Tip ni thành công ca các t din tp ng phó s c bc x, ht nhân cp thành ph nm 2016, 2017 và thc hin
chng trình công tác nm 2018, sáng ngày 12/10/2018, Ban Ch o ng phó s c bc x, ht nhân (UPSC)
thành ph t chc Din tp ng phó s c bc x, ht nhân cp thành ph nm 2018 vi tình hung “ng phó s c bc x i
vi ngun phóng x kín b phá v”.
Din tp ng phó s c bc x, ht nhân cp thành ph nm 2018
Kch bn Din tp nm 2018 c xây dng da trên tình hung tng t ã xy ra ti Vit Nam, mt c s b mt cp chic hp
st cha 54,8mg ng v phóng x Europium Eu-152 dng bt trng, có hot phóng x 14 mili Curi, ngi ly cp ã
em hp phóng x bán cho mt im thu mua ph liu; sau ó chic hp trên b p v ly ph liu làm phát tán cht
phóng x ra xung quanh khu vc.
Ngun phóng x b phát tán ti mt c s thu mua ph liu
Sau khi nhn c thông tin, S KH&CN hng dn Bnh vin a bnh nhân n khu vc cách li và tin hành o kim x;
ly thông tin din bin s c vè s v trí s c; phân công thc hin các công tác liên quan ti hin trng nm rõ
tình hình trc khi trin khai các bin pháp can thip. ng thi liên h ngay vi Công an thành ph n xác minh
v vic.
o kim x trên ngi nn nhân
Thu hi ngun phóng x
Cn c thông tin ti hin trng, Lãnh o S KH&CN báo cáo vi Lãnh o UBND thành ph - Trng Ban ch o
UPSC và trin khai kích hot k hoch UPSC. Toàn lc lng tham gia vào k hoch UPSC cùng phi hp trin
khai phng án ng phó kp thi.
Lc lng Công an thành ph qun lý ti hin trng xy ra s c
Phát biu khai mc ti bui Din tp, ông Thái Bá Cnh - Giám c S Khoa hc và công ngh (KH&CN), Phó
Trng Ban thng trc Ban ch o UPSC ánh giá: “ây là t din tp quy mô ln cp thành ph ln th 3. Kch bn din
tp nm nay tp trung vào vic cng c kh nng phi hp và nâng cao nng lc ng phó s c bc x, ht nhân cho mt
s lc lng thuc Ban ch o UPSC. Vic thu gom ngun phóng x, ty x và x lý môi trng xung quanh khu vc
xy ra s c rt phc tp và tiêu tn ngun nhân lc cng nh tài chính”.
Ông Thái Bá Cnh - Giám c S Khoa hc và công ngh (KH&CN), Phó Trng Ban thng trc Ban ch o
UPSC phát biu khai mc ti bui Din tp
V ngun nhân lc huy ng cho Din tp nm nay, có khong 100 ngi, gm các thành viên Ban Ch o UPSC,
lc lng UPSC ca các c quan có liên quan (S KH&CN, S Y t, Công an, lc lng quân i), các chuyên gia
n t Trung tâm H tr k thut an toàn bc x ht nhân, Cc An toàn bc x ht nhân và lc lng qun chúng trên a
bàn thành ph à Nng... Bên cnh ó, Din tp cng huy ng ngun lc ln trang thit b nh thit b dò tìm, xác nh
ngun phóng x, thit b phc v s cu bnh nhân, ty x và các phng tin vn chuyn khác...
Ông Hunh Vn Ng - Phó Giám c S KH&CN, Tng o din Chng trình ch o ti bui Din tp
Có th nhn thy, ây là t Din tp UPSC có ý ngha rt quan trng i vi công tác ng phó s c bc x ht nhân ca
thành ph à Nng. Ông Hunh Vn Ng - Phó Giám c S KH&CN, Tng o din Chng trình Din tp ánh giá:
Quy mô Din tp nm nay huy ng ngun lc ln ca thành ph. t din tp ln này c t chc nhm ánh giá s phù hp
ca k hoch UPSC i vi thc tin, kh nng ch o iu hành theo tng giai on, kh nng tác nghip ca các lc lng ng
phó, công tác truyn t thông tin gia các t chc tham gia ng phó. Bên cnh ó, Din tp cng nhm ánh giá
kh nng ch o iu hành ca Ban ch o UPSC, trong ó có s iu phi ca S KH&CN vi t cách là mt c quan
thng trc ca Ban ch o UPSC. ng thi, qua ây ánh giá kh nng trin khai trong thc t, kh nng phi hp, tá
nghip ng phó ca các lc lng có liên quan; Tng bc xây dng và nâng cao nng lc UPSC ca thành ph m

bo khi có tình hung tng t xy ra, chúng ta có th ch ng ng phó và ng phó tt vi các tình hung.
Bài và nh: Thanh Tho
BOX: Trong thi gian qua, trên th gii cng nh trong nc ã xy ra nhng s c bc x, ht nhân gây tn tht v ngi,
thit hi v kinh t xã hi cng nh li tác ng tiêu cc có tính lâu dài n môi trng và sc khe con ngi. ch ng ng
phó vi các s c bc x, ht nhân có th xy ra bt k lúc nào, Quc hi Vit Nam ã ban hành Lut Nng lng
nguyên t nm 2008, trong ó quy nh các a phng phi xây dng k hoch ng phó s c bc x, ht nhân và t chc
din tp nh k hàng nm.

