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LỜI NÓI ĐẦU

CỤC NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ 

Khoa học và công nghệ ngày càng thể hiện vai trò là động lực quan trọng để 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, là nền tảng và động lực để đổi 
mới mô hình tăng trưởng; là tiêu chí nâng cao sức mạnh tổng hợp, nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và là một trong 
những khâu đột phá để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững. Trong đó, ứng 
dụng năng lượng nguyên tử với nhiều kết quả, thành tựu đáng kể thời gian qua đã 
khẳng định ưu thế và có đóng góp nhiều mặt trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Chiến 
lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 11/5/2022 đã xác 
định “Nghiên cứu và ứng dụng năng lượng nguyên tử, công nghệ hạt nhân và bức xạ 
trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội; các giải pháp bảo đảm an toàn bức xạ và 
an toàn hạt nhân, đặc biệt là trong y tế, nông nghiệp, công nghiệp và môi trường” là 
một trong những định hướng chủ yếu phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trong giai đoạn tới. 

Là một trong những hoạt động kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(18/5/2022), Bản tin Năng lượng nguyên tử và Cuộc sống số 1 năm 2022 sẽ giới 
thiệu tới bạn đọc một số tiến bộ về nghiên cứu, ứng dụng năng lượng nguyên tử trong 
y tế, nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thực phẩm,... Bản tin cũng cung cấp thông 
tin về các hoạt động hợp tác nổi bật giữa Việt Nam và Cơ quan Năng lượng nguyên tử 
quốc tế (IAEA) và một số sự kiện đáng chú ý khác trong lĩnh vực năng lượng nguyên 
tử diễn ra gần đây.
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Các biện pháp chẩn đoán hình ảnh là yếu 
tố quan trọng trong quản lí, định hướng 
điều trị phù hợp và theo dõi bệnh do xác 

định được các đặc điểm của bệnh, lựa chọn 
bệnh nhân hợp lý, dự đoán đáp ứng điều trị, 
đánh giá độc tính mô và xác định tiên lượng 
của bệnh nhân. Các phương chẩn đoán hình 
ảnh hiện đại ngày càng tích hợp nhiều hơn với 
điều trị so với trước đây. Đây chính là nội hàm 
của Theranostic(s) - một thuật ngữ ghép kết 
hợp giữa 2 từ: điều trị (therapy) và chẩn đoán 
(diagnostic). Khái niệm này được đề xuất lần 
đầu vào năm 2002. Theranostics là sự kết 
hợp chẩn đoán và điều trị liên quan đến cùng 
một đích phân tử đặc hiệu cho phép lựa chọn 
bệnh nhân chính xác hơn, dự đoán đáp ứng 
điều trị, đánh giá độc tính thuốc, đánh giá đáp 
ứng và cải thiện kết quả lâm sàng. Về bản 
chất, theranostic là sự kết hợp chẩn đoán và 
điều trị trên cùng bệnh nhân. Ví dụ, nhuộm 
hóa mô miễn dịch xác định thụ thể yếu tố 
phát triển biểu bì người (HER2) trong ung thư 
vú để lựa chọn bệnh nhân thích hợp với điều 
trị đặc hiệu bằng kháng thể kháng thụ thể 
HER2 (ví dụ như trastuzumab) cũng có thể coi 
là theranostic. Tuy nhiên, trong y văn, thuật 
ngữ theranostic thường gắn liền với một số 
ứng dụng y học hạt nhân trên cơ thể sống (in 
vivo) trong một số ung thư. Đây cũng chính 
là khái niệm theranostic hiện đại và nội dung 
chính của bài này.

SỰ PHÁT TRIỂN CÁC DƯỢC CHẤT 
PHÓNG XẠ THERANOSTIC 

Các dược chất theranostic được phát triển 
gần đây nhắm đích tổn thương di căn xương, 
ung thư tuyến tiền liệt và u thần kinh nội tiết. 
Các dược chất này sử dụng công nghệ ghi hình 
y học hạt nhân hiện đại như SPECT/CT, PET/CT, 
PET/MRI và dựa trên sự phát triển của sinh học 

phân tử với các bằng chứng khoa học kết hợp 
chẩn đoán và điều trị đa mô thức.

Các dược chất phóng xạ tương tự 
somatostatin

Phương pháp điều trị phóng xạ gắn receptor 
peptid (peptide receptor radionuclide therapy: 
PRRT) được tiến hành lần đầu tiên vào năm 
1992 với liều cao 111In-pentetreotide để tạo 
bức xạ hạt dựa trên Auger và điện tử chuyển 
đổi của 111In. Vào năm 1997, các DOTA-
chelated peptide được nghiên cứu để điều trị 
bằng 90Y gắn DOTA (90Y-DOTATOC ) và cho thấy 
khả năng tiêu diệt khối u thần kinh - nội tiết ở 
tụy trên chuột thực nghiệm.. 

Sự phát triển của các chất đồng phân 68Ga 
gắn SSTR (68Ga-DOTATOC, 68Ga-DOTATATE và 
68Ga-DOTANOC) lần đầu được sử dụng trong 
ghi hình PET vào năm 2000 đã cải thiện đáng 
kể vai trò của các biện pháp chẩn đoán hình 
ảnh trong phát hiện, đánh giá giai đoạn và 
theo dõi u thần kinh - nội tiết. Các chất tương 
tự SSTR gắn 68Ga có nhiều ưu điểm như cải 
thiện chất lượng hình ảnh, độ phân giải, tăng 
độ nhạy và độ đặc hiệu so với các biện pháp 
chẩn đoán hình ảnh thông thường (hình 1). 
Các yếu tố này giúp các bác sĩ lâm sàng có 
thêm tự tin để đưa ra quyết định điều trị, 
giảm chi phí, giảm thời gian chụp hình và giảm 
liều chiếu cho bệnh nhân.  

Hiện nay, SSTR PET được khuyến cáo trong 
nhiều hướng dẫn về chẩn đoán và điều trị. Một 
số chỉ định lâm sàng của SSTR PET gồm đánh 
giá giai đoạn ban đầu, chẩn đoán u nguyên 
phát và tổn thương nghi ngờ do u thần kinh - 
nội tiết nhưng không thể sinh thiết, đánh giá 
các bệnh nhân có bằng chứng sinh hóa và triệu 

THERANOSTIC
TRONG Y HỌC HẠT NHÂN
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chứng u thần kinh - nội tiết nhưng không có 
bằng chứng hình ảnh u nội tiết thần kinh hay 
chưa có chẩn đoán mô bệnh học. Các chỉ định 
khác bao gồm đánh giá lại giai đoạn lâm sàng 
hoặc nghi ngờ bệnh tiến triển trên xét nghiệm 
sinh hóa nhưng không có bằng chứng hình ảnh 
thông thường hoặc đánh giá tổn thương mới 
xuất hiện. 

PSMA gắn đồng vị phóng xạ trong ung 
thư tuyến tiền liệt 

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh ác tính 
thường gặp ở nam giới và là nguyên nhân 
gây tử vong thứ ba ở nam giới tại các nước 
phương tây. Tùy thuộc giai đoạn bệnh, có tới 
65% bệnh nhân ung thư tuyến tiền liệt sẽ bị 
tái phát và nhiều bệnh nhân nguy cơ cao tiến 
triển di căn kháng với điều trị cắt tinh hoàn 
(castration-resistant metastatic prostate 
cancer: mCRPC).

PET sử dụng các dược chất phóng xạ gắn 
với kháng nguyên màng đặc hiệu ung thư 
tuyến tiền liệt (prostate specific membrane 
antigen: PSMA) đã tạo ra một cuộc cách 
mạng trong chẩn đoán loại bệnh ung thư 
này. Biểu lộ mạnh PSMA là một glycoprotein 
trong tế bào ung thư tuyến tiền liệt tạo nên 
đích phân tử thích hợp cho phương pháp 
ghi hình PSMA PET. PSMA PET có khả năng 
phát hiện các tổn thương nhỏ (mà trước đây 
không thể đánh giá được bằng các phương 
pháp chẩn đoán hình ảnh thông thường) đã 
làm thay đổi chiến lược quản lý bệnh nhân 
ung thư tuyến tiền liệt. 

Sự phát triển trở lại các dược chất phóng 
xạ điều trị di căn xương

Điều trị di căn xương bằng đồng vị phóng xạ 
đã được phát triển trở lại sau khi kết quả một 
số nghiên cứu điều trị 223Ra-dichloride (223Ra) 
cho thấy phương pháp này giúp cải thiện triệu 
chứng và kéo dài thời gian sống thêm. 223Ra 

Hình 1. Hình ảnh xạ hình Ga-DOTATATE PET/CT đánh giá biểu lộ các receptor somatostatine. (A, Tổn thương u thần kinh 
- nội tiết với biểu hiện SSTR trước điều trị  trên hình ảnh MIP 68Ga-DOTATATE PET/CT (mũi tên). Vì vậy, bệnh nhân được chỉ 
định  điều trị  177Lu-DOTATATE. B – D, Hiệu quả điều trị (đáp ứng một phần) trên hình ảnh  cộng hưởng tử trước điều trị 

(B), chụp xạ hình ngay sau mỗi chu kỳ điều trị (C) và  hình ảnh cộng hưởng từ sau điều trị (D)).
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phát α được sử dụng trong điều trị ung thư 
tuyến tiền liệt di căn xương. Dược chất này 
có cấu trúc tương tự canxi, thời gian bán hủy 
là 11,4 ngày nên rất thích hợp sử dụng trong 
điều trị.

Điều trị bằng 223Ra ra đời trong giai đoạn 
phát triển của y học thực chứng nên có khá 
nhiều dữ liệu của các nghiên cứu tiến cứu 
ủng hộ sử dụng phương pháp này trong điều 
trị bệnh nhân di căn xương. Thời điểm tối ưu 
để khởi trị  223Ra vẫn còn nhiều tranh luận và 
liệu sự phối hợp 223Ra với các biện pháp điều 
trị khác như điều trị hormone thế hệ mới (ví 
dụ như  enzalutamide), hóa trị và miễn dịch có 
mang lại kết quả tốt hơn hay không vẫn chưa 
được xác định. Hơn nữa, khi nào nên kết hợp 
223Ra với các biện pháp điều trị y học hạt nhân 
khác như PSMA đánh dấu phóng xạ và sử dụng 
223Ra trong điều trị di căn xương từ các loại 
ung thư khác ngoài tuyến tiền liệt vẫn đang 
được tiếp tục nghiên cứu. 

Tắc mạch xạ trị điều trị ung thư gan 
Điều trị tắc mạch xạ trị ung thư gan nguyên 

phát hoặc thứ phát là thủ thuật theranostic đa 

ngành với nhiều bước thực hiện bao gồm ghi xạ 
hình planar, SPECT/CT, chụp CT, MRI, PET/CT và 
chụp động mạch cũng như đánh giá lâm sàng. 
Nguyên lý điều trị tắc mạch xạ trị là đưa hạt vi 
cầu vào động mạch chọn lọc nuôi khối u để gây 
hoại tử khối u mà vẫn đảm bảo an toàn cho các 
cơ quan lành xung quanh (Hình 2).

Do đích điều trị trong tắc mạch xạ trị 
không phải phân tử đặc hiệu mà là con 
đường cơ học nên bắt buộc phải thực hiện 
chụp hình mô phỏng phân bố vi cầu phóng 
xạ. Xạ hình 99mTc-MAA cho phép mô phỏng 
vì MAA có các đặc điểm vật lý tương tự 
như các hạt vi cầu (kích thước ở mức µm). 
Kĩ thuật xạ hình 99mTc-MAA planar hoặc 
SPECT/CT có thể dự đoán nguy cơ thuyên 
tắc phổi do luồng thông (shunt) động - tĩnh 
mạch và rò rỉ hay tắc mạch các tạng trong 
ổ bụng do biến thể giải phẫu động mạch 
cấp máu và tương quan liều chiếu xạ ở tổn 
thương và gan lành đảm bảo an toàn điều 
trị. Ngoài ra, kĩ thuật này giúp ước tính liều 
chiếu tại u và tối ưu hóa liều điều trị ở từng 
bệnh nhân (hình 3).

