
Bổ TÀI CHÍNH 

Số: 287/2016/TT-BTC 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ĐỘC lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày 15 thảng 11 năm 2016 

THÔNG Tư 
Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử 

Căn cứ Luật phỉ và lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật năng lượng nguyên tử ngày 03 tháng 6 năm 2008; 

Căn cứ Nghị định số 07/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 
của Chính phủ quy định chi tiết và hưởng dân thi hành một so điểu của Luật 
năng lượng nguyên tử; 

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 thảng 8 năm 2016 
của Chỉnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điểu của Luật 
phí và lệ phỉ; 

Căn cứ Nghị định sổ 215/2013/NĐ-CP ngày 23 thảng 12 năm 2013 
của Chỉnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tô chức 
của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế, 

Bộ trưởng Bộ Tài chỉnh ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ 
thu, nộp, quản lỷ và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên 
tử. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Thông tư này quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử 
dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử bao gôm: Phí thâm 
định an toàn bức xạ, an ninh hạt nhân; Phí thẩm định điều kiện để cấp giấy 
đăng ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử; Phí thâm định kê 
hoạch ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; Lệ phí cấp chứng chỉ nhân viên bức 
xạ; Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử. 

2ẻ Thông tư này áp dụng đối với 

a) Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành công việc bức 
xạ; cấp giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng nguyên 



tử; phê duyệt ké hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh, cấp 
cơ sở; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ 
ứng dụng năng lượng nguyên tử; 

b) Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép, giấy đăng ký hoạt động, 
chứng chỉ trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử và phê duyệt kế hoạch ứng 
phó sự cố bức xạ, hạt nhân; 

c) Các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến thu, nộp phí, lệ phí trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên từ. 

Điều 2. Người nộp phí, lệ phí 

Tổ chức, cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tiến hành công 
việc bức xạ, giấy đăng ký hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên từ hoặc phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 
cấp tỉnh, cấp cơ sở phải nộp phí thẩm định; khi đề nghị cấp chứng chỉ nhân 
viên bức xạ, chứng chỉ hành nghề dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng lượng 
nguyên tử phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 3. Tổ chức thu phí, lệ phí 

Cục An toàn bức xạ và hạt nhân (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Sở 
Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là tổ 
chức thu phí, lệ phí theo quy định tại Thông tư này. 

Điều 4Ế Mức thu phí, lệ phí 

Mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử thực hiện 
theo quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 5. Kê khai, nộp phí, lệ phí 

1. Chậm nhất là ngày 05 hàng tháng, tổ chức thu phí phải gửi số tiền 
phí đã thu được vào tài khoản phí chờ nộp ngân sách mở tại Kho bạc nhà 
nước. 

2. Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được 
theo tháng và quyết toán phí, lệ phí theo năm theo quy định tại khoản 3 
Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 
11 năm 2013 của Bộ trường Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý 
thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính 
phủ. Tổ chức thu phí, lệ phí nộp 100% số tiền lệ phí thu được và số tiền phí 
thu được (theo tỷ lệ quy định tại Điều 6 Thông tư này) vào ngân sách nhà 
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nước theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước hiện 
hành 

Điều 6. Quản lý và sử dụng phí 

1. Tổ chức thu phí nộp toàn bộ số tiền phí thu được vào ngân sách 
nhà nước. Nguồn chi phí trang trải cho việc cung cấp dịch vụ và thu phí 
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử do ngân sách nhà nước bố trí trong dự 
toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo 
quy định của pháp luật. 

