ huy 

ứng phó sự cố nếu thấy có dấu hiệu nguy hiểm bức xạ. 

Các cơ quan trên thực hiện các bƣớc thu thập và báo cáo thông tin theo Sơ 

đồ tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu và thực hiện các hoạt động theo các 

hƣớng dẫn trong Phụ lục 8. Quy trình tiếp nhận và xử lý thông tin ban đầu. Mẫu 

thông báo và tiếp nhận thông tin, Phụ lục 9. Một số hướng dẫn bảo đảm an toàn 

cho nhân dân khi sự cố xảy ra, Phụ lục 10: Khuyến cáo về khoanh vùng an toàn 

cho sự cố bức xạ, hạt nhân. 

Thời gian xác nhận sự cố 

STT Tác nghiệp Thời gian (giờ) Ghi chú 

1 Xác nhận sự cố qua điện thoại 0.5  

2 Xác nhận sự cố tại hiện trƣờng < 4 Theo khu vực 
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Cơ quan tiếp 

nhận thông tin 

Các cơ quan nhƣ nêu trong  

Mục 4.1 của chƣơng 6 

Kiểm tra tính xác thực, 

hƣớng dẫn bảo vệ ban đầu 

cho công chúng, khoanh 

vùng kiểm soát sự cố 

Xử lý thông tin, kiềm 

chế ảnh hƣỏng sự cố 

(Phụ lục 8) 

Sở KHCN Xác định sơ bộ mức độ  

bức xạ tại khu vực 

Thông báo cho  

Sở KHCN 

Báo cáo BCH 

Báo cáo Trƣởng ban ra 

quyết định ứng phó 

Đầu mối nhận thông tin 

của Sở xác định, báo cáo 

Lãnh đạo Sở tham vấn 

cho Ban Chỉ huy 

Công bố mức báo động, Triệu 

tập thành viên Ban chỉ huy ứng 

phó sự cố, điều động các       

lực lƣợng ứng phó 

Trƣởng  

ban chỉ huy 

Ban chỉ huy 
Xem xét, báo cáo 

Truởng ban 

SƠ ĐỒ THÔNG BÁO VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN BAN ĐẦU 

Sai 

Đúng 

Báo cáo BCH không phải là 

sự cố bức xạ, hạt nhân và 

không khởi động hệ thống 

UPSC bức xạ, hạt nhân.  

Thông tin 

sự cố 

Có phải là sự cố 

bức xạ không?  

Xác định mức báo động 

và mức độ ứng phó 

thích hợp (Phụ lục 7) 

Các đơn vị liên quan ứng 

phó sự cố thông thƣờng 

theo trách nhiệm của mình 
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4.2.  Giai đoạn 2: Thông báo cho các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó sự 

cố 

- Trên cơ sở tham mƣu của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Trƣởng 

ban công bố mức báo động và điều động các tổ chức, cá nhân liên quan để thực 

hiện ứng phó sự cố theo quy trình và kịch bản đã đƣợc xây dựng. 

Phụ lục 11. Mẫu xác định mức độ báo động và mức độ ứng phó. 

- Thời gian thông báo cho các tổ chức tham gia chậm nhất là 1 giờ sau khi 

xác định đƣợc mức báo động. 

- Tuỳ theo tình huống cụ thể, Trƣởng ban sẽ chỉ định ngƣời chỉ huy tại 

hiện trƣờng. 

Phụ lục 12. Mẫu điều động và bổ nhiệm người chỉ huy hiện trường. 

4.3. Giai đoạn 3: Huy động nguồn lực và triển khai ứng phó 

- Các tổ chức, cá nhân đƣợc điều động sẽ khởi động ứng phó sự cố theo 

trách nhiệm và quyền hạn của mình, phù hợp với quy trình đã đƣợc xây dựng 

(quy trình do tổ chức tham gia ứng phó xây dựng).  

- Thời gian các nguồn lực khởi động kế hoạch ứng phó sự cố chậm chất là 

3 giờ từ khi nhận đƣợc thông báo. 

- Công an, UBND phƣờng/xã/thị trấn sẽ hỗ trợ công tác ứng phó (bảo vệ 

trật tự trị an, khoanh vùng,..) trƣớc khi các lực lƣợng ứng phó khác đến hiện 

trƣờng 

- Các lực lƣợng: Sở KH&CN, Công an, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ 

cứu nạn, hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ, y tế phối hợp để đánh giá chính xác 

mức độ nguy hiểm của sự cố và triển khai các hoạt động ứng phó thích hợp dƣới 

sự chỉ đạo của ngƣời chỉ huy hiện trƣờng.  

- Trƣởng các đơn vị hỗ trợ kỹ thuật ATBX báo cáo Trƣởng ban về kết quả 

đánh giá tình trạng bức xạ tại hiện trƣờng và tham mƣu các biện pháp và giải 

pháp để khắc phục.  