Hình 2. Nguyên lý điều trị của hạt vi cầu resin gắn 90Y (nguồn SIRTEX): Hạt vi cầu (màu trắng) được đưa vào giường mao 
mạch khối u, phát ra tia beta gây hoại tử khối u.
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ƯU ĐIỂM VÀ HẠN CHẾ CỦA 
THERANOSTIC
Ưu điểm 

Những ưu điểm rõ nhất của theranostics là 
lựa chọn bệnh nhân thích hợp và  dự đoán tốt 
khả năng đáp ứng, độc tính điều trị và khả năng 
tiên lượng. Các đặc điểm này đại diện cho các 
kỹ thuật chụp hình hiện đại (hình ảnh lai ghép). 
Phương pháp này gắn liền vai trò của bác sĩ y 
học hạt nhân và chẩn đoán hình ảnh, đòi hỏi họ 
phải mở rộng kiến thức và thay đổi tư duy trong 
giai đoạn phát triển của y học cá thể.

Ưu điểm nổi bật của theranostic trong y học 
hạt nhân gồm khả năng chụp toàn bộ cơ thể, 
dễ định lượng, kết hợp nhiều loại dược chất 
phóng xạ với nhau và cho phép đánh giá toàn 
diện đặc tính sinh học và tính không đồng nhất 
của u. Hơn nữa, phương pháp này là công cụ 
đánh giá chính xác gánh nặng khối u (tumor 
burden) tương ứng mỗi loại kiểu hình bệnh lý 

ở từng bệnh nhân cụ thể. Chụp hình phân tử 
toàn thân giúp giảm số lượng mẫu mô sinh 
thiết không xác định chẩn đoán. Lợi ích cuối 
cùng là giảm chi phí, tránh điều trị và can thiệp 
không cần thiết. Chẳng hạn như có thể phát 
triển chụp PET toàn thân sử dụng dược chất 
kháng HER2 tương đương với nhuộm hóa mô 
miễn dịch trong ung thư vú hiện tại.

Hạn chế 
Độ đặc hiệu của dược chất phóng xạ điều trị 

theranostic chưa thật hoàn hảo vì nó không 
thể chỉ chiếu xạ đến tổn thương đích và tránh 
hoàn toàn gây tổn thương các mô bình thường 
lân cận. Để hạn chế điều này, cần sử dụng 
đồng vị phóng xạ năng lượng cao và quãng 
chạy đâm xuyên ngắn. Sử dụng phương pháp 
tính liều định lượng có thể dự đoán độc tính do 
chiếu xạ tới các cơ quan bình thường lân cận.

Đánh giá đáp ứng điều trị theranostic cũng 
còn nhiều hạn chế vì không có tiêu chí đối 

Hình 3. Lập kế hoạch điều trị hạt vi cầu resin gắn 90Y cho một khối UBTG có hai nhánh nuôi trên 99mTc-MAA SPECT/CT.
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chiếu rõ ràng và cần thêm các nghiên cứu đẩy 
đủ về một số kỹ thuật chụp hình hiện đại như 
68Ga-PSMA và 68Ga-DOTATATE PET/CT. Cuối 
cùng, do tính phức tạp của nhiều phương pháp 
theranostic mới phát triển, có rất nhiều bất 
cập liên quan đến tính sẵn có của trang thiết 
bị, dược chất phóng xạ, quy trình cấp phép, 
giá thành kĩ thuật… cần được giải quyết trong 
tương lai.

TRIỂN VỌNG PHÁT TRIỂN CỦA 
THERANOSTIC

Những hiểu biết, tiến bộ kỹ thuật và công 
nghệ đã góp phần đáng kể vào sự phát triển 
của theranostics trong thời gian gần đây. Tuy 
nhiên, tương lai của theranostics phụ thuộc 
vào sự phát triển các cặp dược chất phóng xạ 
mới, việc giải quyết những hạn chế và trả lời 
một số vấn đề trong thực hành lâm sàng.

Phương pháp chẩn đoán hình ảnh đánh 
giá đáp ứng điều trị theranostic 

Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh thông 
thường đánh giá về giải phẫu, cấu trúc đã được 
sử dụng rộng rãi để đánh giá đáp ứng điều trị 
ung thư trong nhiều thập kỷ qua gắn liền với 
các tiêu chuẩn của WHO, RECIST và RECIST 1.1. 
Tuy nhiên, những phương pháp này thường có 
hạn chế về giá trị tiên lượng so với các phương 
pháp chẩn đoán hình ảnh lai ghép (hybrid 
imaging), hình ảnh phân tử (molecular imaging) 
và kĩ thuật hiện đại khác. Chính vì vậy, đánh giá 
chuyển hóa trên PET giúp phân tích định tính 
và định lượng đáp ứng điều trị tốt hơn.

PERCIST 1.1 là phiên bản đầu tiên sử 
dụng tiêu chí đánh giá đáp ứng điều trị trên 
PET trong các thử nghiệm lâm sàng để đánh 
giá tăng hoặc giảm chuyển hóa của các tổn 
thương khác nhau, xuất hiện hay biến mất tổn 
thương ung thư và thay đổi có ý nghĩa thống 
kê các giá trị hấp thu chuẩn của u. Điều trị 
càng thành công, cường độ chuyển hóa tổn 
thương càng giảm. PET đã cải thiện đáp ứng 
điều trị so với các biện pháp chẩn đoán hình 

ảnh thông thường. Tuy nhiên, PET cũng có 
một số hạn chế trong thực hành lâm sàng như 
trong trường hợp tổn thương đáp ứng hỗn hợp. 
Hơn  nữa, PERCIST 1.1 chủ yếu áp dụng cho xạ 
hình PET với 18F-FDG. Do đó, PET trong đánh 
giá đáp ứng điều trị với các dược chất phóng 
xạ khác ngoài 18F-FDG cần được nghiên cứu 
nhiều hơn. 

Kết hợp theranostics với các phương 
pháp chẩn đoán và điều trị khác

Như đã đề cập ở trên, các quy trình 
theranostic đều được tiếp cận đa ngành và 
tích hợp với các biện pháp chẩn đoán, điều trị 
khác như xét nghiệm di truyền, sinh thiết chất 
lỏng, thậm chí kết hợp với hóa trị, xạ trị và 
điều trị miễn dịch. Sự kết hợp đa ngành trong 
theranostic là điều tự nhiên nhưng cần thêm 
nhiều thời gian để trở thành hiện thực. Nhiều 
thử nghiệm về theranostic cần tiếp tục thiết 
kế, tiến hành và công bố trong tương lai.

Liều chiếu xạ
Điều trị đồng vị phóng xạ và xạ trị ngoài là 

các phương pháp điều trị khác nhau tuy nhiên 
có cùng nguyên tắc cơ bản là đưa liều chiếu xạ 
gây độc tế bào đến mô đích nhưng gây tổn hại 
ít nhất với mô lành và có thể dung nạp. Liều 
bức xạ được hấp thụ bởi một mô xác định (đo 
bằng grays [J/kg trong hệ thống quốc tế]) là 
một trong những thông số chính xác định hiệu 
ứng sinh học (ví dụ như chết tế bào) của bức 
xạ. Vì vậy, ước lượng liều xạ hấp thụ giúp lựa 
chọn biện pháp điều trị hiệu quả, ít độc tính. 
Đo liều rất quan trọng để lập kế hoạch điều trị 
thường quy trong xạ trị vì thời gian và cường 
độ chiếu xạ, vùng được chiếu xạ và thể tích 
đích là các thông số tương đối dễ xử lý. Mặt 
khác, tương tác vật lý và dược - động học của 
dược chất phóng xạ trên toàn cơ thể làm quy 
trình đo liều trong điều trị đồng vị phóng xạ 
trở nên phức tạp. Đây là một thách thức về 
kĩ thuật nhằm chuyển các phép đo từ nghiên 
cứu sang điều trị thông thường, lập kế hoạch 
trên cơ sở tổng liều bức xạ được sử dụng hơn 
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là liều bức xạ hấp thụ tại vị trí cụ thể. Các kĩ 
thuật tính liều trong y học hạt nhân kinh điển 
tập trung xác định liều dung nạp tối đa của cá 
thể và đã có nhiều nghiên cứu đánh giá đặc 
điểm dược động học và phân bố sinh học các 
dược chất. Cách tiếp cận này đã được áp dụng 
nhiều hơn trong bối cảnh các xét nghiệm giúp 
định hướng quá trình điều trị trên lâm sàng, vì 
có thể ước tính các hoạt độ cao nhất có thể sử 
dụng nhưng không vượt qua giới hạn bức xạ 
tối đa ở các cơ quan như thận (~ 40 Gy, mức 
giới hạn không gây độc cho thận) và tủy xương 
(giới hạn 2 Gy).

Những cải tiến trong công nghệ chụp hình 
(hình ảnh lai ghép) và phần mềm tính liều 
cũng như sự xuất hiện các dược chất phóng 
xạ chẩn đoán đã cho phép xác định tốt hơn 
thể tích mục tiêu và tích hợp với dữ liệu dược 
động học và chiếu xạ, tăng độ chính xác của 
phép đo liều. Phương pháp đo liều dựa trên 
tổn thương hoặc cơ quan có thể cung cấp các 
thông số đã được nghiên cứu rộng rãi như 
tương quan liều với đáp ứng của tổn thương, 
biểu đồ liều theo thể tích và bản đồ phân bố 
liều. Các thông số này đánh giá tương đối 
chính xác tương quan tác dụng sinh học và 
kết quả điều trị. Sự cải tiến các kỹ thuật đo 
liều giúp việc tính liều có thể được áp dụng 
rộng rãi trong lập kế hoạch theranostic.

Nghiên cứu phát triển dược chất phóng 
xạ mới

Sự kết hợp theranostic vào thực hành lâm 
sàng cho phép phát triển các dược chất phóng 
xạ mới đã mang lại một số kết quả đầy hứa 
hẹn. Các phân tử như phối tử CXCR4, các peptit 
giống glucagon và phối tử protein hoạt hóa 
nguyên bào sợi có thể tiếp cận các con đường 
tín hiệu trong nhiều bệnh ung thư như đa u 
tủy, insulinoma và ung thư tuyến tụy….

KẾT LUẬN
Sau khi Saul Hertz điều trị iốt phóng xạ lần 

đầu tiên vào năm 1941, trong suốt những 
thập kỷ qua, theranostic trong y học hạt nhân 

đã có những bước phát triển đáng kể. Các tiến 
bộ trong lĩnh vực này cho thấy lợi ích mà y học 
cá thể mang lại và theranostic đóng góp một 
phần vào kỷ nguyên đột phá, trong đó sinh 
học phân tử, miễn dịch, điều trị miễn dịch, di 
truyền, dược động học, hóa phóng xạ, trí tuệ 
nhân tạo và các lĩnh vực khác đang ngày càng 
hoàn thiện và phát triển mạnh. Sự hiểu biết về 
tính không đồng nhất ung thư giữa các cá thể 
khác nhau và thậm chí giữa các quần thể tế 
bào khác nhau trên cùng một bệnh nhân ngày 
càng được mở rộng. Theranostic giúp kết nối 
và tích hợp các biện pháp chẩn đoán hình ảnh 
vào điều trị, phát huy sự tham gia tích cực của 
các bác sĩ y học hạt nhân và chẩn đoán hình 
ảnh vào thực hành lâm sàng. Phát triển trong 
lĩnh vực theranostic mang lại nhiều kiến thức 
mới và là nền tảng để phát triển các công nghệ 
mới. Để thực hiện điều này, nghiên cứu trong 
labo và sản xuất phải kết hợp chặt chẽ, thường 
xuyên, liên tục và các cơ quan quản lý nên 
giảm bớt các rào cản, bắt kịp những thay đổi 
nhanh chóng trong lĩnh vực này giúp chuyển 
đổi các tiến bộ khoa học thành các ứng dụng 
thực tế lâm sàng.
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PET/CT lần đầu tiên được ứng dụng và 
phát triển bởi Towsend và đồng nghiệp 
vào năm 1993 tại Đại học Pittsburgh, 

Hoa Kỳ. Cho đến nay, PET/CT là phương tiện 
chẩn đoán hiện đại kết hợp giữa hình ảnh 
chức năng (PET) và hình ảnh giải phẫu (CT) 
được ứng dụng phổ biến trong chẩn đoán và 
điều trị ung thư. Với độ nhạy cũng như độ đặc 
hiệu cao, PET/CT có vai trò quan trọng và gần 
như không thể thay thế trong đánh giá giai 
đoạn, đánh giá đáp ứng, tiên lượng và theo 
dõi tái phát, di căn sau điều trị ở nhiều mặt 
bệnh ung thư khác nhau. Tại các trung tâm 
xạ trị lớn, PET/CT đã được ứng dụng trong lập 
kế hoạch xạ trị và phổ biến nhất là sử dụng 
18F-FDG PET/CT.

