Hi ngh có s tham d ca trên 300 i biu trong nc và quc t. Các i biu quc t n t C quan Nng lng nguyên t quc t (IAEA), y
ban châu Âu (EC), C quan pháp quy ht nhân Pháp (ASN) và C quan pháp quy ht nhân Slovenia (SNSA). Các i
biu trong nc bao gm i din các B, ngành liên quan: B KHCN, B Y t, B Công thng, B Nông nghip và Phát trin nông
thôn, B Tài nguyên và Môi trng, B Giáo dc và ào to, B Công An, B Quc phòng; y ban nhân dân tnh Qung Ninh; S
Khoa hc và Công ngh các tnh thành trong c nc; các nhà khoa hc trong lnh vc nng lng nguyên t; lãnh o ph trách
và nhân viên an toàn bc x ti các c s tin hành công vic bc x, các n v h tr k thut cho công tác qun lý nhà nc v an
toàn bc x và ht nhân, các c s hot ng dch v h tr ng dng nng lng nguyên t trong c nc và các c quan thông tn báo chí
trung ng và a phng.
Hi ngh c t chc nhm ánh giá thc trng công tác qun lý nhà nc v an toàn bc x và ht nhân ti Vit Nam, to din àn các
nhà qun lý và các chuyên gia k thut ca Vit Nam và quc t chia s kinh nghim, trao i v nhng khó khn, tn ti trong công
tác m bo an toàn, an ninh cho các ng dng bc x và ht nhân trên c nc. T ó, Hi ngh ra các gii pháp, k hoch nhm tng
cng công tác qun lý nhà nc trong lnh vc này.

Phát biu khai mc Hi ngh, Th trng B KHCN Phm Công Tc cho bit, tip ni thành công ca Hi ngh Pháp quy ht nhân
toàn quc ln th nht và ln th hai, B KHCN ã giao Cc ATBXHN t chc Hi ngh Pháp quy ht nhân toàn quc ln th 3 ti
Qung Ninh. Nhìn li hot ng qun lý nhà nc v an toàn bc x và ht nhân 3 nm va qua, chúng ta ã t c mt s kt qu áng

khích l nh h thng vn bn quy phm pháp lut ã c b sung và tng bc hoàn thin; công tác cp phép ngày càng c ci tin
theo hng chuyên nghip, gim th tc hành chính; công tác thanh tra, c bit là thanh chuyên ã phát hin và x lý kp thi
nhiu v vic vi phm tim n nguy c gây mt an toàn, an ninh ngun phóng x; c s h tng phc v công tác ng phó s c ca Vit
Nam ang dn hoàn thin có th tng bc áp ng yêu cu ng phó kp thi, hiu qu s c bc x có th xy ra; công tác rà soát, ánh
giá và thu gom các ngun phóng x ti các c s có nguy c mt an toàn, an ninh v lu gi tp trung cng ã c tích cc trin khai
nhm ngn nga, han chê nguy c mât, thât lac nguôn phong xa có th gây tác ng xu ti môi trng và d lun xã hi.
Mc dù vy, n nay công tác qun lý nhà nc v an toàn, an ninh ht nhân ca Vit Nam vn còn tn ti mt s hn ch và trong
chng mc nào ó cha áp ng y các yêu cu theo tiêu chun an toàn ca IAEA; các yêu cu c t ra trong thc tin trin khai
hot ng ng dng nng lng nguyên t ti Vit Nam. Vic phi hp ca Cc An toàn bc x và ht nhân vi các s KHCN 63 tnh thành
cng nh vi các ngành y t, công thng, nông nghip... vn còn mt s hn ch. Công tác m bo v an toàn bc x ht nhân c s
cha c chú trng quan tâm.
Th trng B KHCN mong mun, vi mc tiêu cao nht là m bo an toàn cho con ngi và môi trng m bo s phát trin bn vng
hot ng ng dng nng lng nguyên t vì mc ích hòa bình ti Vit Nam, Hi ngh s ghi nhn c nhng óng góp ý kin ca các
chuyên gia, nhà khoa hc, nhà qun lý t các c quan quc t, t nhng nc có kinh nghim cng nh s óng góp ca các nhà
khoa hc các s ban ngành a phng. Theo ó, Hi ngh ln này cn tp trung ánh giá hin trng ca công tác qun lý nhà nc v
an toàn bc x và ht nhân và kt qu thc hin các kin ngh t Hi ngh pháp quy ht nhân ln th 1 và ln th 2 t ó có th xut các
k hoch, gii pháp phù hp, hiu qu áp ng yêu cu ca thc tin trin khai cng nh áp ng, hài hòa vi yêu cu mi ca quc t.

