Sáng ngày 28/10/2014, S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng ã t chc "Hi ngh ánh giá công tác
thi hành lut Nng lng nguyên t (NLNT) trên a bàn thành ph giai on 2009 - 2014". Ch trì hi ngh có
PGS.TS. Vng Hu Tn - Cc trng Cc An toàn bc x ht nhân và Ông Lê Quang Nam - Giám c S Khoa hc
và Công ngh thành ph à Nng. Tham d hi ngh có i din các S Y t, S Công Thng, S Tài nguyên và Môi
trng, Công an thành ph à Nng, S Khoa hc và Công ngh các tnh Qung Nam và Tha Thiên Hu, i din
lãnh o và ngi ph trách an toàn bc x ca 66 c s bc x trên a bàn thành ph à Nng.
Hi ngh ã ánh giá công tác qun lý nhà nc v an toàn bc x và ht nhân trên a bàn thành ph à Nng giai
on 2009 - 2014; chia s kinh nghim trong vic thc hin công tác bo m an toàn bc x ca mt s c s bc x
trên a bàn thành ph, nh: Bnh vin à Nng, Bnh vin Hoàn M.
Hi ngh cng nêu các bin pháp nhm tng cng nng lc qun lý an toàn bc x; nhng khó khn, vng mc trong
quá trình thc hin Lut Nng lng nguyên t; nh hng công tác qun lý an toàn bc x ht nhân trong thi gian n
trên a bàn thành ph à Nng.
Phát biu ti Hi ngh, ông Vng Hu Tn - Cc trng An toàn bc x ht nhân ã ánh giá tình hình phát trin in ht
nhân trên th gii và Vit Nam; s cn thit ca in ht nhân; nhng thun li khó khn i vi vic phát trin in ht nhân
vi các ngun nng lng khác và s ch o ca nhà nc i vi phát trin in ht nhân; công tác qun lý nhà nc v an
toàn bc x ht nhân và chia s kinh nghim quc t trong vic xây dng và thc thi Lut Nng lng nguyên t.
cung cp thêm thông tin hu ích v thc trng hot ng ng dng nng lng nguyên t và an toàn bc x ca thành
ph, ti Hi ngh, ông Lê Quang Nam - Giám c S Khoa hc và Công ngh thành ph à Nng cho bit trên a
bàn hin có 66 c s bc x vi 189 ngun bc x ang s dng, nhân viên ca các c s có nhn thc cao và chp
hành tt các quy nh ca nhà nc v an toàn bc x và tng bc hình thành vn hóa an toàn bc x trong công
vic.
ng thi, trong nhng nm qua, thành ph à Nng không ngng chú trng u t c s h tng cho các n v ng dng
nng lng nguyên t và bo m an toàn bc x. Thành ph à Nng ã và ang tr thành mt trong nhng trung tâm
ln ng dng nng lng nguyên t ca min Trung và c nc vi vic hình thành Trung tâm Y hc ht nhân và x tr
khu vc min Trung - Tây Nguyên vi tng s vn 12 triu USD vi trang thit b hin i nh máy gia tc 13 MeV sn
xut ng v phóng x phc v chun oán và cha bnh ung th. Ngoài ra, thành ph ang phi hp vi B Khoa hc và
Công ngh xúc tin d án Vin ng dng bc x à Nng, D án trm quan trc phóng x cp vùng trên a bàn thành
ph… Bên cnh ó, công tác m bo an toàn bc x và ng phó s c bc x luôn c lãnh o thành ph quan tâm
ch o.
Trong thi gian n, vic thc thi Lut Nng lng nguyên t t kt qu cao hn na, S Khoa hc và Công ngh thành
ph à Nng ã xut mt s kin ngh vi Cc An toàn Bc x và Ht nhân, B Khoa hc và Công ngh và các c quan
chc nng b sung, hoàn thin mt s c ch chính sách v qun lý an toàn bc x nh hng dn qun lý an toàn
trong các phòng X-quang y t, v thi hn chng ch ào to an toàn bc x, hng dn tiêu chí khám sc khe cho
nhân viên bc x, hng dn quy trình kim tra cht lng máy X-Quang cho các loi thit b mi, biên sai s trong
kim tra cht lng máy X-Quang, vn kích thc và din tích phòng X-Quang trong thm nh cp phép, ph cp
trách nhim cho ngi ph trách an toàn bc x...
Theo ánh giá ca ông Vng Hu Tn - Cc trng Cc An toàn Bc x và ht nhân ti Hi ngh, thành ph à Nng là
a phng u tiên trên c nc ã t chc Hi ngh ánh giá thc thi Lut Nng lng nguyên t giai on 2009 - 2014.