Xạ trị là một phương pháp điều trị cơ bản 
trong điều trị đa mô thức nhiều bệnh lý ung 
thư. Nguyên tắc của xạ trị triệt căn là  đảm bảo 
đủ liều tiêu diệt khối u trong khi hạn chế liều 
vào các cơ quan lành xung quanh, từ đó giúp 
nâng cao hiệu quả điều trị và giảm tác dụng 
phụ cho người bệnh. Hiện nay, các kỹ thuật xạ 
trị hiện đại như xạ trị điều biến liều (Intensity 
Modulated Radiation Therapy - IMRT) hay 
xạ trị quay điều biến thể tích (Volumetric 
Modulated Arc Therapy - VMAT) có ưu điểm 
giảm liều tia xạ rất nhanh bên ngoài thể tích 
điều trị, do đó yêu cầu phải xác định đúng và 
đủ khối u cũng như hạch di căn để giúp điều trị 
chính xác, tránh bỏ sót tổn thương hoặc điều 
trị quá mức vào tổ chức lành. Vì vậy, cần có 
sự hỗ trợ của các phương tiện chẩn đoán hình 
ảnh trong lập kế hoạch xạ trị, đây là một phần 
quan trọng của kỹ thuật xạ trị dưới hướng dẫn 
hình ảnh (Image Guided Radiation Therapy - 
IGRT). Thông thường, các bác sỹ xạ trị chủ yếu 
sử dụng hình ảnh CT mô phỏng và MRI để xác 
định và vẽ khối u cũng như hạch di căn.

CT và MRI là những phương pháp cho độ 
chính xác cao trong việc xác định ranh giới của 
khối u dựa vào hình ảnh giải phẫu. Tuy nhiên, 
yêu cầu của các kỹ thuật xạ trị hiện đại ngày 
nay cần thêm những thông tin về đặc điểm 
sinh học của khối u. Xác định được các đặc tính 
sinh học của khối u như chuyển hóa glucose, 
sự tăng sinh của tế bào và thiếu oxy giúp nâng 
cao hiệu quả điều trị ở những vùng có nguy 
cơ kháng xạ. Hình ảnh phân tử của PET kết 
hợp với hình ảnh giải phẫu của CT đã trở thành 
cuộc cách mạng quan trọng về hình ảnh y học 
và được ứng dụng rộng rãi trong xạ trị ở các 
nước phát triển. Ưu điểm của PET/CT trong lập 
kế hoạch xạ trị so với các phương pháp chẩn 
đoán hình ảnh truyền thống  là:

- PET có thể giúp xác định được những tổn 
thương còn chưa rõ ràng trên CT hoặc MRI. 
Các tổn thương này có thể là di căn hạch vùng 
và di căn xa. Nhờ đó, PET có thể làm thay đổi 
chiến thuật điều trị. Các nghiên cứu trên thế 
giới đã cho thấy FDG PET/CT làm thay đổi giai 
đoạn bệnh ở 27 - 62% và thay đổi chiến thuật 
điều trị ở 19 - 52% bệnh nhân ung thư phổi 
không tế bào nhỏ [1,2,3,4].

- PET giúp phân biệt được các tổn thương u 
với vùng phù nề, xơ hóa, biến đổi sinh lý; trong 
khi CT hoặc MRI khó phân biệt được để vẽ thể 
tích điều trị ví dụ như khối u với vùng xẹp phổi, 
hạch quá sản và hạch di căn. Các nghiên cứu 
cho thấy FDG PET/CT làm thay đổi thể tích xạ 
trị ở trên 30 - 60% bệnh nhân ung thư phổi và 
chủ yếu làm giảm thể tích khối u thô so với khi 
vẽ trên CT [3,4,5].

- PET còn cung cấp thông tin về sự di động 
của khối u theo nhịp thở, do đó giúp giảm biên 
cộng từ thể tích bia lâm sàng (clinical target 
volume - CTV) để tạo thành thể bia lập kế 
hoạch điều trị (planning target volume - PTV).

ỨNG DỤNG PET/CT
TRONG LẬP KẾ HOẠCH XẠ TRỊ UNG THƯ



NGHIÊN CỨU - TRIỂN KHAI

12 BẢN TIN NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ & CUỘC SỐNG Số 1 năm 2022

- Đặc điểm tăng chuyển hóa FDG không đồng 
đều do đặc tính sinh học không đồng nhất của 
khối u có thể giúp phân bố liều xạ phù hợp 
hơn cho từng vùng của khối u và có thể làm 
cơ sở cho kỹ thuật xạ trị nâng liều đồng thời 
(simultaneous integrated boost technique).

Hiện nay, 18F-FDG PET/CT đã được ứng dụng 
để lập kế hoạch xạ trị  ung thư vùng đầu - cổ, 
ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư trực 
tràng, ung thư cổ tử cung. Đặc biệt, nhóm 
nghiên cứu Khoa Y học hạt nhân và Khoa Xạ trị 
- Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108 

đã tham gia nghiên cứu đa trung tâm PERTAIN 
của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế 
(IAEA) đánh giá vai trò của 18F-FDG PET/CT 
trong hóa xạ trị đồng thời ở bệnh nhân ung 
thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III. Kết quả 
nghiên cứu đã được đăng tải trên tạp chí Y học 
hạt nhân và hình ảnh phân tử Châu Âu. Ứng 
dụng 18F-FDG PET/CT trong lập kế hoạch xạ trị 
đã giúp kéo dài thời gian sống thêm toàn bộ 
và thời gian sống thêm bệnh không tiến triển 
so với nhóm chỉ sử dụng CT để lập kế hoạch xạ 
trị trước đó [6]. Thông qua dự án này, các máy 
PET/CT tại Khoa Y học hạt nhân, Bệnh viện 

Hình ảnh u trung tâm gây xẹp thùy trên phổi trái khó phân biệt được trên CT  (hình bên phải) nhưng dễ dàng xác định 
được giữa u và vùng phổi xẹp trên PET/CT (hình bên trái) để vẽ chính xác thể tích khối u thô  

(Nguồn: khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108).

Hình ảnh lập kế hoạch xạ trị ung thư phổi không tế bào nhỏ giai đoạn III: thể tích khối u thô GTV vẽ trên PET (hình bên 
phải) lớn hơn so với vẽ trên CT (hình bên trái) do có tính đến sự di động của khối u theo nhịp thở. (Nguồn: khoa Xạ trị - Xạ 

phẫu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108).
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Trung ương quân đội 108 đã được cấp chứng 
chỉ EAMN/EARL theo tiêu chuẩn Châu Âu. Đây 
là bước tiến quan trọng nhằm chuẩn hóa các 
thiết bị cũng như quy trình điều trị cho người 
bệnh ung thư phổi ở Việt Nam. Bên cạnh đó, 
18F-FDG PET/CT còn được ứng dụng để lập kế 
hoạch xạ trị trong ung thư vùng đầu - cổ và 
ung thư thực quản tại Khoa Xạ trị - Xạ phẫu, 
Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Cụ thể, trong lập kế hoạch xạ trị ung thư 
thực quản, PET có ưu điểm so với CT như sau: 
xác định chính xác ranh giới tổn thương u theo 
trục dọc thực quản, phát hiện thêm các hạch 
di căn có kích thước nhỏ, phát hiện thêm các 
tổn thương ung thư kết hợp và ung thư thực 
quản nhiều vị trí. Các nghiên cứu đã cho thấy 
khi sử dụng FDG-PET/CT trong lập kế hoạch xạ 
trị cho bệnh nhân ung thư thực quản đã làm 
thay đổi 75-86% chiều dài khối u và 59-100% 

thể tích khối u thô (GTV) so với sử dụng hình 
ảnh CT để lập kế hoạch [7,8,9,10].

Tóm lại, 18F-FDG PET/CT là phương pháp 
kết hợp giữa hình ảnh chuyển hóa và hình 
ảnh giải phẫu đã mang lại nhiều lợi ích trong 
chẩn đoán, đánh giá đáp ứng điều trị và lập 
kế hoạch xạ trị cho bệnh nhân ung thư. Tại 
Việt Nam, FDG PET/CT đã được ứng dụng 
trong lập kế hoạch điều trị ung thư phổi, ung 
thư thực quản và ung thư vùng đầu - cổ với 
những kết quả bước đầu tích cực, góp phần 
nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân. 
Với sự phát triển của các dược chất phóng 
xạ mới như cholin, methionine, thymidine và 
các thế hệ máy mới như PET/MRI sẽ hứa hẹn 
ứng dụng kỹ thuật PET trong chẩn đoán, tiên 
lượng, đánh giá đáp ứng và lập kế hoạch xạ trị 
cho các loại ung thư khác như ung thư tiền liệt 
tuyến, ung thư gan, u não ác tính.

Hình ảnh khối u thực quản trên CT (hình bên trái) dài hơn khối u trên PET/CT (hình bên phải) 
(Nguồn: khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108).

Hình ảnh hạch trung thất nhóm 2R có đường kính trục ngắn < 1cm (không được coi là hạch di căn) trên CT (mũi tên 
hình bên trái); tuy nhiên hạch này (hình tròn trên hình bên trái) lại tăng chuyển hóa FDG (SUVmax 4,6) trên hình ảnh 

18F-FDG PET/CT nên được coi là hạch di căn, và được lập kế hoạch điều trị liều triệt căn 60Gy. Khối u thực quản 1/3 trên 
(hình bên phải) trên PET/CT. (Nguồn: khoa Xạ trị - Xạ phẫu, Bệnh viện Trung ương quân đội 108).
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Đột biến là phương pháp có hiệu quả trong 
cải tiến, khắc phục nhược điểm của các 
giống cây trồng đang có trong sản xuất, 

giúp nâng cao năng suất, rút ngắn thời gian 
sinh trưởng, tăng khả năng chống chịu bệnh, 
đáp ứng nhu cầu của sản xuất. Đến nay, trên 
thế giới đã chọn tạo được hơn 3.200 giống đột 
biến ở 220 loài cây trồng. Việt Nam áp dụng 
phương pháp chọn giống đột biến muộn hơn 
so với các nước, bắt đầu từ năm 1968 nhưng 
sau đó phát triển mạnh và thu được nhiều kết 
quả, đã có 71 giống đột biến được chọn tạo. 
Trong đó, Viện Di truyền Nông nghiệp (DTNN) 
là đơn vị truyền thống và đi đầu trong công 
tác chọn tạo giống đột biến phóng xạ với tổng 
số 37 giống (20 giống lúa, 12 giống đậu tương, 
2 giống ngô, 3 giống hoa), chiếm 46,3% tổng 
số giống cây trồng đột biến của cả nước. Từ 
năm 2010 đến nay, Viện đã chọn tạo thành 
công nhiều giống đột biến mới, góp phần phát 
triển sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến 
đổi khí hậu, đặc biệt trên lúa và đậu tương.

Lúa là cây lương thực quan trọng, chiếm 
diện tích lớn, là nguồn lương thực chính của 
Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, nhiều giống 
lúa trong sản xuất đang bị nhiễm các loại 
bệnh như bạc lá, đạo ôn và chất lượng chưa 
cao nên kém sức cạnh tranh. Gần đây, ứng 
dụng phương pháp đột biến bằng chiếu xạ tia 
gamma kết hợp marker phân tử, Viện DTNN 
đã chọn tạo được 03 giống mới, gồm:

- Giống lúa DT80 được công nhận giống lúa 
quốc gia từ năm 2019, năng suất bình quân 
6 - 7 tấn/ha, mang lại hiệu quả kinh tế tăng 
330 USD/ha so với giống lúa TL6.3 (giống lúa 
đối chứng ban đầu) do năng suất tăng 15% và 
khả năng chịu mặn tốt hơn. Với tổng diện tích 
gieo trồng là 15.000 ha, lợi nhuận mà giống 

DT80 mang lại cho nông dân khoảng 4,95 
triệu USD và có khoảng 650.000 nông dân 
được hưởng lợi từ giống này. 

Mô hình sản xuất giống lúa DT80 tại Thái Bình.

- Giống lúa CNC11 được công nhận giống lúa 
quốc gia từ năm 2019, năng suất bình quân 
6-6,5 tấn/ha, giống lúa CNC11 mang lại hiệu 
quả kinh tế tăng 315 USD/ ha so với giống lúa 
gốc BT7 do năng suất tăng 10% và khả năng 
chống chịu tốt. Tổng diện tích gieo cấy khoảng 
10.000 ha. Lợi nhuận mà hạt giống CNC11 
mang lại cho nông dân khoảng 3,15 triệu USD 
và có khoảng 500.000 nông dân được hưởng 
lợi từ giống này.