- Dựa vào kết quả đánh giá mức bức xạ, mức thiệt hại tại hiện trƣờng ra 

quyết định nâng cấp hoặc hạ cấp mức báo động (Phụ lục 7. Phân cấp mức báo 

động). 

4.4. Giai đoạn 4: Tiến hành các biện pháp can thiệp tại hiện trƣờng 

Trƣởng ban tổ chức lấy ý kiến trong Ban Chỉ huy và đƣa ra quyết định 

tiến hành các biện pháp can thiệp và khắc phục sự cố phù hợp.  
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- Bảo vệ nhân viên ứng phó và công chúng (Phụ lục 9). 

- Cấp cứu và điều trị cho nạn nhân của sự cố. 

- Sơ tán công chúng:  

+ Chính quyền địa phƣơng (thị xã/huyện, phƣờng/xã/thị trấn): chủ trì sơ 

tán ở cấp báo động 2, phối hợp sơ tán ở cấp báo động 3;  

+ Bộ CHQS tỉnh: chủ trì sơ tán ở cấp báo động 3. 

- Tiến hành phân loại ngƣời nhiễm bẩn phóng xạ và tiến hành tẩy xạ tại 

chỗ: 

+ Cơ quan Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ: chủ trì tẩy xạ ngƣời;  

+ Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật: hỗ trợ tẩy xạ. 

- Thu hồi nguồn phóng xạ hoặc tẩy xạ:  

+ Bộ CHQS tỉnh: chủ trì tẩy xạ đất đai, nhà cửa. 

+ Đơn vị hỗ trợ kỹ thuật: tẩy xạ trong sự cố phạm vi nhiễm bẩn nhỏ (cấp 

báo động 2) và chủ trì thu hồi nguồn phóng xạ. 

- Đề nghị hỗ trợ ứng phó bổ sung (nếu có). 

4.5. Giai đoạn 5: Kết thúc hoạt động ứng phó và chuẩn bị cho kế hoạch 

khắc phục dài hạn 

- Các tổ chức ứng phó tổng hợp và báo cáo thông tin cho Ban Chỉ huy. 

Căn cứ vào các thông tin này, Trƣởng Ban chỉ huy sẽ ra quyết định kết thúc ứng 

phó và lập kế hoạch dài hạn cho việc khắc phục môi trƣờng và bảo vệ công 

chúng theo tiêu chí kết thúc hoạt động ứng phó và lập kế hoạch khôi phục dài 

hạn (Phụ lục 13. Tiêu chí kết thúc ứng phó và lập kế hoạch khôi phục dài hạn). 

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố sẽ thông báo cho các đơn vị tham gia kết 

thúc ứng phó. 

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ nghiên 

cứu, đề xuất phƣơng án lƣu giữ chất phóng xạ, chất thải phóng xạ tạm thời tại 

địa phƣơng và báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ hỗ trợ phƣơng án đƣa các 

chất phóng xạ, chất thải phóng xạ về kho lƣu giữ Quốc gia. 

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông, Đài 

phát thanh - truyền hình tỉnh công bố sự cố đã chấm dứt và các hoạt động khác 

trở lại bình thƣờng. 
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 4.6. Giai đoạn 6: Báo cáo 

Ban chỉ huy giao Sở Khoa học và Công nghệ lập nhật ký ứng phó sự cố 

làm cơ sở báo cáo sự cố. 

Phụ lục 14. Mẫu nhật ký ứng phó sự cố. 

a. Báo cáo trong sự cố 

- Ban chỉ huy ứng phó sự cố báo cáo ngay và liên tục theo yêu cầu cho 

UBND tỉnh và Bộ KH&CN, các Bộ có liên quan (nếu có yêu cầu) khi có sự cố 

xảy ra trên địa bàn tỉnh; 

- Ban Chỉ huy ứng phó sự cố thông báo trên các phƣơng tiện thông tin đại 

chúng của địa phƣơng về sự cố đang xảy ra trên địa bàn theo mức sự cố đƣợc 

quy định trong Luật Năng lƣợng Nguyên tử. 

b. Báo cáo sau sự cố 

- Ban chỉ huy lập báo cáo tổng kết về sự cố gửi UBND tỉnh, Bộ KH&CN, 

và các Bộ liên quan (nếu đƣợc yêu cầu) (Thời gian gửi báo cáo trong vòng 5 

ngày sau giai đoạn ứng phó sự cố và lên kế hoạch chuẩn bị cho việc khôi phục 

dài hạn);  

Phụ lục 15. Hướng dẫn nội dung báo cáo sự cố bức xạ, hạt nhân. 

- Mức sự cố để thông báo trên phƣơng tiện thông tin đại chúng sẽ đƣợc 

đánh giá theo quy định của Luật Năng lƣợng Nguyên tử tại Khoản 3, Điều 82. 

- Các bài học kinh nghiệm thu đƣợc sẽ tổng hợp, cập nhật trong kế hoạch 

ứng phó sự cố. 