Phát biu chào mng Hi ngh, Phó Ch tch UBND tnh Qung Ninh V Vn Din cho bit, tnh Qung Ninh rt vinh d c phi hp
vi Cc ATBXHN t chc Hi ngh pháp quy ht nhân ln th 3. V ng dng nng lng nguyên t vì mc ích hòa bình, hin nay,
Qung Ninh là a phng có a dng ng dng bc x trong nhiu lnh vc t y t n sn xut. Nhn thc c tm quan trng ca nhim v này,
lãnh o tnh luôn chú trng, quan tâm sâu sát kp thi ch o công tác an toàn bc x ht nhân trên a bàn tnh. Ngoài vic thc
hin tt chc nng cp phép, thanh tra thì hàng nm Qung Ninh cng tin hành hot ng kim tra, rà soát, ánh giá an toàn bc
x, an ninh ngun phóng x ti các c s, không xy ra mt an toàn. Tnh ã quan tâm y mnh công tác ào to, nâng cao cht
lng i ng hot ng trong lnh vc nng lng nguyên t, qun lý an toàn bc x, tng cng hot ng tuyên truyn ph bin kin thc và
quy nh pháp lut v an toàn bc x ht nhân, xây dng nng lc ng phó s c.
Phó Ch tch UBND tnh Qung Ninh V Vn Din bày t, ây là din àn thit thc giúp các c quan qun lý nhà nc v an toàn bc
x ht nhân ánh giá, rút kinh nghim các hot ng trin khai, to iu kin các a phng trong c nc trao i thông tin cng nh chia
s kinh nghim, c bit là vi t chc quc t trong din àn này. Tnh Qung Ninh luôn tin tng và mong mun B KHCN và Cc An
toàn bc x và ht nhân tip tc h tr Qung Ninh cng nh các a phng khác trong m bo an toàn bc x và ht nhân.
Ngay ti L khai mc Hi ngh, ã din ra L trao tng k nim chng vì s nghip KHCN cho các chuyên gia quc t nhm ghi nhn
các óng góp tích cc ca các chuyên gia vào hot ng hp tác quc t, h tr công tác ca Cc và trao bng khen ca B trng B
KHCN cho các tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong công tác m bo an toàn bc x và ht nhân trong thi gian
qua.

Th trng Phm Công Tc trao k nim chng vì s nghip KHCN cho các ông:
- Ông Gashaw Gebeyehu Wolde, Qun lý d án, C quan Nng lng Nguyên t Quc t IAEA;
- Ông Jorge Tirira, Giám c k thut D án hp tác vi EC VN3.01/09 và VN3.01/13, C quan pháp quy ht nhân Pháp
(ASN);
- Ông Todd Orlen Haynie, Qun lý d án Khu vc ông Á Thái Bình Dng, Phòng Thí nghim Tây Bc Thái Bình Dng, Vn
phòng An ninh ngun phóng x, B Nng lng Hoa K.

Th trng Phm Công Tc trao bng khen ca B trng B KHCN cho các tp th có thành tích xut sc trong công tác qun lý
nhà nc v an toàn bc x:
- S Khoa hc và Công ngh à Nng
- S Khoa hc và Công ngh TP H Chí Minh
- S Khoa hc và Công ngh Qung Ninh
- S Khoa hc và Công ngh Qung Ngãi
- Phòng Qun lý chuyên ngành, S Khoa hc và Công ngh Cn Th
- Phòng Qun lý công ngh và th trng công ngh, S Khoa hc và Công ngh Bà Ra Vng Tàu

Trao bng khen ca B trng B KHCN cho các tp th có thành tích xut sc trong công tác m bo an toàn bc x:
- Vin Khoa hc và k thut ht nhân
- Vin Nghiên cu ht nhân
- Bnh vin TW quân i 108
- Trung tâm ng dng tin b KHCN, S KHCN Bình Dng
- Công ty TNHH Khai thác ch bin khoáng sn Núi Pháo
- Công ty TNHH MTV Thép min Nam – VNSTEEL
- Công ty c phn t vn k thut khoa hc công ngh

Cc trng Cc ATBXHN trao bng khen ca B trng B KHCN cho các cá nhân có thành tích xut sc trong công tác qun lý
nhà nc v an toàn bc x:
- Ông Nguyn Kim Trng, Phó Giám c S KHCN Bà Ra Vng Tàu
- Ông Trn Quc Quý, Trng phòng Qun lý chuyên ngành, S KHCN Bình Dng
- Ông Nguyn Quang Thnh, Trng phòng Qun lý chuyên ngành, S KHCN Bình Thun
- Ông Võ c Anh, Phó trng phòng Qun lý chuyên ngành, S KHCN à Nng
- Bà Vy Th Ngân, Thanh tra viên S KHCN TP. H Chí Minh
- Ông Vn Tình, Chuyên viên Phòng Qun lý chuyên ngành, S KHCN Bc Giang
Trong khuôn kh Hi ngh, t 25-27/7, ti các phiên hp toàn th theo chuyên , các i biu s tho lun v các ni dung chính
gm: Công tác qun lý nhà nc v m bo an toàn bc x, an ninh ht nhân và ng phó s c; Công tác xây dng vn bn quy
phm pháp lut và thông tin tuyên truyn trong lnh vc an toàn bc x và ht nhân; Nghiên cu, trin khai và dch v h tr ng
dng nng lng nguyên t.
(Ngun: Cc ATBXHN)