Mô hình sản xuất giống lúa CNC11 tại Nghệ An.

MỘT SỐ THÀNH TỰU MỚI
TRONG CHỌN TẠO GIỐNG CÂY TRỒNG ĐỘT BIẾN

TẠI VIỆN DI TRUYỀN NÔNG NGHIỆP
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- Giống lúa VDT99 có triển vọng đã được gửi 
khảo nghiệm quốc gia từ năm 2020. Năng suất 
bình quân 6,5-7,5 tấn/ha, VDT99 cho hiệu quả 
kinh tế tăng khoảng 350 USD/ha so với giống lúa 
trồng phổ biến trong sản xuất là KD18 do năng 
suất tăng 17%, khả năng chống chịu tốt hơn.

Ngoài ra, Viện DTNN đã chọn tạo được 198 
dòng lúa đột biến có triển vọng gồm 45 dòng 
kháng bệnh bạc lá, 27 dòng kháng bệnh đạo 
ôn, 43 dòng chịu mặn, 36 dòng chịu hạn, 47 
dòng có thời gian sinh trưởng ngắn hơn (85-
90 ngày trong vụ hè) và chịu nhiệt độ cao, là 
những nguồn vật liệu quý phục vụ công tác 
chọn tạo giống thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đậu tương là cây trồng truyền thống chiếm vị 
trí quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, có 
giá trị kinh tế và hiệu quả cao trong chuyển đổi 
cơ cấu cây trồng (Mai Quang Vinh và cs, 2012) 
tại Việt Nam nhưng diện tích đang có xu hướng 
giảm dần, nguyên nhân do thiếu các giống mới 
năng suất cao, chất lượng tốt, chống chịu với 
sâu bệnh hại. Đậu tương có hoa nhỏ, dễ nát, 
dễ bị tổn thương, gây khó khăn khi khử đực và 
làm rụng hoa (>75%) thậm chí trong điều kiện 
thuận lợi (Johnson và Bornard, 1976). Ngoài ra, 
đậu tương có tính tự thụ hoàn toàn nên tạo ra 
các biến dị di truyền bằng lai hữu tính là một quá 
trình khó. Chọn giống đậu tương bằng phương 
pháp đột biến, trong đó có chiếu xạ tia gamma 
(Co60) sẽ tạo ra các biến dị mới, tăng đa dạng di 
truyền, rút ngắn thời gian tạo giống, đặc biệt là 
có hiệu quả cao khi cải tiến các giống đang gieo 
trồng trong sản xuất.

Với mục tiêu chọn tạo ra các giống đậu tương 
mới đáp ứng nhu cầu của sản xuất, các nhà 
khoa học của Viện DTNN đã sử dụng phương 
pháp đột biến tạo ra các giống đậu tương đột 
biến có các tính trạng được cải tiến rõ rệt về 
năng suất, thời gian sinh trưởng, khả năng chịu 
bệnh… Kết quả đã tạo ra 03 giống đậu tương 
mới (DT2008, DT2010 và DT215) và các dòng 
đột biến chịu bệnh gỉ sắt và phấn trắng, năng 
suất cao, hàm lượng protein cao (>40%)….

- Giống đậu tương DT2008 chọn tạo 
từ chiếu xạ tia gamma nguồn Co60 hạt khô 
dòng 2001HC (thế hệ F4 của lai tổ hợp lai 

DT2001 x HC100) ở liều lượng 180Gy, có 
thời gian sinh trưởng (từ 95 - 110 ngày) 
sớm hơn 2001HC từ 20 - 25 ngày, chịu bệnh 
khá (Mai Quang Vinh và cs, 2010; Phạm 
Thị Bảo Chung, 2013, 2015; Lê Đức Thảo 
và cs, 2015), chịu hạn (Chien Ha Van và cs, 
2012; Saad Sulieman và cs, 2015), chịu mặn 
(Nguyễn Đăng Minh Chánh và cs, 2017), 
năng suất cao từ 2,5 - 4,0 tấn/ha (cao hơn 
23,1- 45,0% so với giống phổ biến DT84), 
được công nhận chính thức năm 2016. Từ 
năm 2010 đến nay, giống DT2008 đã được 
đưa vào sản xuất tại nhiều địa phương trong 
cả nước như Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên 
Quang, Cao Bằng, Phú Thọ, Yên Bái, Hà 
Giang, Đắk Lắk, Đắk Nông…

Mô hình sản xuất giống đậu tương DT2008 tại huyện Xín 
Mần, tỉnh Hà Giang.

- Giống đậu tương DT2010 được chọn tạo 
từ tổ hợp lai giữa các giống đột biến DT2008 x 
DT99, có thời gian sinh trưởng từ 80 - 88 ngày, 
sinh trưởng khoẻ, chịu hạn tốt, hạt to (190 - 
200g/1000 hạt khô), năng suất từ 2,5 - 3,0 
tấn/ha, cao hơn trên 10% so với DT84 (Phạm 
Thị Bảo Chung và cs, 2014, 2015), được công 
nhận sản xuất thử năm 2018, tự công bố lưu 
hành năm 2021. Do có thời gian sinh trưởng 
ngắn, năng suất cao hơn giống DT84 nên 
giống này có triển vọng thay thế DT84 trong 
sản xuất, đặc biệt là ở vụ Đông trên đất sau 
hai vụ lúa tại đồng bằng sông Hồng, đang được 
sản xuất tại Hà Nội, Vĩnh Phúc, Thanh Hoá…

- Giống đậu tương DT215 là giống đậu tương 
hạt đen đầu tiên tại Việt Nam, được chọn tạo 
bằng chiếu xạ tia gamma nguồn Co60 trên hạt 
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khô giống DT2008. So với giống gốc DT2008, 
DT215 sinh trưởng phát triển tương đương, 
chịu bệnh khá, năng suất cao từ 2,5 - 3,2 tấn/ha 
nhưng có hàm lượng dinh dưỡng (Tiền caroten, 
omega 3, omega 6…) cao hơn và thời gian sinh 
trưởng ngắn hơn 5 - 8 ngày (Lê Đức Thảo và cs, 
2015; Nguyễn Văn Mạnh và cs, 2016, 2020), 
được tự công bố lưu hành năm 2020. Hiện nay, 
giống đang được phát triển sản xuất tại Hà Nội, 
Vĩnh Phúc, Gia Lai… với diện tích hàng trăm ha/
năm, được người nông dân và doanh nghiệp 
đánh giá cao về năng suất và hiệu quả kinh tế, 
có khả năng mở rộng diện tích trong sản xuất.

Mô hình sản xuất giống đậu tương DT2010 tại huyện Yên 
Phương, tỉnh Vĩnh Phúc.

Mô hình sản xuất giống đậu tương DT215 tại huyện Đức 
Cơ, tỉnh Gia Lai.

Các nhà khoa học của Viện DTNN đang tiếp 
tục ứng dụng công nghệ bức xạ kết hợp công 
nghệ sinh học chọn tạo các giống lúa, đậu 

tương, lạc, cây ăn quả… thích ứng với biến đổi 
khí hậu (chịu hạn, chịu mặn, chịu úng, chống 
chịu sâu bệnh hại….), có chất lượng cao (dẻo, 
thơm, protein cao, lipit, omega3…), hoặc cải 
tiến nhược điểm của các giống đang được 
trồng phổ biến trong sản xuất. Việc ứng dụng 
năng lượng bức xạ và các phương pháp công 
nghệ sinh học trong nghiên cứu, xây dựng dữ 
liệu đột biến liên quan gen quy định tính trạng 
năng suất, chất lượng và phát triển các chỉ thỉ 
phân tử mới nhằm nâng cao hiệu quả chọn tạo 
giống trong nước cũng rất cần thiết trong giai 
đoạn hiện nay.

Hiện nay, kỹ thuật sàng lọc đột biến kết hợp 
ứng dụng công nghệ sinh học để tạo giống 
cây trồng đột biến trên thế giới rất phát triển, 
đòi hỏi phải đầu tư các trang thiết bị máy móc 
chuyên dụng, hiện đại. Tại Việt Nam các nhà 
khoa học vẫn phải chọn lọc thủ công và kinh 
nghiệm, việc ứng dụng công nghệ sinh học 
vào chọn tạo giống đột biến còn rất hạn chế; 
chưa có nhiều cán bộ chuyên sâu trong lĩnh 
vực ứng dụng năng lượng nguyên tử cho chọn 
tạo giống cây trồng; số cán bộ được đào tạo 
chuyên sâu về ứng dụng bức xạ và đồng vị 
phóng xạ trong nông nghiệp là rất ít; kinh phí 
đầu tư cho nghiên cứu chọn tạo giống đột biến 
còn hạn chế, số lượng đề tài dự án ít nên việc 
chọn tạo và phát triển các giống đột biến ra 
sản xuất rất khó khăn. 

Để nâng cao hiệu quả của chọn giống cây 
trồng đột biến thì cần có các chính sách, 
chiến lược để khuyến khích các nhà khoa học 
nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các kỹ 
thuật hạt nhân trong nông nghiệp; đầu tư 
nguồn nhân lực và trang thiết bị hiện đại hơn 
để có thể nghiên cứu sâu về các tính trạng 
đột biến ở mức độ phân tử nhằm phục vụ trở 
lại cho công tác chọn tạo giống cây trồng 
đột biến.

TS. Võ Thị Minh Tuyển, TS. Nguyễn Văn Mạn
Viện Di truyền Nông nghiệp (AGI)
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Xác thực chất lượng sản phẩm đang là 
yêu cầu phổ biến đối với hàng hóa xuất 
- nhập khẩu hay sản phẩm trong nước, 

đặc biệt là các mặt hàng nông sản, thực phẩm. 
Đó là do sự quan tâm của người tiêu dùng ngày 
nay không chỉ giới hạn ở thông tin liên quan 
đến quá trình tạo ra sản phẩm, mẫu mã và 
đưa sản phẩm đến khách hàng mà còn là chất 
lượng sản phẩm, đặc biệt với những sản phẩm 
có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khỏe 
như dược phẩm, thực phẩm, đồ uống,…

Trong nghiên cứu giám định chất lượng thực 
phẩm, trên thế giới đã nghiên cứu phát triển 
và ứng dụng rất nhiều các phương pháp khác 
nhau, chẳng hạn như phương pháp sắc ký khí, 
sắc ký lỏng kết hợp với phân tích hàm lượng 
vết kim loại sử dụng kỹ thuật ICPMS hay AAS 
đã được áp dụng phổ biến trong việc xác thực 
chất lượng thực phẩm. Nhưng các kỹ thuật này 
yêu cầu việc xử lý mẫu tinh tế cũng như chi phí 
khá cao cho bộ cơ sở dữ liệu đầy đủ.

Bên cạnh các phương pháp hóa lý, phương 
pháp đánh dấu sinh học cũng được áp dụng 
nhiều trong việc xác thực và truy xuất nguồn 
gốc nông sản. Các phương pháp này có ưu 
điểm nổi bật trong việc định tính và định lượng 
thành phần nhưng để phân biệt được các thành 
phần hóa học giống nhau thì tất cả các phương 
pháp trên đều không sử dụng được. 

Để đáp ứng nhu cầu này, kỹ thuật phân tích 
đồng vị cho phép mô tả mối quan hệ giữa các 
đồng vị nặng và nhẹ hơn của cùng một nguyên 
tố đã được ứng dụng. Ưu điểm đặc biệt của 
phân tích đồng vị bền là khả năng phân biệt 
giữa các vật liệu giống hệt nhau về hóa học (ví 
dụ: sucrose từ củ cải đường và mía), cũng như 
tương quan của các tỷ lệ đồng vị với đặc tính 

vùng miền cho phép kỹ thuật này trở thành 
một phương pháp ưu thế không chỉ trong xác 
thực thực phẩm. 