2. Trường hợp tổ chức thu phí được khoán chi phí hoạt động theo quy 
định của Chính phủ hoặc Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và sử dụng kinh phí quản lý hành 
chính đối với các cơ quan nhà nước được để lại 85% tổng số tiền phí thu 
được để trang trải chi phí phục vụ việc cung cấp dịch vụ, thu phí và nộp 
15% vào ngân sách nhà nước. Tiền phí được để lại được quản lý và sử dụng 
theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 
tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 
một số điều của Luật phí và lệ phí; trong đó, các khoản chi khác liên quan 
đến thực hiện công việc, dịch vụ và thu phí bao gồm cả: chi phí thuê khoán 
chuyên môn, thuê dịch vụ tra cứu, cung cấp thông tin, thuê địch thuật, thuê 
thẩm định; chi phí tổ chức phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn các quy định 
về cấp giấy phép, giấy đăng ký và chứng chỉ; chi phí thực hiện đề tài, đề án, 
nhiệm vụ nhằm hoàn thiện quy trình, thủ tục cấp giấy phép, giấy đăng ký và 
chứng chỉ. 

Điều 7ẻ Tổ chức thưc hiên và điều khoản thi hành • • 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2017 và thay thế Thông tư số 76/2010/TT-BTC ngày 17 tháng 5 năm 2010 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và 
sử dụng phí, lệ phí về năng lượng nguyên tử. 

2. Các nội dung khác liên quan đến thu, nộp, quản lý, sử dụng, chứng 
từ thu, công khai chế độ thu phí, lệ phí không đề cập tại Thông tư này được 
thực hiện theo quy định tại Luật phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-
CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật phí và lệ phí; Thông tư sổ 156/2013/TT-
BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn 
thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 
7 năm 2013 của Chính phủ; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng 
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dẫn in, phát hành, quản lý và sử dụng chứng từ thu phí, lệ phỉ và các văn 
bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có). 

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, 
cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ 
sung./.^/ỊL. 

Nơi nhận:yí(/ KT. Bộ TRƯỞNG 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
-Văn phòng Tổng Bí thư; 
-Văn phòng Quốc hội; 
-Văn phòng Chù tịch nước; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán nhà nước; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phù; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc 
nhà nước các tinh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
- Cồng báo; 
- Website chính phủ; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Ĩ3Ộ Tư pháp); 
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính; 
- Website Bộ Tài chính; 
- Lưu: VT, CST (CST5). 

THỬ TRƯỞNG 
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BIẺU MÚC THU PHÍ, LỆ PHÍ 
TRONG LĨNH vực NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

(Ban hành kèm theo Thông tư sổ 2%Ì/20Ỉ6/TT-BTC ngày si5 thángH năm 2016 
của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 

Aế DANH MỤC PHÍ 
Iể PHÍ THẢM ĐỊNH AN TOÀN BỨC XẠ, AN NINH HẠT NHÂN 

STT Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính Mức thu 
(đồng) 

1 Thẩm định cấp giấy phép vận hành, sử dụng thiết bị chiếu xạ 
1.1 Thẩm định cấp giấy phép vận hành thiết bị chiếu xạ khử trùng, xử lý vật 

liêu: 
1.1.1 Máy gia tốc 1 máy 40ễ000.000 

1.1.2 Thiêt bị dùng nguôn phóng xạ 1 thiêt bi 45.000.000 
1.2 Thâm định câp giây phép vận hành thiêt bị xạ trị: 
1.2.1 Thiêt bị xạ trị nông 1 thiêt bị 4.000.000 
1.2.2 Thiêt bị xạ trị áp sát suât liêu cao 1 thiêt bị 13.000.000 
1.2.3 Thiết bị xạ trị từ xa dùng nguồn phóng 

xa 
1 thiêt bị 16.000.000 

lễ2.4 Máy gia tôc 1 máy 20.000.000 
1.3 Thâm định câp giây phép vận hành máy 

gia tốc sử dụng trong sản xuất chất 
phóng xạ và máy gia tốc khác. 

