Tham gia oàn công tác có TS. Hoàng Anh Tun - Trng oàn và các cán b, i din lãnh o ca Cc An toàn bc x và ht nhân, Trung tâm ng
dng k thut ht nhân trong công nghip, V Khoa hc và Công ngh (B Tài nguyên và Môi trng), Bnh vin Trung ng quân i 108 và Cc Nng
lng nguyên t. Mc ích ca oàn công tác nhm tng cng hp tác vi các c quan khoa hc và công ngh ca Úc v xây dng nng lc khoa hc công
ngh ht nhân phc v phát trin kinh t - xã hi; xúc tin hp tác v ào to, nghiên cu các ng dng khoa hc và công ngh ht nhân s dng lò phn ng
nghiên cu và các thit b bc x trong các lnh vc y t, công nghip, môi trng. Trong ngày làm vic u tiên ca chuyn công tác, ngày
08/10/2018, TS. Hoàng Anh Tun, Cc trng Cc Nng lng nguyên t và TS. Adi Paterson, Giám c iu hành ANSTO ã ký kt Biên bn ghi nh
hp tác ti Sydney, Úc.

L ký kt MOU gia Cc NLNT và T chc Khoa hc và Công ngh ht nhân Úc (nh: ANSTO)
Phát biu ti L ký kt, TS. Hoàng Anh Tun cho hay vic ký kt Biên bn ghi nh này s to c hi tt Vit Nam tng cng hn na quan h hp tác vi Úc, c
bit là trong ng dng nng lng nguyên t phc v phát trin kinh t - xã hi, trong ó có vic hp tác vn hành và khai thác lò phn ht nhân nghiên
cu, quan trc và cnh báo phóng x môi trng. TS. Hoàng Anh Tun ánh giá cao n lc ca các bên trong quá trình chun b cho oàn công tác
và các công tác chun b hin thc hóa vic ký kt MOU này.
Thay mt cho ANSTO, TS. Adi Paterson cho bit ANSTO ã tng làm vic vi nhiu c quan ca Vit Nam trong nhiu nm thông qua các chng
trình hp tác a phng ca C quan Nng lng nguyên t quc t (IAEA), Hip nh hp tác khu vc (RCA) và Din àn hp tác ht nhân châu Á (FNCA).
Biên bn ghi nh này s là c hi ANSTO hp tác cht ch hn vi các c quan liên quan ca Vit Nam v các lnh vc mang li li ích chung.
Ti L ký kt, hai bên ã tho lun v nhng lnh vc hp tác tim nng bao gm vn hành và khai thác lò phn ng nghiên cu, quan trc môi trng ca các
m khai thác và kim tra ngun gc thc phm. Trong khuôn kh ca Biên bn hp tác, Cc Nng lng nguyên t và ANSTO có th y mnh hp tác ào
to, bi dng và nghiên cu trong lnh vc ng dng và i mi khoa hc và công ngh ht nhân phc v phát trin kinh t - xã hi thông qua vic phi hp t
chc các khóa ào to, hi tho, tham quan khoa hc, trao i chuyên gia.
ANSTO là t chc nghiên cu công lp ca Úc có nhim v t vn, cung cp các dch v và sn phm trong lnh vc khoa hc trong phm vi ng dng và i
mi khoa hc và công ngh ht nhân. Theo k hoch, oàn công tác s làm vic vi các c s nghiên cu ca ANSTO và các t chc liên quan ti ng
dng và phát trin khoa hc và công ngh ht nhân khác ca Úc, nh: C s Synchrotron, Bnh vin Austin, Vin nghiên cu ung th Olivia Newton
John, Trung tâm ung th Victoria (the Victorian Comprehensive Cancer Centre Alliance), c s kh trùng công nghip và các phòng thit lp
tiêu chun pháp quy và quan trc môi trng ca C quan Bo v bc x và an toàn ht nhân (ARPANSA).
Theo Cc NLNT.