Phân tích thành phần đồng vị là một công cụ 
có giá trị trong việc kiểm soát tính xác thực và 
xác định nguồn gốc của thực phẩm, thành phần 
thực phẩm và đồ uống, đặc biệt là nước trái cây 
và rượu vang, cũng như để xác định nguồn gốc 
tự nhiên hoặc tổng hợp của hương liệu. Giá trị 
thành phần đồng vị δ13C thường được sử dụng 
trong việc xác thực chất lượng thực phẩm do 
sự phân bố phong phú của đồng vị bền 13C và 
12C và chủ yếu là do nền tảng sinh hóa của quá 
trình phân tách đồng vị Cacbon trong tự nhiên 
đã được hiểu rõ và phương pháp xác định giá 
trị δ13C đã được thiết lập tốt. Tỷ lệ đồng vị 
13C/12C ở thực vật trên cạn được chia thành ba 
loại liên quan đến cách thức đồng hóa Cacbon: 
con đường thông thường (C3), con đường axit 
dicarboxylic (C4) và con đường liên quan đến 
chuyển hóa axit crassulacean (CAM). Thực vật 
hấp thụ CO2 theo con đường quang hợp C3 
phân biệt 13CO2 ở mức độ lớn hơn so với thực 
vật theo con đường C4. Kết quả là, thực vật 
C3 chứa ít hơn khoảng 14%0 13C so với thực 
vật C4. Giá trị δ13C đối với cây C3 nằm trong 
khoảng -33%0 đến -22%0, với mức trung bình 
là -27%0 so với VPDB, thực vật C4 nằm trong 
khoảng từ -16‰ đến -10%0. Ví dụ thực vật C4 
phổ biến bao gồm ngô, mía và lúa miến. 

Các cơ sở khoa học này và sự phát triển của 
kỹ thuật phân tích đồng vị bền đã giúp ích 
trong việc xác thực sản phẩm nông sản, ví dụ 
xác định nước hoa quả hay củ cải đường có bị 
thêm đường từ ngoài vào sản phẩm nguyên 
chất hay không? Nếu các sản phẩm đường từ 
cây C4 được thêm vào các sản phẩm C3 này 

ỨNG DỤNG KỸ THUẬT HẠT NHÂN
XÁC THỰC SỰ PHA TRỘN ĐƯỜNG MÍA
TRONG SẢN PHẨM NƯỚC ÉP HOA QUẢ
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thì giá trị đồng vị sẽ giàu lên vì hầu hết các 
siro và các loại đường là sản phẩm từ thực vật 
C4, giàu giá trị đồng vị δ13C. Sự khác biệt giá 
trị δ13C từ củ cải đường, nước cam và đường 
C4 đã được Thomas và cs công bố năm 2009. 
Trong một công bố năm 2011, Alina Magdas 
và cs đã sử dụng tỷ số đồng vị để xác nhận sự 
pha trộn đường C4 vào nước hoa quả. Ricardo 
Figueira và các cs đã xác định tỷ lệ đường C3 
trong rượu táo bằng phương pháp phân tích 
thành phần đồng vị δ13C. 

Ở Việt Nam, kỹ thuật tỷ số đồng vị đã được 
áp dụng trong các nghiên cứu đánh giá nguồn 
tài nguyên nước dưới đất như mối tương quan 
thủy lực giữa nước mặt và nước ngầm, hiện 
tượng xâm nhập mặn ở các tầng chứa nước 
vùng ven biển, nguồn gốc các tầng chứa nước 
dưới đất, vùng bổ cấp nước dưới đất. Trong lĩnh 
vực phân tích thực phẩm, đã có những kết quả 
nghiên cứu bước đầu xây dựng quy trình phân 
tích tỷ số đồng vị δ13C trong sinh vật đáy hai 
mảnh phục vụ bài toán nghiên cứu chuỗi thức 
ăn; phát hiện lượng đường C4 trong các loại 
mật ong Việt Nam bằng tỷ số đồng vị δ13C; xây 
dựng quy trình phân tích δ2H, δ18O trong nước 
chiết từ táo tươi và δ13C trong thịt và vỏ táo để 
hỗ trợ xác thực nguồn gốc địa lý của sản phẩm 
táo nhập khẩu. Các nghiên cứu này là tiền đề 
để chúng tôi tiếp tục nghiên cứu, phát triển 
ứng dụng kỹ thuật đồng vị cho việc xác nhận 
chất lượng sản phẩm thực phẩm.

Thị trường nước giải khát tại Việt Nam có 
tốc độ phát triển khá nhanh trong nhiều năm 
gần đây. Theo số liệu từ Bộ Công Thương, năm 
2020 thị trường nước giải khát không cồn tại 
Việt Nam đã chạm mốc tiêu thụ 109 tỷ lít nước 
giải khát, trong đó có nước trái cây. Trên thị 
trường có rất nhiều các sản phẩm nước hoa 
quả nhập khẩu cũng như sản xuất trong nước 
như nước cam, nước táo với quảng cáo 100% 
nước ép hoa quả tự nhiên, nhận được sự ưa 
thích của người tiêu dùng do sự thuận tiện 
trong sử dụng mà chưa có sự kiểm chứng xem 
sản phẩm đó có phải 100% nước ép hoa quả 
tự nhiên hay không? Hơn nữa, trong bối cảnh 
độ mở nền kinh tế lớn, hoạt động xuất - nhập 
khẩu diễn ra mạnh mẽ, thì một kỹ thuật phân 

tích giúp xác thực chất lượng hàng hóa sẽ hỗ 
trợ Việt Nam xử lý vấn đề hàng giả, hàng nhái. 
Hàng giả, hàng nhái vẫn là vấn đề chưa được 
giải quyết không chỉ ở Việt Nam mà còn rất 
nhiều nước trên thế giới khi chỉ dựa vào tem 
truy xuất nguồn gốc và thông tin chất lượng 
sản phẩm ghi trên nhãn và vỏ hộp sản phẩm. 
Do vậy, chúng tôi đặt mục tiêu phát triển và 
ứng dụng phương pháp đo tỷ số đồng vị bền 
của Carbon để xác định nguồn đường trong 
các sản phẩm thực phẩm và nước ép hoa quả 
ở Việt Nam. 

Nhóm nghiên cứu tập trung vào việc phân 
tích thành phần δ13C của đường trong sản 
phẩm nước ép hoa quả là nước ép táo và nước 
ép cam có trên thị trường ở Hà Nội. Việc nghiên 
cứu xử lý và phân tích mẫu dựa trên tiêu chuẩn 
châu Âu ENV12140:1996 về xác định tỷ số 
đồng vị bền (13C/12C) của đường từ nước quả sử 
dụng khối phổ kế tỷ số đồng vị. Các mẫu chuẩn 
được sử dụng trong nghiên cứu này là IAEA 
CO-8 (δ13C:-5,75± 0,06%0;), IAEA CO-9: (δ13C:-
47,14±0,15%0), NBS-19 (δ13C:+1,95±0,03%0), 
Sucrose: (δ13C:-10,45±0,13%0), IAEA 600: 
(δ13C: -27,77±0,04%0). δ13C của các mẫu chuẩn 
được so sánh với δ13C của V-PDB (Vienna 
Peedee Belemnite).

Khối phổ kế tỷ số đồng vị EA-IRMS.

Kết quả phân tích thành phần δ13C cho thấy, 
hầu hết các sản phẩm bán trên thị trường có 
nhãn hiệu công bố đúng chất lượng về hàm 
lượng đường thêm vào. Bên cạnh đó, nhóm 
nghiên cứu đã phát hiện được một sản phẩm 
nước táo công bố chưa đúng về lượng đường 
thêm vào với các giá trị δ13CVPDB -12,98%0 là 
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giá trị của sản phẩm đường mía có khoảng giá 
trị δ13CVPDB từ -11 tới -14%0. Như vậy, mẫu nước 
ép này với công bố 95%0 nước ép tự nhiên là 
chưa phù hợp về nhãn chất lượng. Với giá trị 
δ13CVPDB = -12,98%0 cho thấy, đường trong sản 
phẩm nước ép táo này có giá trị xấp xỉ với giá 
trị δ13CVPDB của đường mía Biên Hòa, Việt Nam. 

Đây là hướng nghiên cứu mới ứng dụng kỹ 
thuật hạt nhân về việc xác thực sự pha trộn 

Hình 1.  Mẫu dung dịch nước ép táo trong khi xử lý và sau khi xử lý.

đường C4 vào sản phẩm nước ép hoa quả. 
Hướng nghiên cứu này có tính thực tiễn cao, 
có khả năng áp dụng trong việc xác thực tính 
thực - giả trong công bố của nhà sản xuất, giúp 
các nhà quản lý và người tiêu dùng đánh giá 
chất lượng đường trong sản phẩm nước hoa 
quả được bán. Hướng nghiên cứu có thể tiếp 
tục được mở rộng với các sản phẩm khác ngoài 
nước táo và nước cam.

ThS. Hà Lan Anh
Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
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Sự tiến bộ không ngừng của công nghệ đã 
thúc đẩy sự phát triển của các kỹ thuật 
mới nhằm hoàn thiện và tăng chất lượng 

vật liệu dệt may hiện nay. Các loại vật liệu đó 
ra đời mang lại sự phong phú trong lựa chọn 
ứng dụng ở nhiều lĩnh vực kinh tế-xã hội như 
vải địa kỹ thuật, vải chống cháy, vải chống côn 
trùng, vải thơm, vải y tế, vải dệt thông minh, 
dệt kháng khuẩn và vải nano,… Việc cải tiến 
và đa dạng hóa sản phẩm dệt may trước đây 
chủ yếu nhờ các phương pháp hóa học và sinh 
học cổ điển để biến đổi tính chất vật lý và hóa 
học trên bề mặt của sợi vải. Tuy nhiên, các 
phương pháp này thường phát sinh nhiều hóa 
chất độc hại, chi phí cao và gây tác động lớn 
đến môi trường. Xử lý bức xạ là một phương 
pháp tiên tiến có thể làm biến đổi hiệu quả 
các đặc tính bề mặt của vải dệt để cải thiện 
tính chất hấp thụ thuốc nhuộm, in, độ bền, độ 
bám dính của lớp phủ và hấp phụ các hóa chất 
đã qua sử dụng mà không ảnh hưởng đến các 
đặc tính quan trọng của vải. Ưu điểm của công 
nghệ bức xạ bao gồm khả năng tiêu thụ năng 
lượng thấp, không sử dụng hóa chất, dễ xử lý, 
tiết kiệm và tốc độ xử lý cao. Đây là một cánh 
cửa mới dành cho ngành công nghiệp dệt may, 
đặc biệt là khi nhận thức về các tác động môi 
trường kết hợp với việc tăng cường các quy 
định về nước thải công nghiệp ngày càng được 
chú trọng.

Chiếu xạ gamma cải tiến chất lượng và 
đa dạng vải dệt

Tia gamma là bức xạ điện từ năng lượng cao 
có năng lượng trên 100 keV và bước sóng nhỏ 
hơn 10 picomet. Việc biến đổi bề mặt của vải 
dệt bằng chiếu xạ gamma hiện là một trong 
những phương pháp nhiều tiềm năng và đầy 
hứa hẹn.

Các đặc tính cơ học lý tưởng với khả năng 
chịu nhiệt và oxy hóa, tính ổn định của môi 
trường làm cho vải sợi các-bon trở thành vật 
liệu lý tưởng trong lĩnh vực composite tiên 
tiến hiện nay, như chế tạo bảng điều khiển 
năng lượng mặt trời, sản xuất vỏ thân xe 
điện,... Tất cả các đặc tính đó phụ thuộc phần 
lớn vào độ kết dính của bề mặt, tính chất tổng 
thể của vật liệu tổng hợp tạo thành. Gần đây, 
phương pháp tổng hợp sử dụng bức xạ đã 
được áp dụng rộng rãi và có tính cạnh tranh 
lớn trong việc phát triển các vật liệu có đặc 
tính mới. Đây là phương pháp dễ làm đồng 
đều bề mặt vải, đơn giản, thân thiện với môi 
trường và linh hoạt, mang lại các đặc tính hóa 
học đồng nhất hơn nhiều so với phương pháp 
điện hóa truyền thống.

Đối với lĩnh vực y sinh: Hiện nay, màng 
polyme được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực 
vật liệu y sinh (có tiếp xúc với máu). Vải không 
dệt polypropylene sulfo hóa (PPNWF) cũng 
nhờ đó mà được điều chế thành công thông 
qua quá trình trùng hợp ghép gây ra bởi bức 
xạ gamma của natri styrenesulfonate (SSS) và 
acrylamide (AAm). Quá trình trùng hợp cograft 
gây ra bởi tia gamma đã được sử dụng rộng 
rãi cho các vật liệu polyme biến tính nhờ quy 
trình đơn giản. Acrylonitrile (AN) cũng được sử 
dụng phổ biến trong việc biến đổi vật liệu và 
có thể thu được nhóm amidoxime bằng cách 
xử lý hóa học từ nhóm nitrile để tăng hiệu quả 
hấp phụ đối với các ion nặng. Kết quả nghiên 
cứu được công bố năm 2013 đã chứng minh 
phương pháp trùng hợp cograft nhũ tương 
cảm ứng có thể đưa AN và AA lên vải không 
dệt polyethylene PE. AA được sử dụng để cải 
thiện tính dễ thấm nước của vải biến tính. 
Ngoài ra, SSS cũng được ghép vào PPNWF 
thông qua phương pháp chiếu xạ gamma với 

VAI TRÒ CỦA CÔNG NGHỆ BỨC XẠ ĐỐI VỚI
SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH CÔNG NGHIỆP DỆT
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N-vinyl-2-pyrrolidone. PPNWF được xử lý bức 
xạ đã cho thấy khả năng tương thích tốt với 
máu, tỷ lệ tan máu thấp hơn và độ kết dính 
tiểu cầu thấp hơn. Bên cạnh đó, PPNWF được 
cải tiến có thể kéo dài thời gian đông máu và 
cho hiệu quả chống đông máu tốt hơn.

Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: Sự hiện 
diện của các kim loại độc hại và vi sinh vật gây 
bệnh trong nước uống là nguy cơ tiềm ẩn đối 
với sức khỏe con người. Nhằm giảm thiểu tác hại 
đó, từ năm 2013, các nhà khoa học đã đưa ra 
phương pháp mới là chiếu xạ gamma để cố định 
AgNP trên vải không dệt polyethylene (PE) ghép 
acrylic nhằm xử lý nước uống. Vải PE được xử lý 
bằng hỗn hợp dung dịch axeton/H2O và được làm 
khô trước khi chiếu xạ. Các mẫu vải PE được chiếu 
xạ với liều lượng lên đến 50 kGy bằng nguồn 
Co-60. Sau đó, thực hiện các phản ứng ghép ở 
~900C trong một bình chứa 1g PE đã được chiếu 
xạ trước, 0,05g muối Mohr và AA với nồng độ 
10-50% (v/v) trong 100 ml dung dịch nước. Các 
mẫu PE-g-PAAc được ngâm qua đêm ở nhiệt độ 
phòng trong dung dịch keo AgNP và sau đó loại 
bỏ AgNP dư, rửa sạch bằng nước tinh khiết và 
làm khô trong tủ sấy ở 700C trong 2 giờ. Vải khô 
sau đó được ủ ở 1200C trong 1 giờ để este hóa 
nhóm -COOH của PAAc với nhóm -OH của rượu 
Polyvinyl (PVA). Dựa trên hiệu quả diệt khuẩn và 
trong giới hạn cho phép, vải PE-g PAAc/AgNP có 
thể được sử dụng để xử lý nước uống. Ngoài ra, 
dạng bộ lọc này còn có thể được sử dụng trong 
máy lọc không khí và các ứng dụng khác.

Đối với vật liệu công nghiệp: Chiếu xạ 
gamma khử và cố định hiệu quả khử hiệu quả 
ion bạc trên vải bông bằng cách tổng hợp tại 
chỗ. Hàm lượng AgNP lắng đọng trên vải là 
1.696 mg/kg, khi mẫu vải được chiếu xạ trong 
dung dịch 1,5 mM AgNO và 1,0% chitosan ở 
liều 13,8 kGy ở 300C. Hiệu quả kháng khuẩn 
của vải AgNP sau khi giặt 40 chu kỳ giặt là 
khoảng 99,99% đối với Staphylococcus aureus 
và E.coli. Việc giặt AgNP/vải bông từ 1 đến 40 
chu kỳ không gây hại cho da (k = 0). Các kết 
quả này khẳng định rằng chiếu tia gamma lên 
vải bông với sự có mặt của dung dịch AgNO và 
chitosan là cách tiếp cận đầy hứa hẹn đối với 
các loại vải kháng khuẩn có tính ổn định, an 
toàn và hiệu quả.

Trong những thập kỷ qua, những vật liệu có 
khả năng chống thấm dầu và nước cao đã thu 
hút được nhiều sự quan tâm của các nhà sản 
xuất và các ngành công nghiệp khác nhau. Các 
acrylat perfluoroalkyl phosphat đã được ghép 
vào vải bông thông qua chiếu xạ gamma đã 
cải thiện rất lớn các đặc tính kỵ nước và kỵ khí. 
Kết quả đánh giá đối với nước và dầu hướng 
dương cho thấy vải trở nên kỵ nước và kỵ khí 
cao với góc tiếp xúc trên 1500 và 1400. Hiện 
nay các nhà khoa học cũng đã đưa ra được một 
công thức mới cho lớp phủ để cải thiện đặc 
tính chống tia cực tím trên vải cotton, PET và 
cotton/PET. Chiếu xạ gamma được áp dụng để 
bảo quản bề mặt lớp phủ này.

Sơ đồ điều chế PPNWF sulfo hóa thông qua phương pháp chiếu xạ gamma  
(Nguồn: Rong Li và cộng sự).
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Đối với lĩnh vực bảo vệ môi trường: Ngành 
công nghiệp dệt may là một trong những 
ngành gây ô nhiễm nước lớn. Nước thải từ các 
nhà máy dệt nhuộm có chứa các chất tạo màu 
tổng hợp độc hại và các hóa chất nguy hiểm. 
Bởi thế, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên 
cứu và đưa ra phương pháp phân hủy các phân 
tử thuốc nhuộm và các chất ô nhiễm hữu cơ của 
nước thải dệt nhuộm bằng cách sử dụng chiếu 
xạ gamma. Nước thải được chiếu xạ có thể tái 
chế trong quy trình dệt ướt và ngoài ra còn có 
thể tái sử dụng cho mục đích nông nghiệp. Ở 
nước ta, hiện có một số cơ sở của Viện Năng 
lượng nguyên tử Việt Nam đã tiến hành những 
nghiên cứu bước đầu về xử lý chiếu xạ trong 
khử trùng chất thải rắn, cho phép tái sử dụng 

rác thải sinh hoạt cũng như các phế phụ phẩm 
nông nghiệp khác làm cơ chất sản xuất phân 
bón; chiếu xạ phân hủy phenol, hợp chất ô 
nhiễm hữu cơ trong nước thải; chiếu xạ chùm 
tia điện tử làm giảm nhu cầu ô xy hóa học COD; 
khử màu nước thải dệt nhuộm…; chế tạo một 
số loại vật liệu hấp phụ, vật liệu nano kim loại 
dùng trong xử lý ô nhiễm, làm sạch môi trường.

Chiếu xạ laze làm biến đổi bề mặt 
polyme và vải

Laze là dạng ánh sáng sản sinh thông qua 
quá trình khuếch đại quang học dựa trên sự 
phát xạ kích thích của bức xạ điện từ. Sử dụng 
laze làm biến đổi bề mặt vật liệu là một trong 

Ảnh chụp giọt nước và dầu hướng dương trên mẫu ghép  
(Nguồn: Hui Miao và cộng sự).

Một số ví dụ với quần tây denim sử dụng vải được chiếu xạ laze.
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những công nghệ được nghiên cứu và ứng 
dụng nhiều nhất. Các vật liệu khác nhau được 
chiếu laze cho những biến đổi khác nhau về 
vật lý và hóa học trên bề mặt của vật liệu. Mặt 
khác, nhờ độ thâm nhập thấp, chiếu xạ laze 
không gây ảnh hưởng đến các đặc tính quan 
trọng của polyme.

Trong các nghiên cứu gần đây, các nhà khoa 
học đã cho thấy sự ảnh hưởng của việc xử lý 
bằng laze CO2 làm khả năng nhuộm của vải 
polymide tăng lên đáng kể. Kết quả đánh giá 
cho thấy vải polymide sau khi chiếu xạ laze 
với cường độ thấp, nồng độ các nhóm amin tự 
do cần thiết trong quá trình nhuộm bằng axit 
và thuốc nhuộm hoạt tính tăng lên. Sự thay 
đổi gây ra đối với polylactide (PLA) bởi bức 
xạ laze excimer ArF điển hỉnh là sự thay đổi 
năng lượng bề mặt do quá trình oxy hóa cũng 
như độ nhám bề mặt. Xử lý bề mặt bằng laze 
là cách hiệu quả để cải thiện tính chất bám 

dính của PLA. Mặt khác, như đã biết, laze là 
một nguồn năng lượng có thể được sử dụng 
để chiếu xạ các loại chất nền khác nhau với 
công suất và cường độ được kiểm soát dễ 
dàng. Tia laze có thể cắt nhiều loại vật liệu 
từ kim loại đến vải. Ngoài ra, có thể chuyển 
một số kiểu dáng nhất định lên bề mặt của 
vật liệu dệt bằng cách thay đổi các phân tử 
thuốc nhuộm trong vải và thay đổi các giá trị 
chất lượng màu khi chiếu laze vào vải ở cường 
độ giảm dần.

Phương pháp làm mỏng bằng laze CO2 đã 
được áp dụng cho sợi PET khi chuẩn bị cho 
vải không dệt PET không sử dụng dung môi. 
Vải không dệt thu được được làm từ các sợi 
siêu nhỏ với đường kính đồng nhất không giọt. 
Phương pháp làm mỏng bằng laze đã được 
chứng minh là có hiệu quả để sản xuất các loại 
vải không dệt khác như poly (axit L-lactic) và 
poly (axit glycolic).

Sơ đồ nguyên lý thiết bị làm mỏng bằng laze CO2 (Nguồn: Akihiro Suzuki).
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Chiếu laze CO2 đã được đưa vào sử dụng như 
một phương pháp mới tạo ra các đặc tính kháng 
khuẩn trên thảm thủy tinh từ năm 2014. Các 
loại muối kim loại khác nhau như CuO, ZnO và 
AgNO3 được phủ lên bề mặt của tấm thủy tinh 
và chiếu bằng chùm laze (100 μs). Các đặc tính 
kháng khuẩn của loại vải có các hạt kim loại 
trên bề được cải thiện rất tốt. Quá trình xử lý 
bằng laze của sợi thủy tinh dẫn đến các đặc 
tính đặc biệt dựa trên các tính chất cơ học, 
chẳng hạn như độ bền, độ đàn hồi và độ giãn 
dài, tính thấm, hình thái và độ dày. 

Trong ngành dệt, sự biến đổi bề mặt sợi có 
liên quan đến các đặc tính quan trọng như thấm 
nước và bám dính. Trong những năm gần đây, 
đã có nhiều nghiên cứu phát triển các phương 
pháp biến đổi bề mặt nhằm cải thiện tính chất 
bề mặt của vật liệu vải dệt. Điều này mang đến 
sự đa dạng và chất lượng các sản phẩm mới 
cho thị trường tiêu dung với các yêu cầu “khó 
tính” của người dân hiện nay. Các phương pháp 
xử lý bức xạ đã được công nhận là hiệu quả và 
ứng dụng phổ biến trong vài thập kỷ qua nhờ 
khả năng biến đổi tính vật lý và hoá học nhưng 
lại ít ảnh hưởng đến các đặc tính của vải dệt.
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Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu là gì?
Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu là những 

lò phản ứng hạt nhân công suất thấp, chủ yếu 
được sử dụng để cung cấp nguồn nơtron cho 
hoạt động nghiên cứu và các ứng dụng. Không 
giống như những lò phản ứng công suất cao 
sử dụng trong các nhà máy điện hạt nhân, 
các lò phản ứng nghiên cứu có thiết kế đơn 
giản hơn, hoạt động ở nhiệt độ thấp hơn, sử 
dụng ít nhiên liệu hơn nên lượng chất thải tích 
lũy cũng ít hơn. Công suất các lò phản ứng 

nghiên cứu có dải từ zero (cơ cấu tới hạn) đến 
250 MWt. Tuy nhiên, hầu hết các lò phản ứng 
nghiên cứu đang hoạt động hiện nay thường 
có công suất dưới 20 MWt (chiếm 87%), nhỏ 
hơn rất nhiều so với mức công suất 3000 
MWt của một lò phản ứng trong nhà máy điện 
hạt nhân điển hình.

Về cấu tạo, các thành phần chính của lò phản 
ứng nghiên cứu bao gồm: Nhiên liệu (urani tự 
nhiên hoặc làm giàu); vỏ bọc nhiên liệu (nhôm, 
zirconi, thép không gỉ); chất làm chậm (nước 

HIỆN TRẠNG, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ VAI TRÒ
CỦA LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN NGHIÊN CỨU

Sự ra đời của lò phản ứng hạt nhân Chicago Pile-1 vào năm 1942 tại Mỹ là cột mốc quan trọng, đánh 
dấu sự xuất hiện của lò phản ứng hạt nhân đầu tiên trên thế giới. Đây là kết quả chứng minh cho 
những nghiên cứu lý thuyết về phản ứng hạt nhân dây chuyền tự duy trì có khả năng điều khiển, 
đồng thời đặt nên nền móng ban đầu cho sự phát triển của các thế hệ lò phản ứng hạt nhân nghiên 
cứu phục vụ cho các lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng.

