
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /QĐ-UBND Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị  

Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng 

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

xạ môi trường quốc gia đến năm 2020; Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 

28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Phương án phòng ngừa 

và ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 16/2013/TT-BKHCN ngày 30/7/2013 của Bộ trưởng 

Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia”; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND 

tỉnh giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn 

đầu tư công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;  

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh về 

điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 

98/TTr-SKHCN ngày 25/10/2021; Báo cáo thẩm định số 492/BC-SKHĐT ngày 

18/10/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị Trạm 

Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường như sau: 

1. Mục tiêu: đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị phục vụ công tác quan 

trắc phóng xạ môi trường; ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân đảm bảo tính tiên tiến 

hiện đại, phù hợp với nhu cầu, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng Quy 
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chuẩn kỹ thuật quốc gia về mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi 

trường quốc gia của Bộ Khoa học và Công nghệ nhằm nhanh chóng đưa vào 

hoạt động Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn, 

đảm bảo kết nối với Mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc 

gia.  

2. Nội dung đầu tư: đầu tư mua sắm và đào tạo, vận hành các trang thiết 

bị Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường tỉnh Lạng Sơn, gồm: 

a) Thiết bị Phòng làm việc của Trạm địa phương; 

b) Thiết bị Phòng máy đo; 

c) Thiết bị phục vụ ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; 

d) Đào tạo, vận hành thiết bị. 

3. Nhóm dự án: dự án nhóm C. 

4. Tổng vốn thực hiện dự án: 15.000 triệu đồng (Mười năm tỷ đồng). 

Nguồn vốn đầu tư: nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh. 

5. Chủ đầu tư dự án: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện: Trạm Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường 

tỉnh Lạng Sơn. Địa chỉ: khu đô thị Nam Hoàng Đồng, xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Thời gian thực hiện dự án: năm 2022 - 2023. 

Điều 2. Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với 

các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình 

cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư 

công và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Khoa học và 

Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết 

định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Ban: VH-XH, KT-NS (HĐND tỉnh); 
- Các PCVP UBND tỉnh, 

 các Phòng CM, TT THCB; 
- Lưu: VT, KGVX(NTH).  

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Trọng Quỳnh 
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