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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

BỘ KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ__________

Số: 27/2010/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2010

THÔNG TƯ
Hướng dẫn về đo lường bức xạ, hạt nhân và xây dựng, quản lý mạng lưới 

quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 

Căn ��ứ L�ật Năng lượng ng�yên t� số 18/2008/QH12 ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn ��ứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 ��ủa Chính 
phủ q�y định ��h� t�ết �à hướng dẫn th� hành một số đ���� ��ủa L�ật Năng lượng 
ng�yên t�;

Căn ��ứ Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2010 ��ủa Chính phủ 
q�y định ��h� t�ết �à hướng dẫn th� hành một số đ���� ��ủa L�ật Năng lượng ng�yên t� 
��� nhà máy đ��n hạt nhân;

Căn ��ứ Q�yết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2010 ��ủa Thủ tướng 
Chính phủ ��� ����� phê d�y�t Q�y hoạ��h mạng lướ� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ 
mô� trường q�ố�� g�a đến năm 2020;

Căn ��ứ Nghị định số 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 ��ủa Chính phủ 
q�y định ��hứ�� năng�� nh��m �ụ�� q�y��n hạn �à ��ơ ��ấ� t� ��hứ�� ��ủa Bộ Khoa họ�� �à 
Công ngh�;

 Bộ trưởng Bộ Khoa họ�� �à Công ngh� hướng dẫn ��� đo lường �ứ�� xạ�� hạt 
nhân �à xây dựng�� q�ản lý mạng lướ� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường 
như sa�:

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn ��� đo lường �ứ�� xạ�� hạt nhân �à xây dựng�� q�ản lý 

mạng lướ� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường �ao gồm: Tr�ng tâm đ���� 
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hành q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường (sa� đây đượ�� gọ� là Tr�ng tâm 
đ���� hành)�� trạm q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường ��ấp �ùng (sa� đây đượ�� 
gọ� là trạm �ùng)�� trạm q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường ��ấp tỉnh (sa� đây 
đượ�� gọ� là trạm địa phương) �à trạm q�an trắ�� tạ� ��á�� ��ơ sở hạt nhân (sa� đây đượ�� 
gọ� là trạm ��ơ sở).

Điều 2. Đối tượng áp dụng
Thông tư này áp dụng đố� �ớ� t� ��hứ���� ��á nhân trong nướ���� ngườ� V��t Nam định 

��ư ở nướ�� ngoà��� t� ��hứ���� ��á nhân nướ�� ngoà��� t� ��hứ�� q�ố�� tế t�ến hành ��á�� hoạt 
động trong lĩnh �ự�� năng lượng ng�yên t� tạ� V��t Nam.

Chương II
CHUẨN ĐO LƯỜNG BứC XẠ, HẠT NHÂN KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN 

THIẾT BỊ GHI ĐO BứC XẠ, HẠT NHÂN VÀ THIẾT BỊ BứC XẠ

Điều 3. Thiết lập, duy trì chuẩn đo lường bức xạ, hạt nhân quốc gia 
1. V��n Năng lượng ng�yên t� V��t Nam q�ản lý phòng ��h�ẩn đo lường �ứ�� xạ�� 

hạt nhân q�ố�� g�a theo ��á�� q�y định ��ủa pháp l�ật ��� đo lường.
2. Phòng ��h�ẩn đo lường �ứ�� xạ�� hạt nhân q�ố�� g�a ��ó ��á�� nh��m �ụ �à q�y��n 

hạn ��hủ yế� sa� đây:
a) Th�ết lập ��h�ẩn�� g�ữ ��h�ẩn�� tr�y��n ��h�ẩn đo lường �ứ�� xạ�� hạt nhân �à định 

kỳ h��� ��h�ẩn hoặ�� so sánh �ớ� ��h�ẩn q�ố�� tế đượ�� ��ông nhận;
�) Ngh�ên ��ứ� phương pháp đo lường �ứ�� xạ�� hạt nhân;
��) Ngh�ên ��ứ� xây dựng ��á�� q�y trình k�ểm định�� h��� ��h�ẩn th�ết �ị gh� đo �ứ�� 