5. Công tác thông tin trong ứng phó 

- Trong ứng phó sự cố, Ban Chỉ huy ứng phó sự cố cung cấp kịp thời các 

thông tin, khuyến cáo và chỉ dẫn liên quan tới các biện pháp bảo vệ cho con 

ngƣời và môi trƣờng qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng. 

- Kênh thông tin từ loa đài phát thanh của phƣờng xã nơi khu vực xảy ra 

sự cố sẽ cung cấp các bản tin theo sự chỉ đạo của Ban Chỉ huy ứng phó sự cố 

hoặc ngƣời chỉ huy ứng phó tại hiện trƣờng. 

- Thông qua đài phát thanh, truyền hình và các phƣơng tiện khác, tỉnh sẽ 

đƣa các bản tin chính thức do Ban Chỉ huy ứng phó sự cố cung cấp để liên tục 

cập nhật cho dân chúng theo dõi về tình hình sự cố, các hành động cần thực hiện 

để bảo vệ cá nhân, các biện pháp cần thiết khác để giảm bớt ảnh hƣởng của sự 

cố.  
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- Ngƣời phát ngôn chính thức sẽ cung cấp thông tin cần thiết cho nhân 

dân và báo chí.  

- Các lực lƣợng ứng phó tuân thủ nguyên tắc thống nhất khi cung cấp 

thông tin cho dân chúng và phƣơng tiện truyền thông. 

Phụ lục 19: Một số hướng dẫn cung cấp thông tin trong ứng phó sự cố 

bức xạ, hạt nhân. 

6. Phối hợp với các địa phƣơng khác khi có sự cố bức xạ, hạt nhân 

6.1. Thông báo cho các địa phƣơng có liên quan về sự cố xảy ra trên địa bàn 

tỉnh 

- Ban Chỉ huy ứng phó của tỉnh thông báo ngay cho Ban Chỉ huy ứng phó 

sự cố (hoặc UBND tỉnh/thành phố) địa phƣơng lân cận nơi có thể bị ảnh hƣởng 

từ sự cố xảy ra trên địa bàn tỉnh Ninh Thuậnđể có kế hoạch ứng phó thích hợp.  

Thông tin thông báo rõ ràng và cụ thể, trong đó có nguyên nhân xảy ra, đánh giá 

mức độ nguy hiểm sự cố, khuyến cáo các biện pháp ứng phó.  

Phụ lục 16. Thông tin thông báo cho địa phương lân cận. 

6.2. Phối hợp trợ giúp 

- Ban Chỉ huy có thể triển khai lực lƣợng để hỗ trợ ứng phó sự cố trên cơ 

sở thỏa thuận giữa UBND tỉnh Ninh Thuận với UBND tỉnh/thành phố khác.    

- Ban Chỉ huy có thể yêu cầu trợ giúp từ các địa phƣơng khác trên cơ sở 

các thoả thuận hợp tác hoặc thông qua Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn.   

7. Yêu cầu trợ giúp 

7.1. Yêu cầu trợ giúp ứng phó sự cố đối với cấp tỉnh  

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 84, Luật Năng lƣợng nguyên tử quy định 

UBND tỉnh có trách nhiệm kịp thời hỗ trợ trong trƣờng hợp sự cố xảy ra vƣợt 

quá khả năng ứng phó của cơ sở. Cơ sở có thể yêu cầu tỉnh trợ giúp khi sự cố 

vƣợt quá khả năng ứng phó của cơ sở. 

Phụ lục 17. Mẫu yêu cầu trợ giúp của cơ sở. 

7.2. Yêu cầu trợ giúp ứng phó sự cố đối với cấp Quốc gia 

Theo Điểm a, Khoản 3, Điều 84, Luật Năng lƣợng nguyên tử, UBND có 

trách nhiệm kịp thời báo cáo Chủ tịch Uỷ ban quốc gia tìm kiếm - cứu nạn và yêu 

cầu hỗ trợ khi sự cố xảy ra vƣợt quá khả năng ứng phó của địa phƣơng. 

Phụ lục 18. Mẫu yêu cầu trợ giúp của tỉnh. 
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CHƢƠNG VII 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Các Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ huy ứng phó sự cố và các cơ sở 

sử dụng nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch 

này. 

Ban Chỉ huy ứng phó sự cố chịu trách nhiệm theo dõi và báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch này. 

Trong quá trình thực hiện kế hoạch, nếu phát sinh khó khăn, vƣớng mắc 

hoặc chƣa phù hợp, các Sở, ban, ngành chủ động đề xuất với Ban Chỉ huy ứng 

phó sự cố để chỉnh sửa, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với thực tế phát triển 

kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Bộ Khoa học và Công nghệ; 

- Ban chỉ huy ƢPSC; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Các đơn vị lực lƣợng vũ trang cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức/cá nhân sử dụng nguồn phóng xạ; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lƣu: VT. ĐN 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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