Chng trình tp hun din ra t ngày 06 n ngày 10/8/2018, vi s tham d ca 35 hc viên n t: Các c quan
thành viên Ban Ch o ng phó s c bc x và ht nhân thành ph à Nng, các n v h tr ng phó s c, các S
Khoa hc và Công ngh trong vùng kinh t trng im min Trung, các c s tin hành công vic bc x s dng
ngun phóng x có quy mô ln trên a bàn thành ph.
Trong sut thi gian hc tp các hc viên c ào to các nguyên lý c bn v bc x và nh hng sinh hc ca bc x,
các nguy c ht nhân và bc x ht nhân, các phng pháp dò tìm bc x, cách lp k hoch ng phó s c bc x ht
nhân, cách thc thu hi các ngun phóng x và c xem trình din thit b ghi o và dò tìm phóng x. Cng
trong khuôn kh chng trình tp hun, các hc viên c áp dng các lý thuyt ã hc vào thc t thông qua các
vòng hun luyn thc a v dò tìm, phát hin, x lý và thu hi các ngun phóng x.
Các hc viên tích cc tham gia khóa tp hun
Phát biu ti bui b mc khóa tp hun, (ông) Hunh Vn Ng - Phó Giám c S Khoa hc và Công ngh à Nng
thay mt cho Lãnh o s gi li cm n chân thành n các lãnh o và chuyên gia ca C quan An ninh ht nhân
quc gia Hoa k thuc B Nng lng Hoa K, Lãnh o và các chuyên gia ca Cc An toàn bc x ht nhân, Lãnh
o S Ngoi v à Nng ã phi hp t chc thành công khóa tp hun này. Bên cnh ó ông ánh giá cao s c gng
ca các hc viên trong sut chng trình tp hun. Ông mong mun sau khi hoàn thành khóa hc tng hc viên
tích cc, ch ng vn dng và tham mu các kin thc ã hc cho lãnh o và c quan vic trin khai k hoch ng phó
s c bc x ht nhân t cp c s n cp tnh thành ph hiu qu hn.
(Ông) Hunh Vn Ng - Phó Giám c S Khoa hc và Công ngh à Nng phát biu b mc khóa tp hun
Sau 5 ngày hc tp nghiêm túc, sôi ni các hc viên nhn c s ánh giá cao t các chuyên gia và c nhn Giy
chng nhn hoàn thành khóa tp hun.
Ông Jared Kirk Czap, Vn phòng hp tác và chính sách s c ht nhân, B Nng lng Hoa K phát biu ánh
giá v khóa tp hun
Các hc viên nhn giy chng nhn hoàn thành khóa tp hun

