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QUYẾT ĐỊNH
về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoai động

của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân9 0 ©

Bộ TRƯỞNG
Bộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn 
bức xạ và hạt nhân,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động 
của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 
Quyết định số 217/QĐ-BKHCN ngày 18 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục An toàn 
bức xạ và hạt nhân và Quyết định số 3269/QĐ-BKHCN ngày 16 tháng 11 năm 2015 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-N h ư  Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng;
- Lưu: VT, V ụ TCCB.



ĐĨỀƯ LỆ
Tổ chức và hoạt đông cửa Cue Án toàíi bức xa và hạt nhân

(Ban hành kềm theo Quyết định số, / i  <' P/QĐ-BKHCN ngày, /  Ó/2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I
CHỨC NĂNG, NHIỆM v ụ  VÀ QUYÈN HẠN

Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân là tổ chức trực thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và thực thi 
các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân trên 
phạm vi cả nước; quản lý, thực hiện các hoạt động dịch vụ công thuộc phạm vi 
quản lý của Cục.

Cục An toàn bức xạ vả hạt nhân có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh 
là: Viet Nam Agency for Radiation and Nuclear Safety (viết tat là VARANS).

2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cố tư cách pháp nhân, có con dấu riêng 
và được mở tài khoản nội tệ, ngoại tệ tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để 
hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành theo 
thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành các văn bản 
quy phạm pháp luật về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân. Tham gia xây 
dựng văn bản quy phạm pháp luật phục vụ phát triển ngành năng lượng nguyên 
tử; quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, hướng dẫn bảo đảm an toàn, an ninh và thanh 
sát hạt nhân; chế độ, chính sách đặc thù cho những người làm việc trong lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử.

2. Xây dựng, trình lãnh đạo cấp có thâm quyên phê duyệt và tô chức thực 
hiện các chính sách, quy hoạch phát triển, các chương trình, kế hoạch 5 năm và 
hàng năm về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.



3 . Tổ chức khai báo chất phóng xạ, thiết bị bức xạ, vật liệu hạt nhân, thiết 
bị hạt nhân; cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp chứng chỉ nhân viên 
bức xạ; tổ chức cấpí th^ ký hoạt động và chứng chỉ hành nghề dịch vụ
hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử liên quan tới an toàn bức xạ và hạt nhân, 
bao gồm: đào tạo nhân viên bức xạ; đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện theo yêu cầu 
của tổ chức, cá nhân tiến hành công việc bức xạ; đo liều chiếu xạ cá nhân, đánh 
giá hoạt độ phóng xạ; kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị ghi đo bức xạ, thiết bị 
bức xạ, thiết bị hạt nhân; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị bức xạ, thiết bị 
hạt nhân; kiểm xạ, tẩy xạ; thay, đảo nhiên liệu cho lò phản ứng hạt nhân; lắp đặt 
nguồn phóng xạ và các hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên 
tử liên quan tới an toàn bức xạ và hạt nhân khác theo phân công của Bộ trưởng.

4. Thẩm định và tổ chức thẩm định an toàn đối với công việc bức xạ; 
thẩm định và tổ chức thẩm định an ninh đối với nguồn phóng xạ, vật liệu hạt 
nhân và cơ sở hạt nhân; thẩm định để cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử liên quan tới an toàn bức xạ và hạt nhân.

5. Kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về an toàn, an ninh và thanh sát hạt 
nhân theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 
pháp luật về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân theo thẩm quyền.

6. Hướng dẫn, chỉ đạo và phối hợp với các Sở Khoa học và Công nghệ, 
các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, an ninh
và thanh sát hạt nhân.

7. Hỗ trợ kỹ thuật cho công tác quản lý nhà nước về an toàn, an ninh và 
thanh sát hạt nhân; tổ chức nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học - công nghệ và 
triển khai thực hiện các dịch vụ về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

8. Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, an ninh nguồn phóng xạ, thiết 
bị bức xạ và hạt nhân, chất thải phóng xạ, vật liệu hạt nhân, nhiên liệu hạt nhân, 
nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng, phóng xạ môi trường và ảnh hưởng của bức 
xạ tới môi trường, ứng phó khẩn cấp và xử lý sự cố bức xạ hạt nhân, kiểm soát 
chiếu xạ nghề nghiệp, chiếu xạ dân chúng và chiếu xạ y tế; phối hợp với Tổng 
Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong công tác quản lý hệ thống Phòng 
chuẩn đo lường bức xạ.

9. Tổ chức hoạt động thanh sát hạt nhân.

10. Xây dựng hệ thống thông tin quốc gia về an toàn, an ninh và thanh sát 
hạt nhân.

11. Thực hiện hoạt động thông tin khoa học và thông tin đại chúng về an 
toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân.

12. Chủ trì và phối họp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên
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môn, nghiệp vụ về an toàn, en ninh và thar.h sát hạt nhân.