xạ�� th�ết �ị �ứ�� xạ�� th�ết �ị hạt nhân;
d) Công nhận ��á�� t� ��hứ���� ��á nhân ��ó đủ năng lự�� kỹ th�ật t�ến hành k�ểm định�� 

h��� ��h�ẩn th�ết �ị gh� đo �ứ�� xạ�� th�ết �ị �ứ�� xạ�� th�ết �ị hạt nhân;
 đ) Lư� g�ữ hồ sơ l�ên q�an đến hoạt động ��ủa Phòng ��h�ẩn đo lường �ứ�� xạ�� 

hạt nhân q�ố�� g�a.
Điều 4. Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ, hạt nhân và thiết 

bị bức xạ
1. Danh mụ�� ��á�� th�ết �ị gh� đo �ứ�� xạ�� hạt nhân phả� k�ểm định�� h��� ��h�ẩn 

đượ�� q�y định tạ� Danh mụ�� phương t��n đo pháp định �à T�ê� ��h�ẩn q�ố�� g�a ��� 
q�y trình k�ểm định�� h��� ��h�ẩn th�ết �ị gh� đo �ứ�� xạ do Bộ Khoa họ�� �à Công ngh� 
�an hành. 
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2. Danh mụ�� th�ết �ị �ứ�� xạ phả� k�ểm định�� h��� ��h�ẩn đượ�� q�y định tạ� Phụ 
lụ�� �an hành kèm theo Thông tư này. T�ê� ��h�ẩn q�ố�� g�a ��� q�y trình k�ểm định�� 
h��� ��h�ẩn th�ết �ị �ứ�� xạ do Bộ Khoa họ�� �à Công ngh� �an hành. 

Chương III
QUAN TRẮC VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG

Điều 5. Chỉ tiêu và tần suất quan trắc

1. S�ất l���� �ứ�� xạ gamma trong không khí - q�an trắ�� l�ên tụ��.

2. L���� tí��h lũy - �a tháng đo một lần.

3. Đồng �ị phóng xạ trong son khí - q�an trắ�� l�ên tụ��. 

4. T�ng hoạt độ phóng xạ �eta trong mẫ� rơ� lắng khô�� rơ� lắng ướt �à nướ�� 
mưa - mỗ� tháng đo một lần.

5. Hàm lượng radon �à t�ng hoạt độ phóng xạ �eta trong nướ�� (nướ�� s�nh hoạt�� 
nướ�� mặt�� nướ�� ngầm �à nướ�� thả�) - �a tháng đo một lần.

6. Hàm lượng ��á�� đồng �ị phóng xạ trong mô� trường đất (đất ��� mặt�� trầm 
tí��h) - sá� tháng đo một lần.

7. Hàm lượng ��á�� đồng �ị phóng xạ trong thự�� �ật�� lương thự�� �à thự�� phẩm - sá� 
tháng đo một lần.

8. Cá�� thông số khí tượng l�ên q�an - q�an trắ�� l�ên tụ��.

Điều 6. Xây dựng và quản lý Trung tâm Điều hành, trạm vùng, trạm địa 
phương, trạm cơ sở 

1. V��n Năng lượng ng�yên t� V��t Nam ��ó trá��h nh��m:

a) Xây dựng trình Bộ Khoa họ�� �à Công ngh� �an hành q�yết định thành lập 
Tr�ng tâm đ���� hành �à ��á�� trạm �ùng th�ộ�� Mạng lướ� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng 
xạ mô� trường q�ố�� g�a;

�) Q�ản lý hoạt động ��ủa Tr�ng tâm Đ���� hành �à ��á�� trạm �ùng th�ộ�� Mạng 
lướ� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường q�ố�� g�a. Định kỳ hàng năm V��n 
Năng lượng ng�yên t� V��t Nam �áo ��áo Bộ Khoa họ�� �à Công ngh� ��� h��n trạng 
phóng xạ mô� trường q�ố�� g�a �à �áo ��áo ngay kh� ��ó h��n tượng �ất thường ��� 
phóng xạ�� đồng thờ� g�� �ản sao �áo ��áo tớ� Cụ�� An toàn �ứ�� xạ �à hạt nhân.