1 máy 20.000.000 

1.4 Thâm định câp giây phép sử dụng thiêt bị bức xạ sử dụng trong y tê: 
1.4.1 Thiêt bị X-quang chụp răng 1 thiêt bị 2.000.000 
1.4.2 Thiêt bị X-quang chụp vú 1 thiêt bị 2.000.000 
1.4.3 Thiết bị X-quang di động 1 thiêt bi 2.000.000 
1.4.4 Thiêt bị X-quang chân đoán thông 

thường 
1 thiêt bị 3.000ể000 

1.4.5 Thiêt bị đo mật độ xương 3.000.000 
1.4.6 Thiêt bị X-quang tăng sáng truyên hình 1 thiêt bị 5.000.000 
1.4.7 Thiết bị X-quang chụp cắt lớp vi tính 

(CT Scanner) 
1 thiêt bị 8.000.000 

1.4.8 Hê thiêt bi PET/CT 1 thiêt bị 16.000.000 
lế5 Thẩm định cấp giẩy phép sử dụng thiết bị bức xạ sử 

nghiệp, nghiên cứu đào tạo và lĩnh vực kinh tê - kỹ thuật 
dụng trong công 
chác: 

1.5.1 Thiêt bi đo hat nhân 1 thiêt bi 4.000.000 
1.5.2 Thiêt bị phân tích huỳnh quang tia X 1 thiêt bị 4.000.000 
1.5.3 Thiêt bi đo săc ký khí 1 thiêt bị 4.000.000 
1.5.4 Thiểt bi khử tĩnh điên 1 thiêt bi 4.000.000 
1.5.5 Thiết bị phát tia X dùng trong soi kiểm 

tra bo mach 
1 thiêt bị 4.000.000 

1.5.6 Thiêt bị phát tia X dùng trong kiêm tra 
an ninh 

1 thiết bị 4.000.000 
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1 STT Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính Mức thu 
(đồng) 

1.5.7 
1.5.8 

Phô kê Mossbauer 1 thiêt bị 4.000.000 1.5.7 
1.5.8 Thiêt bị phát tia X chụp ảnh bức xạ 

công nghiệp 
1 thiêt bị 5.000.000 

1.5.9 Thiêt bị đo địa vật lý giêng khoan và 
thăm dò đia chất 

1 thiêt bị 7.000.000 

1.5.10 Thiêt bị chụp ảnh bức xạ công nghiệp 
chứa nguồn gamma 

1 thiêt bị 8.000.000 

1.5.11 Thiêt bị gamma chiêu xạ tự che chăn 
(gamma cell) 

1 thiêt bị 13.000.000 

1.5.12 Thiêt bị tạo trường gamma (gamma 
field) 

1 thiêt bị 52.000.000 

2 Thấm định cấp giấy phép sản xuất, chế biến, lưu giữ, sử dụng chất 
phóng xạ 

2.1 Thâm định câp giây phép sản xuât chât 
phóng xạ 

1 cơ sở 60.000.000 

2.2 Thâm định cấp giấy phép chế biến chất 
phóng xạ 

1 cơ sở 26.000.000 

2ễ3 Thấm định cấp giấy phép lưu giữ nguồn ohóng xạ: 
2.3.1 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 

phóng xạ trên trung bình 
1 nguôn 4.000.000 

2.3.2 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiếm 
phóng xạ trung bình 

1 nguôn 3.000.000 

2.3.3 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 
phóng xạ dưới trung bình 

1 nguôn 2.000.000 

2.4 Thâm định câp giây phép sử dụng neuôn phóng xạ: 
2.4.1 Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm 

phóng xạ trên trung bình 
1 nguôn 7.000.000 

2ễ4.2 
. 

Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiếm 
phóng xạ trung bình 

1 nguôn 5.000.000 

2.4.3 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 
phóng xạ dưới trung bình 

1 nguôn 3.000.000 

3 Thâm định báo cáo đánh giá an toàn 
bức xạ đối với cơ sỏ' thăm dò, khai 
thác quặng phóng xạ để cấp giấy 
phép thăm dò, khai thác, chế biến 
quặng phóng xạ 

1 cơ sở 60.000.000 

4 Thấm định cấp giấy phép xử lý, lưu giữ chất thải phóng xạ, nguồn 
phóng xạ đã qua sử dụnẹ 

4.1 Thẩm định câp giấy phép xử lý, lưu giữ 
chất thải phóng xạ 

1 cơ sờ 60.000.000 

4.2 Thâm định câp giây phép xử lý, lưu giữ nguổn phóng xạ c ã qua sử dụng: 
4.2ễl Nguôn phóng xạ đã qua sử dụng có 

mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung 
bình hoặc với số lượng lớn hon hoặc 
bằng 10 nguồn 

1 địa điêm 

1 

20.000.000 
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STT Nội dung công việc thu phí Đon vị tính Mức thu 
(đồng) 

4.2.2 Nauôn phóng xạ đã qua sử dụng có 
mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình 
với sổ lượng nhỏ hơn 10 nguồn 

1 nguôn 2.000.000 

4.2.3 Nguôn phóng xạ đã qua sử dụng có 
mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới 
trung bình với số lượng nhỏ hơn 10 
nguồn 

1 nguôn 1.000.000 

5 Thâm định đê câp giây phép xây dựng cơ sỏ' bức xạ 
5.1 Cơ sở sản xuât, chê biên chât phóng xạ 1 cơ sở 25.000.000 
5.2 Cơ sở xử lý, lưu 2,iữ chât thải phóng xạ 

có hoạt độ lớn hơn 10.000 lần mức 
miễn trừ 

1 cơ sở 25.000.000 

5.3 Kho lưu giữ chât thải phóng xạ quôc gia 1 cơ sở 40.000.000 
5.4 Các cơ sở bức xa khác 1 cơ sở 15.000.000 
6 Thẩm định cấp giấy phép thay đổi quy mô, phạm vi hoạt động cơ sở 

bức xạ; giấv phép chấm dứt hoạt động cơ sở bức xạ 
6.1 Thấm định để cấp giấy phép thay đôi quy mô, phạm vi hoạt động của cơ 

sở bức xa: 
6.1.1 Cơ sở sản xuât, chê biên chât phóng xạ 1 cơ sở 25.000.000 
6.1.2 Cơ sở xử lý, lưu giữ chât thải phóng xạ 

có hoạt độ lớn hơn 10.000 lân mức 
miễn trừ 

1 cơ sở 25.000.000 

6.1.3 Kho lun giữ chât thải phóng xạ quôc gia 1 cơ sở 40.000.000 
6.1.4 Các cơ sở bức xa khác 1 cơ sở 15.000.000 
6.2 Thâm định đê câp giây phép châm dứt hoạt động cơ sở bức xạ: 
6.2.1 Cơ sở vận hành máy gia tôc 1 cơ sở 7.000.000 
6.2.2 Cơ sở xạ trị sử dụng thiêt bị xạ trị áp sát 

suất liều cao và thiết bị xạ trị từ xa dùng 
nguồn phóng xạ 

1 cơ sở 25.000.000 

6ể2.3 Cơ sở chiêu xạ khử trùng, chiêu xạ xử 
lý vật liệu sử dụng nguồn phóng xạ 

1 cơ sở 25.000.000 

6.2.4 Cơ sở xử lý, lưu eiữ chât thải phóng xạ 
có hoạt độ lớn hon 10.000 lần mức 
miễn trừ 

1 cơ sở 25.000.000 

6ề2.5 Cơ sở sản xuât, chê biên chât phóng xạ 1 cơ sở 40.000.000 
6ẽ2.6 Kho lưu giữ chât thải phóng xạ quôc gia 1 cơ sở 65.000.000 
7 Thẩm định để cấp giấv phép nhập khẩu, xuất khấu chất phóng xạ 
7.1 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 

phóng xạ trên trune bình 
1 nguôn hoặc 
1 lô nguồn để 
sử dụng trong 
1 thiết bị 

7.000.000 

7.2 Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 
phóng xạ trung bình 

1 nguôn 2.000.000 

7.3 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 
phóng xạ dưới trunẹ bình 