13. lổ  Ti ;o - các hc t đ h ọ p  t tế về a: toàn, an in 1
và thanh sát hạt nhân; nghiên cứu, đề xuẩt việc kỳ, gia nhập các điều ước, thỏa 
thuận quốc tế về an toàn, an ninh và thanh sát hạt nhân; tham gia thực hiện các 
điều ước, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

14. Quản lý công chức, viên chức, người lao động, tài chính, tài sản và tài 
liệu  của Cục theo phân cấp của Bộ và quy định của pháp luật.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Chương II
TỎ CHỨC B ộ MÁY VÀ CHẾ Độ LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đạo Cục

1. Lãnh đạo Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có Cục trưởng và không quá 
03 Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng, trước 
pháp luật về toàn bộ hoạt động của Cục.

3. Các Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân giúp Cục trưởng 
trong lãnh đạo công tác của Cục; được quyết định những Vấn đề thuộc phạm vi 
nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng, trước pháp luật 
về những công việc được giao. Các Phó Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm trên cơ sở 
đề nghị của Cục trưởng.

4. Trong trường hợp Cục trưởng vắng mặt, một Phó Cục trưởng được ủy 
quyền thay mặt Cục trưởng lãnh đạo và điều hành hoạt động của Cục.

Điều 4 . Cơ cấu tổ chức của Cuc
©

1. Các đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

a) Văn phòng;

b) Phòng Kế hoạch và Tài chính;

c) Phòng Pháp chế và Chính sách;

d) Phòng Cấp phép;

đ) Phòng An ninh vằ Thanh sát hạt nhân;

e) Phòng Họp tác quốc tế;



g) Thanh tra Cục.

Văn phòng Cục, Thanh tra Cục có con dấu riêng và được mở tài khoản tại 
Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của 
pháp luật.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục

a) Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật an toàn bức xạ hạt nhân và ứng phó sự cố;

b) Trung tâm Thông tin và Đào tạo.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục quy định tại khoản 2 Điều này có tư 
cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, 
Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục 
An toàn bức xạ và hạt nhân do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề nghị của Cục 
trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định cụ thể chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Cục.

5. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc Cục trong 
phạm vi thẩm quyền được giao theo quy định của pháp luật.

6. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh 
Thanh tra Cục trên cơ sở đề xuất của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân 
và Chánh Thanh tra Bộ.

7. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân bổ nhiệm, miễn nhiệm, 
cách chức cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Cục theo quy định của pháp luật 
và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ.

8. Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân được thành lập Hội đồng 
tư vấn An toàn hạt nhân, Hội đồng tư vấn An toàn bức xạ và các Hội đồng tư 
vấn khác về lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Cục. Chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và hoạt động của các Hội đồng tư vấn do Cục 
trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân quy định.

Điều 5. Nhân lưc của Cuc® ©
1. Công chức, viên chức.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

3. Đội ngũ cộng tác viên.



Điều 6» Chế độ lảm vỉệũ

1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhẫn õược tổ chức và hoạt động theo chế độ
thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.

2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân thực hiện chế độ làm việc, quan hệ 
công tác với các đơn vị thuộc Bộ theo quy chế làm việc của Bộ và các quy định 
khác có liên quan.

3. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với 
các cơ quan, tố chức, cá nhân ngoài Bộ có liên quan theo đúng quy định trong 
việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương III
QUẢN LÝ TÀI CHỈNH, TÀI SẢN

Điều 7. Nguồn thu

1. Từ ngân sách nhà nước cấp.

2. Từ phí, lệ phí được để lại theo quy định của pháp luật.

3. Từ các hoạt động sự nghiệp, dịch vụ có liên quan.

4. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các khoản chi'

1. Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chi hoạt động sự nghiệp, hoạt động cung ứng dịch vụ.

3. Chi thuê lao động.

4. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quản lý tài chính, tài sản

Cục trưởng Cục Ân toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm quảnTý, sử 
dụng hiệu quả nguồn tài chính, tài sản của Cục; thực hiện nghĩa vụ tài chính và 
chế độ kế toán theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực hiện ché độ tài 
chính nội bộ của Cục theo quy định của pháp luật.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiêu lưc thỉ hành
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1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



2, Cục ttaỏag Cục An toàr. bức xọ vả hạt vân phôi họx vó' Vụ ìiuỏnig 
Vụ TỐ chức cán bộ tỏ chủ'G thực hịệa Điều ỉệ nảy.

©ỉền l í .  Sue ổoí, bỗ siPig Biền ỉê

Việc sửa đổi, bổ sung Điều iệ này do Cục tru ơn g Cục An toản bức xạ và 
hat nhân phối hợp với VẠ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ ãế nghị Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Còng nghệ xem xét. quyết đỉnh./.

feftrtrNgọc Anh

Bộm ưỞ M G

- / ẫ, Lh: / ỉ  X'1 / Ẩ3fw*