Hình 1. Lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Budapest công suất 10 MWt (Hungary).
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thường, nước nặng, graphit, berili); vật liệu hấp 
thụ (boron, cadmi, nikel); chất làm mát (nước 
nhẹ, khí, sodium, PbBi) và thùng lò phản ứng 
(chứa các thành phần cấu trúc và vùng nhiên 
liệu của lò phản ứng).

Về thiết kế, lò phản ứng nghiên cứu có nhiều 
loại khác nhau, song đều cần phải đáp ứng được 
hoạt động ở các chế độ vận hành ổn định hoặc 
chế độ xung. Các thiết kế lò phản ứng nghiên 
cứu thông dụng là loại lò dạng thùng chứa 
(tank type) và dạng bể (pool type), trong đó 
loại lò dạng bể được chia ra thành loại có thùng 
lò kín nằm trong bể lò (closed-tank in pool) và 
loại có thùng lò mở nằm trong bể lò (open-tank 
in pool). Ưu điểm của lò phản ứng dạng thùng 
chứa (tank type) là có thể vận hành ở nhiệt độ 
và áp suất cao vì hệ thống truyền nhiệt vòng 
sơ cấp rất kín và cách ly với khí quyển. Loại lò 
này thường được thiết kế cho một số mục đích 
chuyên dụng và hiện nay gần như không còn 
sử dụng.

Đối với lò phản ứng nghiên cứu dạng bể (pool 
type), loại có thùng lò mở nằm trong bể lò có 
nhiều ưu điểm hơn loại thùng kín, bể lò chứa 
nước làm mát không chịu áp suất lớn và việc 
thao tác trong vùng nhiên liệu tương đối dễ 
dàng do có thể nhìn xuyên qua các lớp che 

chắn. Chính bởi khả năng thao tác thuận tiện 
này nên hầu hết các thiết kế của những lò phản 
ứng nghiên cứu thế hệ mới sau năm 2000 đến 
nay như lò phản ứng OPAL công suất 20 MWt 
của Úc, lò phản ứng FRM-II công suất 20 MWt 
của Đức, lò phản ứng RMB công suất 30 MWt 
của Brazil, lò phản ứng RA-10 công suất 30 
MWt của Argentina, lò phản ứng CARR công 
suất 60 MWt của Trung Quốc đều thuộc loại 
thiết kế có thùng lò mở nằm trong bể lò.

Hiện trạng và xu hướng phát triển lò phản 
ứng hạt nhân nghiên cứu trên thế giới

Sau 80 năm phát triển, với các thiết kế cải 
tiến nhằm tối ưu hóa công nghệ cùng những 
thành tựu ứng dụng đạt được đã cho thấy 
những đóng góp quan trọng của lò phản ứng 
hạt nhân nghiên cứu, không chỉ giá trị về lợi ích 
kinh tế mà còn về năng lực và tiềm lực khoa 
học công nghệ. Điều này được khẳng định ở 
số lượng lò phản ứng nghiên cứu đã xây dựng 
trên toàn thế giới đến nay là hơn 800 lò, trong 
đó thời điểm có số lượng lò phản ứng nghiên 
cứu vận hành nhiều nhất là năm 1975 với 373 
lò hoạt động ở 55 quốc gia.

Theo cơ sở dữ liệu của Cơ quan Năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA), đến nay, có 841 lò 

Hình 2. Phân bố số lượng lò phản ứng nghiên cứu đang hoạt động ở các khu vực.
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phản ứng nghiên cứu đã xây dựng và lên kế 
hoạch xây dựng tại 70 quốc gia trên thế giới, 
bao gồm 224 lò đang hoạt động, 24 lò đang 
tạm dừng hoạt động, 11 lò đang xây dựng, 13 
lò đã lên kế hoạch xây dựng, 123 lò đã chấm 
dứt hoạt động nhưng chưa tháo dỡ và 446 lò 
đã tháo dỡ. Trong số lò phản ứng đang vận 
hành, xây dựng và đã lên kế hoạch xây dựng 
nêu trên, có 143 lò thuộc các nước phát triển 
và 105 lò thuộc các nước đang phát triển, 
điều này cho thấy xu hướng số lượng lò phản 
ứng nghiên cứu giảm nhanh ở các nước phát 
triển, trong khi các nước đang phát triển vẫn 
sử dụng lò phản ứng nghiên cứu như là thiết bị 
hạt nhân chính để thực hiện các nghiên cứu, 
ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực hạt nhân 
cho quốc gia.

Đối với các quốc gia đang vận hành lò phản 
ứng nghiên cứu, Liên bang Nga là nước có số 
lò phản ứng hiện đang hoạt động nhiều nhất 
với 52 lò, tiếp theo là Mỹ (50), Trung Quốc 
(16), Nhật Bản (6), Đức (5), Italia (5), Canada 
(5), Argentina (5). Nhiều nước đang phát triển 
cũng có các lò phản ứng nghiên cứu, bao gồm 
Algeria, Bangladesh, Colombia, Ghana, Jamaica, 
Libya, Morocco, Nigeria, Thái Lan và Việt Nam. 
Ngoài ra, một số quốc gia khác cũng đang xây 
dựng hoặc đã lên kế hoạch xây dựng các lò 
phản ứng nghiên cứu đầu tiên trong thời gian 
tới như Jordan, Azerbaijan, Sudan, Bolivia, 
Tanzania và Ả-rập Xê-út.

Theo thống kê về mục đích sử dụng, trong 
số 224 lò phản ứng nghiên cứu đang hoạt 
động: 83 lò (chiếm 37%) có nghiên cứu và 
sản xuất đồng vị phóng xạ, 117 lò (chiếm 
52%) có nghiên cứu và dịch vụ phân tích kích 
hoạt nơtron, 69 lò (chiếm 31%) có nghiên 
cứu và ứng dụng chụp ảnh nơtron, 68 lò 
(chiếm 30%) có nghiên cứu và ứng dụng 
chiếu xạ thử nghiệm vật liệu và nhiên liệu 
hạt nhân, 44 lò (chiếm 20%) có ứng dụng 
nghiên cứu vật liệu bằng kỹ thuật tán xạ 
và nhiễu xạ nơtron, 23 lò (chiếm 10%) có 
nghiên cứu và dịch vụ chiếu xạ pha tạp đơn 
tinh thể silic, 20 lò (chiếm 9%) có nghiên cứu 
và dịch vụ chiếu xạ tạo màu đá quý, 15 lò 
(chiếm 7%) có nghiên cứu và dịch vụ về xạ 

trị bằng nơtron (BNCT), 14 lò (chiếm 6%) 
có ứng dụng nghiên cứu và đo đạc số liệu 
hạt nhân, 162 lò (chiếm 72%) thực hiện các 
khóa đào tạo và huấn luyện. Như vậy, đào 
tạo nguồn nhân lực cho ngành khoa học và 
công nghệ hạt nhân vẫn là mục đích chính 
của các lò phản ứng nghiên cứu, kết hợp với 
đó là những ứng dụng tạo ra các sản phẩm 
và dịch vụ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
như sản xuất đồng vị phóng xạ, phân tích 
nguyên tố, chiếu xạ vật liệu…

Vai trò của lò phản ứng hạt nhân nghiên 
cứu trong các hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng và đào tạo

Kinh nghiệm của các quốc gia phát triển điện 
hạt nhân cho thấy, trong giai đoạn đầu, các lò 
phản ứng nghiên cứu rất cần thiết trong đào 
tạo nhân lực khoa học và công nghệ, xây dựng 
đội ngũ chuyên gia về hạt nhân, đồng thời 
đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai 
các hoạt động nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt 
nhân, vật lý lò phản ứng, nhiên liệu hạt nhân, 
vật liệu chiếu xạ, cũng như đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu ứng dụng sản xuất đồng vị phóng 
xạ, sản xuất vật liệu bán dẫn…

Khi nhà máy điện hạt nhân đã được xây 
dựng và đi vào hoạt động ổn định, vai trò của 
lò phản ứng nghiên cứu hỗ trợ trực tiếp cho 
điện hạt nhân sẽ giảm dần. Các nghiên cứu 
liên quan đến hỗ trợ chương trình phát triển 
điện hạt nhân sẽ bám sát hơn với thực tế vận 
hành nhà máy điện hạt nhân như chiếu xạ 
vật liệu lò phản ứng, thử nghiệm và nghiên 
cứu phát triển nhiên liệu hạt nhân. Lúc đó, 
lò phản ứng nghiên cứu cần đồng thời đẩy 
mạnh khai thác theo xu hướng: Sản xuất và 
cung cấp đồng vị phóng xạ, dược chất phóng 
xạ và nguồn phóng xạ kín cho nhu cầu của 
các ngành y tế, công nghiệp và nghiên cứu, 
với chủng loại và hoạt độ không chỉ đáp ứng 
để sử dụng trong nước mà còn có khả năng 
xuất khẩu; thực hiện các dịch vụ phân tích 
nguyên tố bằng kỹ thuật kích hoạt nơtron, 
dịch vụ chiếu xạ pha tạp đơn tinh thể silic; 
tiến hành các nghiên cứu về vật lý hạt nhân 
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thực nghiệm, khoa học vật liệu bằng kỹ thuật 
nhiễu xạ và tán xạ nơtron phục vụ nhu cầu 
nghiên cứu và sản xuất vật liệu mới; đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực ứng 
dụng năng lượng nguyên tử cho quốc gia.

Sản xuất đồng vị phóng xạ và ứng dụng 
trong chẩn đoán, điều trị bệnh

Các đồng vị phóng xạ sản xuất từ lò phản 
ứng nghiên cứu được điều chế sử dụng trong 
chẩn đoán và điều trị nhiều loại bệnh khác 
nhau kể cả đối với bệnh ung thư. Các tế bào 
ung thư rất nhạy với tổn thương bởi bức xạ, do 
đó đồng vị phóng xạ đã được sử dụng như là 
một trong những liệu pháp trong điều trị ung 
thư. Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới, 
hiện nay có hơn 10.000 bệnh viện trên toàn 
thế giới sử dụng đồng vị phóng xạ trong y học 
hạt nhân với hơn 200 đồng vị phóng xạ đang 
được sử dụng, trong đó, lò phản ứng nghiên 
cứu là nguồn cung cấp chính một số đồng vị 
phóng xạ không thể thay thế trong chẩn đoán 
và điều trị ung thư như Tc-99m, I-131, I-125, 
Sm-153, Y-90, Ho-166, Lu-177, Ir-192.

Việc sản xuất đồng vị phóng xạ đáp ứng 
nhu cầu sử dụng ngày càng tăng đòi hỏi phải 
có một lò phản ứng nghiên cứu có thông lượng 
nơtron cao, tích hợp cùng hệ thống điều chế 
chuyên dụng (hot cell). Hiện nay, khoảng 90% 
các thủ thuật y học hạt nhân là chụp hình chẩn 
đoán, trong đó 80% sử dụng đồng vị phóng 
xạ Tc-99m, đây là đồng vị phóng xạ phân rã 
từ một đồng vị được tạo ra thông qua phân 
hạch urani trong các lò phản ứng nghiên cứu 
là Mo-99. Đồng vị Tc-99m được sử dụng trong 
các kỹ thuật chụp hình chẩn đoán để đánh 
giá các tình trạng bệnh lý của tim mạch, thận, 
phổi, gan, lá lách và xương. Tuy nhiên, thời 
gian sống ngắn của Mo-99 (66 giờ) khiến cho 
việc phân phối trở nên khó khăn do không thể 
lưu giữ trong kho. Hiện nay, nguồn cung cấp 
Mo-99 toàn cầu chủ yếu từ sáu lò phản ứng 
nghiên cứu gồm HFR ở Hà Lan (40%), BR-2 ở 
Bỉ (20%), Maria ở Ba Lan (5%), Safari-1 ở Nam 
Phi (15%), OPAL ở Úc (15%) và LWR-15 tại 
Cộng hòa Séc (5%).