1 nguôn 1.000.000 
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STT Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính Mức thu 
(đồng) 

8 Thấm đinh đê cấp giấy phép đóng gói, vân chuyên vât liệu phóng xa 
8.1 Chât phóng xạ: 
8.1.1 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 

phóng xạ trên trung bình 
1 kiện hàng 7.000.000 

8.1.2 

8.1.3 

Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 
phóng xạ trung bình 

1 kiện hàng 2.000.000 8.1.2 

8.1.3 Nguôn phóng xạ có mức độ nguy hiêm 
phóng xạ dưới trung bình 

1 kiện hàng 1.000.000 

8.2 Chât thải phóng xạ 1 chuyên 
hàng 

4.000.000 

8.3 Vật liệu hạt nhân nguôn 1 chuyên 
hàng 

4.000.000 

8.4 Vật liệu hạt nhân 1 chuyên 
hàng 

7.000.000 

9 Thâm định đê câp giây phép vận chuyên vật liệu phóng xạ quá cảnh 
lãnh thổ Viêt Nam 

9.1 Chât phóng xạ 1 chuyên 
hàng 

25.000.000 

9.2 Vật liệu hạt nhân, vật liệu hạt nhân 
nguồn 

1 chuyên 
hàng 

65.000.000 

Ghi chủ: 
Phân nhóm đối với nguồn phóng xạ: 

1.1. Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trên trung bình: 
bao gồm nguồn thuộc nhóm 1 và nhóm 2 theo phân loại nguồn phóng xạ theo 
quy định tại quy chuẩn quốc gia QCVN 6: 2010/BKHCN ban hành kèm theo 
Thông tư số 24/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An 
toàn bức xạ Phân nhóm và phân loại nguồn phóng xạ" (QCVN 6: 
2010/BKHCN); 

1.2. Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ trung bình: bao 
gồm nguồn thuộc nhóm 3 theo phân loại nguồn phóng xạ theo quy định tại 
quy chuẩn quốc gia QCVN 6: 2010/BKHCN, 

1.3. Nguồn phóng xạ có mức độ nguy hiểm phóng xạ dưới trung bình: 
bao gồm nguồn thuộc nhóm 4 và nhóm 5 theo quy định tại quy chuẩn quốc 
gia QCVN 6: 2010/BKHCN. 

2. Việc tính phí đối với các thiết bị bức xạ sử dụng nguồn phóng xạ nêu 
tại mục 1.5 trong bảng trên chỉ áp dụng đối với trường hợp thiết bị sử dụng 
kèm với 01 nguồn phóng xạ. Đối với trường họp thiết bị sử dụng kèm với 
nhiều nguồn phóng xạ việc tính phí thẩm định phải tính theo phí thẩm định 
cấp giấy phép sử dụng nguồn phóng xạ nêu tại mục 2.4 trong bảng. 
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3. Trường hợp tố chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép tiến hành một 
công việc có nhiều nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành đồng thời nhiều 
công việc bức xạ, thì mức thu phí được tính như sau: 

a) Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 2 đến 3 
nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành từ 2 đến 3 công việc bức xạ thì áp 
dụng mức thu bằng 95% mức thu quy định tại biếu trên; 

b) Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 4 đến 5 
nguồn bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 4 đến 5 công việc bức xạ thì áp dụng 
mức thu băng 90% mức thu quy định tại biêu trên; 

c) Đối với giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng từ 6 nguồn 
bức xạ hoặc giấy phép tiến hành 6 công việc bức xạ trở lên thì áp dụng mức 
thu bằng 85% mức thu quy định tại biếu trên. 

