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Sáng kiến giảm nhẹ rủi ro của các Trung tâm nghiên cứu xuất sắc về Hóa học, Sinh 
học, Phóng xạ và Hạt nhân (CBRN) thuộc Liên minh châu Âu 

 
 
Trong khuôn khổ Sáng kiến giảm nhẹ rủi ro của các Trung tâm nghiên cứu xuất sắc về Hóa 
học, Sinh học, Phóng xạ và Hạt nhân (CBRN) thuộc Liên minh châu Âu, hai hội thảo đã được 
tổ chức tại Hà Nội với các chủ đề về Đánh giá Rủi ro CBRN (ngày 5-6 tháng 10 năm 2016) và 
Nâng cao Nhận thức cho Cán bộ cao cấp (ngày 7 tháng 10 năm 2016). 
 
Tại Hội thảo về Đánh giá Rủi ro, Bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và 
Hạt nhân Việt Nam (VARANS) đã có phát biểu chính thức khai mạc Hội thảo này. Chương 
trình Hội thảo được xây dựng với mục tiêu thúc đẩy việc đánh giá kỹ thuật và xác định ưu 
tiên đối với bộ kịch bản sự cố CBRN. Quá trình này hỗ trợ cho Việt Nam xác định những lỗ 
hổng về năng lực cần được khắc phục thông qua sự hỗ trợ từ các dự án, nhưng đồng thời 
cũng có thể được đưa vào Kế hoạch hành động quốc gia của Việt Nam về CBRN – hiện đang 
trong quá trình xây dựng nội dung chi tiết. 
 
Bộ kịch bản sự cố trên là kết quả của Hội thảo về Đánh giá Rủi ro và sau đó được trình bày 
tại Hội thảo Nâng cao Nhận thức cho Cán bộ cao cấp. Trong các bài phát biểu khai mạc, Tiến 
sĩ Dương Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ và Hạt nhân Việt Nam (VARANS) 
và ông Juan Zaratiegui thuộc Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã nhấn mạnh vào 
tầm quan trọng của việc lên kế hoạch khi ứng phó với những rủi ro liên quan tới các chất 
CBRN. Ông Hùng cũng đánh giá cao và hoan nghênh sự tham gia Hội thảo của 30 đại biểu 
đến từ Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan quản lý về hạt nhân, Bộ Công an, Bộ Quốc 
phòng, Cục Hóa chất (Vinachemia), Bộ Y tế và Bộ Công Thương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm 
Cứu nạn, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. 
 
Các hội thảo thuộc một cấu phần của Dự án số 46 về “Tăng cường năng lực CBRN ở Đông 
Nam Á trong việc xử lý giảm nhẹ rủi ro CBRN liên quan tới ứng phó ban đầu trước sự cố 
CBRN, an toàn và an ninh sinh học, nâng cao nhận thức và khuôn khổ pháp lý” và được điều 
hành bởi ông John Jones, chuyên gia quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm lâu năm của bản thân 
tại các nước khác cũng như trong quá trình cộng tác với Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. Trong bài phát biểu bế mạc của mình, Tiến sĩ Hùng cho biết các hội thảo đã cung cấp 
rất nhiều thông tin hữu ích và đã giúp Nhóm Công tác CBRN Quốc gia cũng như các đồng 
nghiệp giàu kinh nghiệm của ông có một cái nhìn rõ ràng hơn về giảm nhẹ rủi ro CBRN. 
 


