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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

BAN CHỈ HUY ỨNG PHÓ SỰ CỐ 

BỨC XẠ VÀ HẠT NHÂN 

Số: 62/KH-BCHƯPSCBXHN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Nông, ngày 21 tháng 8 năm 2019 
 

 

KẾ HOẠCH  
 “Chi tiết triển khai, thực hiện Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân  

trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019” 

 
 

 Căn cứ Quyết định số 2766/QĐ-BKHCN ngày 13/10/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ về việc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt 

nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; 

 Thực hiện Kế hoạch số 414/KH-UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ hạt 

nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2019 – 2023; 

 Ban chỉ huy Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Đắk Nông ban hành 

Kế hoạch chi tiết triển khai, thực hiện ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 (gọi tắt là Kế hoạch) như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức Lớp tập huấn tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác ứng 

phó sự cố bức xạ, hạt nhân cho các cơ sở bức xạ, cán bộ quản lý tại tỉnh Đắk 

Nông và đội ngũ tham gia diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh;  

- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh; 

2. Yêu cầu 

 - Diễn tập phải bám sát nội dung trong Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và 

hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã được Bộ Khoa học và Công nghệ phê 

duyệt; 

 - Đảm bảo phương tiện trang thiết bị để phục vụ việc tổ chức Diễn tập 

được tiến hành nhanh chóng, kịp thời, an toàn và được quản lý, kiểm soát, phối 

hợp đồng bộ, hiệu quả từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; 

 - Rút ra bài học kinh nghiệm để bổ sung, điều chỉnh, cập nhật vào bản Kế 

hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông cho phù 

hợp với điều kiện thực tế; 

 II. NỘI DUNG 

 Kế hoạch chi tiết triển khai, thực hiện Ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân trên 

địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2019 như sau: 

- Tổ chức Tập huấn về công tác ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân trên địa 

bàn tỉnh Đắk Nông;  
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- Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp tỉnh về tình huống 

mất nguồn phóng xạ tại cơ sở và thu hồi an toàn; 

- Thuê trang thiết bị phục vụ diễn tập ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân cấp 

tỉnh; 

III. THỜI GIAN 

Kế hoạch bắt đầu tháng 10 năm 2019. 

IV. ĐỊA ĐIỂM 

Tổ chức tập huấn, diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh tại 

Công ty Nhôm Đắk Nông trực thuộc Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản 

Việt Nam ở xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông;  

V. KINH PHÍ 

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch năm 2019 là: 540.000.000 đồng. (Năm 

trăm bốn mươi triệu đồng chẵn). 

(Có Bảng dự trù kinh phí chi tiết đính kèm). 

Năm 2019: Từ nguồn Kinh phí triển khai Kế hoạch sự cố bức xạ và hạt 

nhân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã bố trí trong dự toán đầu năm cho Sở Khoa 

học và Công nghệ tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của 

UBND tỉnh. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đơn vị chỉ đạo thực hiện: UBND tỉnh Đắk Nông, Ban Chỉ huy ứng 

phó sự cố bức xạ và hạt nhân của tỉnh. 

2. Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ. 

3. Đơn vị phối hợp thực hiện: Đơn vị dịch vụ tổ chức diễn tập, đơn vị 

cho thuê trang thiết bị bức xạ và các Sở, Ban, Ngành có liên quan. 

4. Phân công nhiệm vụ: 

 - Sở Khoa học và Công nghệ: Chủ trì phối hợp với đơn vị dịch vụ tổ 

chức diễn tập, đơn vị cho thuê trang thiết bị bức xạ và các Sở, Ban, Ngành có 

liên quan tổ chức tập huấn kiến thức về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân; xây 

dựng kịch bản diễn tập chi tiết; tổ chức luyện tập và diễn tập; cử người tham gia 

luyện tập và diễn tập; thuê phương tiện, trang thiết bị chuyên ngành phục vụ 

hoạt động luyện tập và diễn tập; đánh giá kết quả diễn tập; 

 - Công an tỉnh: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao 

thông tại khu vực tổ chức diễn tập; cử người tham gia luyện tập và diễn tập; 

phối hợp cung cấp phương tiện, trang thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động 

luyện tập và diễn tập; 

 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh 

trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, thảm họa, thiên tai... tại khu 

vực tổ chức luyện tập, diễn tập. Cử người tham gia luyện tập và diễn tập, hỗ trợ 

cung cấp trang bị phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho công tác 
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ứng phó sự cố khi có yêu cầu. Tham gia tẩy xạ môi trường khi có nhiễm bẩn 

phóng xạ; 

 - Sở Y tế: Đảm bảo điều kiện y tế, chăm sóc sức khỏe phục vụ quá trình 

diễn tập; cử cán bộ, nhân viên tham gia luyện tập và diễn tập; cung cấp phương 

tiện, trang thiết bị chuyên ngành phục vụ hoạt động luyện tập và diễn tập; 

 - Sở Giao thông Vận tải: Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý hỗ trợ 

phương tiện vận chuyển theo yêu cầu của Ban chỉ huy; 

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham  mưu cho Trưởng ban 

về các biện pháp bảo vệ nông nghiệp; 

 - Sở Công thương: Chỉ đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý huy động lực 

lượng, vật tư, phương tiện hỗ trợ các tổ chức ứng phó khi có yêu cầu của Ban 

Chỉ huy; 

 - Sở Tài chính: Hướng dẫn thủ tục thanh quyết toán đúng theo qui định 

hiện hành; 

 - Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan thông tin báo chí 

trên địa bàn tỉnh tuyên truyền về việc tổ chức luyện tập, diễn tập kịp thời, chính 

xác, rõ ràng, tránh gây hoang mang cho người dân; 

 - Điện lực Đắk Nông: Cung cấp nguồn điện lưới và điện phục vụ tại các 

địa điểm tổ chức luyện tập, diễn tập đảm bảo liên tục, an toàn, ổn định; xây 

dựng phương án dự phòng khi có sự cố mất điện; 

 - Đài Phát thanh - Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông: Tuyên 

truyền, đăng tải các tin, bài, hình ảnh về các hoạt động theo Kế hoạch; 

 - UBND huyện Đắk R’Lấp: Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, chính 

quyền địa phương nơi tổ chức diễn tập thực hiện các yêu cầu trong quá trình 

chuẩn bị và tổ chức luyện tập, diễn tập; cử người và cung cấp cơ sở vật chất, 

phương tiện, trang thiết bị phục vụ diễn tập; 

- UBND các huyện Tuy Đức, Đắk Song, Đắk Mil, Cư Jút, Krông Nô, 

Đắk G’long, Tuy Đức và thị xã Gia Nghĩa: chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 

phối hợp cử người tham gia diễn tập; 

 - Công ty Nhôm Đắk Nông trực thuộc Chi nhánh Tập đoàn công 

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam: Phối hợp xây dựng kịch bản chi tiết; 

cung cấp cơ sở vật chất, phương tiện, trang thiết bị phục vụ luyện tập và diễn 

tập theo kịch bản; cử người tham gia luyện tập và diễn tập; tham gia đảm bảo an 

ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức diễn tập. 

Nơi nhận:              TM. BAN CHỈ HUY ƯPSCBXHN TỈNH 

- Như Mục 4;                PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC 
- Trưởng ban (thay B/c);  

- Giám đốc, PGĐ Sở; 

- Văn phòng Sở, Phòng QLKH; 

- Lưu VT, CN-SHTT. 

 

 

                  Phạm Ngọc Danh 

                                                GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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