Ví dụ: Một cơ sở xin cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ để được 
phép nhập khấu 4 chất phóng xạ thuộc nhóm nguồn phóng xạ có mức độ nguy 
hiếm phóng xạ dưới trung bình và vận chuyên chất phóng xạ đó trong 18 kiện 
hàng. Phí thẩm định đế cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ sẽ được tính 
như sau: 

90% X (4 X 1.000.000 + 18 X 1.000.000) = 19.800.000 đồng 

4. Trường hợp gia hạn giấy phép thì thu bằng 75% mức thu phí thẩm 
định cấp giấy phép mới quy định tại Biếu mức thu. 

5. Trường hợp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy phép thì không thu phí 
thẩm định. 

IIẳ PHÍ THẨM ĐỊNH ĐIÈU KIỆN CẤP GIÁY ĐĂNG KÝ DỊCH vụ 
HỎ TRỢ ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

TT Nội dung công việc thu phí Đơn vị tính Mức thu (đông) 
1 Thấm định điều kiện cấp giấy đăng 

ký dịch vụ đào tạo (đào tạo an toàn 
bức xạ; đào tạo chuyên môn nghiệp 
vụ đối với nhân viên bức xạ). 

1 dịch vụ 10.000.000 

2 Thâm định điêu kiện câp giây đăng 
ký dịch vụ kiểm định thiết bị bức xạ. 

1 dịch vụ 10.000.000 

3 Thâm định điêu kiện câp giây đăne 
ký dịch vụ hỗ trợ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử khác. 

1 dịch vụ 7.000.000 

Ghi chú: 
Trường họp gia hạn giấy giấy đăng ký thì thu bằng 75% mức thu phí 

thấm định cấp giấy giấy đăng ký mới quy định tại Biếu mức thu. 

Trường hợp sửa đổi, bổ sung, cấp lại giấy đăng ký thì không thu phí 
thẩm định. 
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III. PHÍ THẢM ĐỊNH KÉ HOẠCH ỨNG PHÓ sụ CỚ BỨC XẠ, sụ 
CÓ HẠT NHÂN CẤP TỈNH, CẢP co SỎ 

TT Công việc Đon vị tính Mức thu 
(đồng) 

] Thâm định kê hoạch ứng phó sự cô 
bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh 

01 bản kê hoạch 15.000.000 

2 Thâm định đê phê duyệt kê hoạch ứng 
phó sự cố cấp cơ sở 

2.1 Thâm định đê phê duyệt đôi với Kê 
hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc 
nhóm nguy cơ I, II và III và Cơ sở tiến 
hành công việc bức xạ sử dụng nguồn 
phóng xạ trong chụp ảnh phóng xạ 
công nghiệp 

01 bản kê hoạch 5.000.000 

2.2 Thâm định đê phê duyệt đôi với Kê 
hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc 
nhóm nguy cơ IV - Cơ sở tiến hành 
công việc bức xạ sử dụng nguồn 
phóng xạ thuộc nhóm 2 (trừ nguồn 
phóng xạ trong chụp ảnh phóng xạ 
công nghiệp), nhóm 3, nhóm 4 theo 
quy định tại QCVN 6:2010/BKHCN, 
thiết bị phát tia X trong chụp ảnh 
phóng xạ công nghiệp và các máy gia 
tốc 

01 bản kê hoạch 2.000.000 

2.3 Thâm định đê phê duyệt đôi với Kê 
hoạch ứng phó sự cố cấp cơ sở thuộc 
nhóm nguy cơ IV - Cơ sở tiến hành 
công việc bức xạ sử dụne nguồn 
phóng xạ thuộc nhóm 5 theo quy định 
tại QCVN 6:2010/BKHCN, thiết bị 
phát tia X quang chẩn đoán y tế và 
thiết bị phát tia X khác 

01 bản kê hoạch 500.000 

Bằ DANH MỤC LỆ PHÍ 

TT Công việc Đon vị tính Mức thu 
(đồng) 

1 Câp chứng chỉ nhân viên bức xạ 1 chứng chỉ 200.000 
2 Câp chứng chỉ hành nghê dịch vụ hô 

trợ ứng dụng năng lượng nguyên tử 
1 chứng chỉ 200.000 
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