2. Sở Khoa họ�� �à Công ngh� ��á�� tỉnh�� thành phố trự�� th�ộ�� Tr�ng ương ��ó 
trá��h nh��m:
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a) Xây dựng trình Ủy �an nhân dân tỉnh�� thành phố trự�� th�ộ�� Tr�ng ương �an 
hành q�yết định thành lập Trạm địa phương trên ��ơ sở Q�y hoạ��h mạng lướ� q�an 
trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường q�ố�� g�a;

�) Q�ản lý hoạt động ��ủa Trạm địa phương trên địa �àn.

3. T� ��hứ���� ��á nhân �ận hành một trong những ��ơ sở hạt nhân sa� đây phả� xây 
dựng �à q�ản lý ��á�� trạm ��ơ sở:

a) Nhà máy đ��n hạt nhân;

�) Lò phản ứng ngh�ên ��ứ�; 

��) Cơ sở làm g�à� �ran��� ��hế tạo nh�ên l��� hạt nhân;

d) Cơ sở x� lý�� lư� g�ữ�� ��hôn ��ất ��hất thả� phóng xạ �à nh�ên l��� hạt nhân đã 
q�a s� dụng.

4. Cơ sở �ật ��hất�� trang th�ết �ị �à nhân lự�� ��ủa Tr�ng tâm Đ���� hành �à Trạm 
�ùng�� Trạm địa phương�� Trạm ��ơ sở phả� đáp ứng yê� ��ầ� ��ủa Q�y ��h�ẩn kỹ th�ật 
q�ố�� g�a ��� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường.

Điều 7. Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Điều hành 

1. Tr�ng tâm Đ���� hành ��ó ��hứ�� năng q�ản lý�� đ���� phố� hoạt động ��ủa Mạng 
lướ� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường q�ố�� g�a �à phụ�� �ụ đ���� hành ứng 
phó sự ��ố �ứ�� xạ�� sự ��ố hạt nhân.

2. Tr�ng tâm Đ���� hành ��ó ��á�� nh��m �ụ ��hủ yế� sa�:

a) Th� thập dữ l��� từ ��á�� trạm�� ��á�� đ�ểm q�an trắ�� trong Mạng lướ� q�an trắ�� 
�à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường q�ố�� g�a �à H� thống q�an trắ�� tà� ng�yên �à mô� 
trường q�ố�� g�a; 

�) X� lý �à xây dựng ��ơ sở dữ l��� phóng xạ mô� trường q�ố�� g�a �à lư� g�ữ �ô 
thờ� hạn ��á�� dữ l��� phóng xạ mô� trường;

��) Thự�� h��n phân tí��h�� đánh g�á d�ễn ��ến sự ��ố �ứ�� xạ �à hạt nhân phụ�� �ụ ����� 
đ���� hành ứng phó sự ��ố �ứ�� xạ�� sự ��ố hạt nhân;

d) Hướng dẫn ��h�yên môn�� ngh��p �ụ�� đ���� phố� �à k�ểm tra hoạt động ��ủa ��á�� 
trạm q�an trắ�� trong Mạng lướ� q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường q�ố�� 
g�a;

đ) Báo ��áo V��n Năng lượng ng�yên t� V��t Nam ��� kết q�ả q�an trắ�� định kỳ 
sá� tháng một lần �à �áo ��áo ngay kh� ��ó h��n tượng �ất thường ��� phóng xạ hoặ�� 
kh� V��n Năng lượng ng�yên t� V��t Nam yê� ��ầ�.



