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    Kính gửi:  Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 03/6/2022, Sở Y tế nhận được Văn bản số 811/SKHCN-TĐC của Sở Khoa 

học và Công nghệ về việc thực hiện kiểm định trang thiết bị y tế tại các bệnh viện và cơ 

sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; theo đó, trong thời gian qua do ảnh hưởng của dịch 

COVID-19 nên nhiều cơ sở khám chữa trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện đầy đủ việc 

kiểm định định kỳ các phương tiện đo và thiết bị bức xạ dẫn tới có một số phương tiện 

đo quá hạn tại các cơ sở khám chữa bệnh.  

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định pháp luật về đo lường, kiểm định thiết bị 

y tế và an toàn bức xạ, không để tình trạng sử dụng các phương tiện đo quá hạn hoặc 

chưa được kiểm định, Giám đốc Sở Y tế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện: 

1. Rà soát, kiểm tra các thiết bị y tế, thiết bị bức xạ cần phải kiểm định theo quy 

định của Bộ Khoa học và Công nghệ (đối với các TTYT phải rà soát thiết bị tại các trạm 

y tế trên địa bàn quản lý); gửi danh mục, số lượng về Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 

lượng (Chi cục TCĐLCL) và Sở Y tế trước ngày 18/6/2022. Chủ động liên hệ với Chi 

cục TCĐLCL để kiểm định định kỳ các phương tiện đo và thiết bị bức xạ theo quy định. 

2. Thực hiện đúng quy định về việc tiến hành công việc bức xạ và hoạt động dịch 

vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử theo Nghị định 142/2020/NĐ-CP  ngày 

09/12/2020 của Chính phủ và và Thông tư 02/2022/TT-BKHCN ngày 25/2/2022 của Bộ 

Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 

142/2020/NĐ-CP ngày 0912/2020 của Chính phủ. 

Trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ 

quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra về đo lường và an toàn bức xạ trong lĩnh 

vực y tế, đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Sở Y tế đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo Chi cục TCĐLCL tạo điều 

kiện giải quyết nhanh việc kiểm định các phương tiện đo và thiết bị bức xạ để kịp thời 

đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục QLKCB (để báo cáo); 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Sở KH&CN (để phối hợp); 

- UBND cấp huyện (p/h chỉ đạo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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