Cht vn B trng B Khoa hc và Công ngh, i biu Nguyn Quc Bình (oàn TP Hà Ni) lo lng v vn an toàn
phóng x i vi ph liu st thép nhp khu và nhà máy in ht nhân ca Trung Quc hot ng sát biên gii phía Bc
Vit Nam.
Theo i biu oàn Hà Ni, hàng nm Vit Nam nhp khu s lng ln cht thi, trong ó có c st thép ph liu tái ch.
Trong các loi ph liu nhp khu này, i biu bn khon không rõ c quan qun lý nhà nc nm c lng phóng x
trong ó có hay không.
V nhp khu loi ph liu st thép, ông Bình cho bit, c nc ch có cng Cái Mép và Th Vi kim soát ngun
phóng x, còn li là cha kim soát c. i biu Bình ngh B trng Khoa hc và Công ngh cho bit gii phi qun lý
ngun phóng x cht thi nhp khu th nào.

i biu Quc hi Nguyn Quc Bình nêu lo ngi v thm ha ht nhân

Vn th hai c i biu Bình quan tâm ó là Trung Quc ã a nhà máy in ht nhân (công ngh Trung Quc) gn
biên gii phía Bc vào hot ng. “Nu s c xy ra ti các nhà máy in ht nhân này, thì s t nc ta trong tình trng
khn cp v ng phó s c phóng x ht nhân”, ông Bình lo ngi.
Trc tình hung trên, i biu oàn Hà Ni ngh B trng Khoa hc và Công ngh cho bit c th khi nào mng li
phân tích và cnh báo phóng x môi trng Vit Nam làm xong. Qua ó có th quan trc nh hng ca nhà
máy in ht nhân Trung Quc trên lãnh th nc ta.
Ông Bình cng ngh B trng B Khoa hc và Công ngh Chu Ngc Anh nêu các gii pháp ng phó và x lý s
c nhà máy in ht nhân Trung Quc nu xy ra.

Ông Chu Ngc Anh gii áp nhng bn khon ca i biu oàn Hà Ni

Tr li vn trên, B trng B Khoa hc và Công ngh Chu Ngc Anh a ra nhiu gii pháp nhm gim mi lo ngi ca i
biu oàn Hà Ni.
C th, v vn nhp khu ph liu st thép, ông Chu Ngc Anh cho bit, hin chúng ta có hai cng Cát Lái - Th Vi
và Cái Mép, mi cng có 8 cng o phóng x. “Hu ht st thép ph liu i qua ây u c kim soát”, ông Chu Ngc
Anh khng nh.
i vi vic quan trc và ng phó vi nhà máy in ht nhân ca Trung Quc (giáp biên gii phía Bc ca Vit Nam)
ông Chu Ngc Anh cho hay, b này cng ã tham mu Th tng Chính ph phê duyt quy hoch mng li quan
trc phóng x và ng phó s c.
Ông Chu Ngc Anh tha nhn giai on va ri có chm tr trong vic xây dng các im quan trc nguyên nhân là
do chun b d án không kp. Tuy nhiên, khi nhn nhim v ông ã nhn thy tình hình và phi thc hin khn
trng, trong ó có vic kt hp tt c các ngun vn k c ca các vin nghiên cu.
B trng B Khoa hc và Công ngh cho bit, ã trin khai c 5 im quan trc các tnh phía Bc, t Lng Sn, Hi
Phòng, Qung Ninh, Lào Cai và Hà Ni. Mng li c thit lp có th kt ni trc tip v B Khoa hc và Công ngh v
bt c s c nào.
Ông Chu Ngc Anh cng mong Quc hi, Chính ph u tiên b trí ngun vn thit lp h thng toàn quc trong
giai on 2021 tr i.
c bit, ông Chu Ngc Anh cng huy ng cán b trong b này kiên trì u ni vi Trung Quc, trong ó cui nm
2017, hai bên ã ký tha thun vn liên quan n an toàn phóng x ht nhân.
“Tháng 7 va ri, chúng tôi cng ã c th hóa ba ni dung gm: trao i an toàn phóng x ht nhân gia hai nc;
trao i toàn b mng li quan trc và cui cùng ng phó vi s c ht nhân”, ông Chu Ngc Anh cho hay.
Theo Dân trí.