CÔNG BÁO/Số 89 + 90 ngày 09-02-2011 21

Điều 8. Chức năng, nhiệm vụ của trạm vùng
1. Trạm �ùng ��ó ��hứ�� năng thự�� h��n q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� trường 

trong �ùng; đ���� phố� hoạt động ��ủa ��á�� trạm địa phương �à trạm ��ơ sở th�ộ�� �ùng 
�à phụ�� �ụ đ���� hành ứng phó sự ��ố �ứ�� xạ�� sự ��ố hạt nhân.

2. Trạm �ùng ��ó ��á�� nh��m �ụ ��hủ yế� sa�:
a) Th� thập�� x� lý �à phân tí��h ��á�� ��hỉ t�ê� phóng xạ mô� trường tạ� ��á�� địa 

phương th�ộ�� �ùng nơ� không ��ó trạm địa phương theo ��hỉ t�ê� �à tần s�ất q�y định 
tạ� Đ���� 5 ��ủa Thông tư này;

�) Nhận �à phân tí��h đánh g�á ��hỉ t�ê� phóng xạ ��ủa ��á�� mẫ� mô� trường do ��á�� 
trạm địa phương trong �ùng g�� đến;

��) Kết nố� �à th� nhận dữ l��� q�an trắ�� trự�� t�yến từ ��á�� trạm địa phương �à ��á�� 
trạm ��ơ sở ��ủa ��ơ sở hạt nhân ��ó trong �ùng; 

d) Thự�� h��n đánh g�á tình trạng phóng xạ tạ� h��n trường kh� ��ó sự ��ố �ứ�� xạ�� 
sự ��ố hạt nhân xảy ra trong �ùng; 

đ) Báo ��áo kết q�ả q�an trắ�� trong �ùng �ằng �ăn �ản �ớ� Tr�ng tâm Đ���� hành 
định kỳ �a tháng một lần �à �áo ��áo ngay kh� ��ó h��n tượng �ất thường ��� phóng xạ 
hoặ�� kh� Tr�ng tâm Đ���� hành yê� ��ầ�.

Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của trạm địa phương
1. Trạm địa phương ��ó ��hứ�� năng thự�� h��n q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� 

trường trong phạm �� tỉnh�� thành phố nơ� đặt trạm; phụ�� �ụ đ���� hành ứng phó sự ��ố 
�ứ�� xạ�� sự ��ố hạt nhân. 

2. Trạm địa phương ��ó ��á�� nh��m �ụ ��hủ yế� sa�: 
a) Thự�� h��n q�an trắ�� ��á�� ��hỉ t�ê� phóng xạ mô� trường tạ� địa phương theo tần 

s�ất q�y định tạ� ��á�� khoản 1�� 2�� 3 �à 8 Đ���� 5 ��ủa Thông tư này;
�) Th� thập �à g�� ��� trạm �ùng ��á�� mẫ� mô� trường theo q�y định tạ� ��á�� khoản 

4�� 5�� 6�� 7 Đ���� 5 ��ủa Thông tư này �à theo yê� ��ầ� ��ủa Trạm �ùng; 
��) Tập hợp dữ l����� phân tí��h đánh g�á �à g�� �áo ��áo kết q�ả q�an trắ�� tớ� Trạm 

�ùng �à Sở Khoa họ�� �à Công ngh� định kỳ mỗ� tháng một lần�� �áo ��áo ngay kh� 
��ó h��n tượng �ất thường ��� phóng xạ hoặ�� kh� Trạm �ùng �à Sở Khoa họ�� �à Công 
ngh� yê� ��ầ�. 

Điều 10. Chức năng, nhiệm vụ của trạm cơ sở
1. Trạm ��ơ sở ��ó ��hứ�� năng thự�� h��n q�an trắ�� �à ��ảnh �áo phóng xạ mô� 

trường trong phạm �� ��ơ sở hạt nhân; phụ�� �ụ đ���� hành ứng phó sự ��ố �ứ�� xạ�� sự 
��ố hạt nhân. 
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2. Trạm ��ơ sở ��ó ��á�� nh��m �ụ ��hủ yế� sa�:
a) Thự�� h��n q�an trắ�� ��á�� ��hỉ t�ê� phóng xạ mô� trường tạ� ��ơ sở hạt nhân theo 

q�y định tạ� Đ���� 5 ��ủa Thông tư này;
�) Kết nố��� g�� số l��� q�an trắ�� thường x�yên tớ� Trạm �ùng �à trạm địa phương 

nơ� ��ó ��ơ sở hạt nhân;
��) Th� thập số l����� x� lý�� phân tí��h đánh g�á ��á�� ��hỉ t�ê� phóng xạ mô� trường; 

tập hợp �à lư� g�ữ số l��� q�an trắ�� theo q�y định;
d) G�� �áo ��áo đánh g�á kết q�ả q�an trắ�� tớ� Trạm �ùng�� Sở Khoa họ�� �à Công 

ngh� �a tháng một lần; tớ� Cụ�� An toàn �ứ�� xạ �à hạt nhân sá� tháng một lần �à �áo 
��áo ngay kh� ��ó h��n tượng �ất thường ��� phóng xạ hoặ�� kh� Tr�ng tâm đ���� hành�� 
Trạm �ùng�� Sở Khoa họ�� �à Công ngh��� Cụ�� An toàn �ứ�� xạ �à hạt nhân yê� ��ầ�; 

đ) Thự�� h��n đánh g�á tình trạng phóng xạ tạ� h��n trường kh� ��ó sự ��ố �ứ�� xạ�� 
sự ��ố hạt nhân xảy ra tạ� ��ơ sở.

 Điều 11. Công bố kết quả quan trắc
 Bộ Khoa họ�� �à Công ngh� ��ó thẩm q�y��n ��ông �ố kết q�ả q�an trắ�� phóng xạ 

mô� trường. 

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 Điều 12. Hiệu lực thi hành
 1. Thông tư này ��ó h��� lự�� th� hành sa� 45 ngày�� kể từ ngày ký. 
 2. Trong q�á trình thự�� h��n�� nế� ��ó �ướng mắ���� đ�� nghị ��á�� ��ơ q�an�� t� ��hứ�� 

�à ��á nhân kịp thờ� phản ánh �ằng �ăn �ản ��� Bộ Khoa họ�� �à Công ngh� để xem 
xét�� s�a đ���� �� s�ng./.

KT. BỘ TRƯởNG
THứ TRƯởNG

Lê Đình Tiến
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Phụ lục
DANH MỤC THIẾT BỊ BứC XẠ PHẢI KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BKHCN ngày 30 tháng 12 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

1. Th�ết �ị phát t�a X dùng k�ểm tra hành lý.
2. Th�ết �ị phát t�a X ��hụp ảnh ��ông ngh��p.
3. Th�ết �ị phát t�a X dùng trong ngh�ên ��ứ� �à ��h�ế� xạ.
4. Th�ết �ị �ứ�� xạ dùng trong y tế:
- Máy X q�ang thường q�y;
- Máy X q�ang ��h�ế� ��hụp mạ��h�� ��h�ế� ��hụp ��an th��p;
- Máy X q�ang �ú;
- Máy X q�ang d� động;
- Máy X q�ang răng;X q�ang răng;răng;
- Máy ��hụp ��ắt lớp �� tính (CT�� PET/CT).
5. Cá�� th�ết �ị xạ trị:
- Máy xạ trị Co-60;
- Máy xạ trị g�a tố�� t�yến tính (LINAC);
- Máy xạ trị �ằng ��hùm t�a �on�� proton;
- Máy xạ trị gamma kn�fe�� ��y�er - kn�fe;
- Máy xạ trị áp sát. 