Nghiên cứu vật liệu
Những đặc trưng của bức xạ nơtron cho 

phép thực hiện việc nghiên cứu các tính chất 
của vật liệu như chất dẻo, kim loại, protein, 
axit amin hoặc vật liệu từ tính, qua đó ghi 
nhận được thông tin về sự sắp xếp, độ linh 
động của các nguyên tử hay cấu trúc bên 
trong của vật liệu. Ưu điểm của nơtron là 
chúng nhạy với các nguyên tố nhẹ, ví dụ như 
nước, trong khi tia X nhạy hơn với các nguyên 
tố nặng, ví dụ như các thành phần của thép. 
Do đó, kỹ thuật chụp ảnh nơtron có thể được 
sử dụng trong nhiều lĩnh vực công nghiệp để 
kiểm tra chất lượng sản phẩm khi mà phương 
pháp chụp ảnh tia X không phù hợp. Ngay cả 
trong lĩnh vực di sản văn hoá và khảo cổ học, 
phương pháp chụp ảnh nơtron cũng rất hữu 
ích, bởi vì các thành phần và sự thay đổi đặc 
tính của lớp sơn phủ trên bề mặt hiện vật đôi 
khi chỉ có thể được phân tích và nhận biết 
bằng kỹ thuật này. 

Phân tích kích hoạt nơtron là một kỹ thuật 
quan trọng để phân tích các nguyên tố trong 
nước, không khí, đất đá, thiên thạch và ngay 
cả các sản phẩm nông nghiệp và thực vật. Các 
mẫu được chiếu xạ trong lò phản ứng và sau 
đó bức xạ gamma đặc trưng phát ra từ hạt 
nhân kích hoạt có thể giúp xác định được các 
nguyên tố vi lượng trong phạm vi một phần tỷ 
(ppb). Đồng thời, kỹ thuật này còn có thể được 
sử dụng trong phân tích môi trường để mô tả 
đặc tính ô nhiễm, trong khảo cổ học để tái tạo 
lại hình dạng của tổ tiên và trong y sinh học để 
thực hiện một số chẩn đoán hóc môn và phát 
hiện bệnh.

Nghiên cứu cấu trúc vật chất
Các kỹ thuật tán xạ nơtron là những phương 

pháp mạnh để phân tích chất rắn và chất lỏng 
đông đặc. Dựa trên các thí nghiệm tán xạ của 
các nơtron đơn năng, các nhà khoa học sẽ thu 
được thông tin về sự sắp xếp cấu trúc của 
các nguyên tử trong vật chất, cũng như sự 
chuyển động của các nguyên tử. Những hiểu 
biết về cấu trúc nội tại của vật chất trở nên 
đặc biệt quan trọng bởi vì cấu trúc vật chất ở 
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mức độ vi mô và nguyên tử sẽ quyết định đến 
các tính chất vĩ mô của vật liệu. Kim cương và 
graphite trong lõi bút chì đều có cấu tạo gồm 
các nguyên tử cacbon nhưng do cấu trúc khác 
nhau nên chúng mang những đặc tính hoàn 
toàn khác nhau như về màu sắc, độ cứng.

Với những đặc tính độc đáo, nơtron đã 
góp phần vào sự khám phá và hiểu biết các 
thông tin chi tiết về cấu trúc của vật chất. 
Bằng phương pháp tán xạ nơtron, các nhà 
sinh học đã giải thích được hiện tượng khoáng 
hoá xương trong quá trình phát triển, hoặc 
cách chúng tự sửa chữa và phân rã trong suốt 
quá trình loãng xương; các nhà hóa học cải 
thiện hiệu năng của pin nhiên liệu; trong khi 
các nhà vật lý có thể tạo ra nam châm mạnh 
hơn sử dụng trong các công nghệ ứng dụng 
tương lai…

Đào tạo nhân lực về khoa học và công nghệ 
hạt nhân

Giống như tên gọi và mục đích sử dụng, lò 
phản ứng nghiên cứu đã trở thành địa chỉ tin 
cậy về nghiên cứu và đào tạo nhân lực cho 
ngành khoa học và công nghệ hạt nhân. Dựa 
trên những thí nghiệm được thực hiện, lò 
phản ứng nghiên cứu trở thành công cụ tạo 
ra tri thức, kinh nghiệm và những hiểu biết để 
đào tạo, huấn luyện đội ngũ nhân lực có trình 
độ, tiếp tục tham gia đóng góp vào những 
thành tựu nghiên cứu, ứng dụng và phát triển 
của lĩnh vực năng lượng nguyên tử. Thực tế 
cho thấy, trên 70% số lò phản ứng nghiên 
cứu đang hoạt động hiện nay đều đang cung 
cấp các chương trình đào tạo, huấn luyện 
thường xuyên. Nhiều lò phản ứng nghiên cứu 
được xây dựng tại các trường đại học, viện 
nghiên cứu đóng vai trò như công cụ chính 
trong giáo dục và đào tạo với mục tiêu: đào 
tạo thực hành về khoa học hạt nhân, thiết bị 
hạt nhân, vật lý lò phản ứng và bảo vệ bức 
xạ; đảm bảo sự hiểu biết rộng rãi về việc sử 
dụng các lò phản ứng nghiên cứu thông qua 
các nghiên cứu khoa học và tiến hành thực 
nghiệm; phát triển, xây dựng các kiến thức 
nền tảng và bí quyết cơ bản (know-how) cho 

chương trình điện hạt nhân thông qua việc 
huấn luyện nhân viên vận hành và nhân viên 
pháp quy.

Nghiên cứu, ứng dụng trên lò phản ứng 
hạt nhân nghiên cứu ở Việt Nam

Sau gần 40 năm kể từ ngày khánh thành 
công trình khôi phục và mở rộng lò phản ứng 
hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt (20/3/1984), các 
nhà khoa học Việt Nam hiện vẫn đang khai 
thác hiệu quả và an toàn lò phản ứng trong 
nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. 
Cụ thể là nghiên cứu cơ bản trong các lĩnh vực 
vật lý hạt nhân, vật lý lò phản ứng, các lĩnh 
vực hóa phân tích, hóa phóng xạ, sinh học 
phóng xạ, môi trường và các kỹ thuật đo liều 
bức xạ. Bên cạnh đó là các nghiên cứu phát 
triển, nghiên cứu ứng dụng, dịch vụ kỹ thuật 
và sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực 
điều chế đồng vị và dược chất phóng xạ, phân 
tích thành phần và nguyên tố trong các loại 
mẫu, công nghệ bức xạ, công nghệ sinh học, 
đánh giá tác động môi trường, sản xuất thiết 
bị và các lĩnh vực liên quan đến phát triển 
ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và năng lượng 
nguyên tử phục vụ phát triển kinh tế-xã hội 
của đất nước.

Toàn cảnh lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt.

Mặc dù có công suất nhỏ (500 kWt) nhưng 
lò phản ứng nghiên cứu Đà Lạt trong nhiều 
năm qua đã đóng vai trò to lớn trong việc 
xây dựng đội ngũ cán bộ khoa học và công 
nghệ cũng như các ứng dụng trong nông 
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nghiệp, y tế và nhiều lĩnh vực công nghiệp 
khác. Nhận thức rõ vai trò và tầm quan 
trọng cùng với sự phát triển của nền kinh 
tế, Việt Nam hiện đang triển khai xây dựng 
Dự án Trung tâm nghiên cứu Khoa học và 
công nghệ hạt nhân, trong đó xây dựng lò 
phản ứng nghiên cứu mới là một phần của 
Dự án. Với lò phản ứng nghiên cứu mới công 
suất 10 MWt, dự kiến cho phép mỗi năm sản 
xuất trên 20.000 Ci đồng vị phóng xạ các 
loại (Tc-99m, I-131, I-135, P-32, Sm-153, 
Lu-177, Y-90,...) phục vụ chẩn đoán và điều 
trị bệnh; trên 1000 nguồn phóng xạ kín các 
loại (Ir-192, Se-75, Co-60...) phục vụ cho y tế 
và công nghiệp; thực hiện dịch vụ phân tích 
nguyên tố bằng kỹ thuật kích hoạt nơtron; 
dịch vụ chiếu xạ pha tạp silic cho thị trường 
khu vực để chế tạo vật liệu bán dẫn... Bên 
cạnh đó còn tạo ra nhiều công nghệ, sản 
phẩm và các hoạt động dịch vụ kỹ thuật 
có khả năng thương mại hóa; mở ra nhiều 
hướng nghiên cứu mới để nâng cao tiềm lực 
khoa học và công nghệ hạt nhân của quốc 
gia.

Có thể thấy, sau phát hiện nơtron của nhà vật 
lý người Anh J. Chadwick vào năm 1932, nhiều 
kết quả nghiên cứu, ứng dụng bức xạ nơtron đã 
đạt được thành công, trong đó có sự ra đời của 
lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu. Các lò phản 

ứng hạt nhân nghiên cứu đã trở thành trung 
tâm cho sự phát triển và tiến bộ của ngành 
khoa học và công nghệ hạt nhân. Với sự hỗ trợ 
của các lò phản ứng, các hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng đã trở nên sâu rộng, đa ngành và đa 
lĩnh vực. Dựa trên những đặc trưng độc đáo của 
nơtron sinh ra từ lò phản ứng, nhiều thí nghiệm 
về vật lý hạt nhân thực nghiệm, vật lý lò phản 
ứng, khoa học vật liệu đã được tiến hành, từ đó 
đã thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, 
cũng như phát triển các công nghệ, sản phẩm 
ứng dụng trong các ngành năng lượng, y học, 
sản xuất vật liệu...
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Tham dự Lễ ký kết, về phía IAEA có bà 
Jane Gerardo-Abaya, Giám đốc Vụ Châu Á 
- Thái Bình Dương, ông Gashaw Gebeyehu 
Wolde - Trưởng nhóm phụ trách hợp tác 
Châu Á - Thái Bình Dương 1 (TCAP 1), bà 
Petra Salame - Chuyên gia Quản lý dự án 
của Việt Nam. Về phía Việt Nam có một số 
cán bộ của Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng 
hòa Áo.

VIỆT NAM VÀ IAEA KÝ KẾT  

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA HỢP TÁC GIAI ĐOẠN 2022-2027

Ngày 10/03/2022, tại trụ sở Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), Vienna, CH Áo, 

bên lề cuộc họp Hội đồng Thống đốc IAEA, được sự ủy quyền của Chính phủ nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam, ông Nguyễn Trung Kiên - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền 

nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại IAEA và ông Hua 

Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật, đã ký kết Khung Chương 

trình quốc gia hợp tác giữa IAEA và Việt Nam giai đoạn 2022-2027.

Phó Tổng Giám đốc Hua Liu và Đại sứ Nguyễn Trung Kiên tại Lễ ký kết Khung Chương trình quốc gia hợp 
tác giai đoạn 2022-2027.

Khung Chương trình quốc gia cho giai 
đoạn là khung tham chiếu cho các 
kế hoạch ngắn và trung hạn về hợp 

tác kỹ thuật giữa một quốc gia thành viên 
và IAEA, trong đó xác định rõ các lĩnh vực 
ưu tiên mà công nghệ hạt nhân và nguồn 
lực từ các dự án hợp tác kỹ thuật có thể 
hỗ trợ để đáp ứng các mục tiêu phát triển 
quốc gia.
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Đây là lần thứ tư Việt Nam và IAEA ký 
kết Khung Chương trình quốc gia. Khung 
Chương trình quốc gia giai đoạn 2022 - 
2027 đã xác định 7 lĩnh vực ưu tiên hợp 
tác giữa hai bên bao gồm: An toàn và an 
ninh bức xạ và hạt nhân; nông nghiệp và 
lương thực, y tế và dinh dưỡng, tài nguyên 
nước và môi trước, công nghiệp và năng 
lượng, lò phản ứng nghiên cứu, hỗ trợ 
chung và phát triển nguồn nhân lực.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết  Khung Chương trình quốc 
gia hợp tác giai đoạn 2022-2027.

Phát biểu tại Lễ ký, Đại sứ Nguyễn 
Trung Kiên nhấn mạnh việc ký kết Khung 
Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và 
IAEA có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh 
Việt Nam chuẩn bị đảm nhận vị trí Chủ 
tịch của Hiệp định hợp tác vùng khu vực 
châu Á-Thái Bình Dương về Nghiên cứu, 
phát triển và đào tạo khoa học và công 
nghệ hạt nhân (Hiệp định RCA).

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên, Đại diện thường trực Việt Nam 
tại IAEA ký văn kiện hợp tác.

Đại sứ Việt Nam cảm ơn và đánh giá 
cao việc IAEA đã tích cực hỗ trợ chuyển 
giao công nghệ, cung cấp trang thiết bị 
và đào tạo cho cán bộ của Việt Nam trong 
thời gian qua. Các hoạt động trên đã giúp 
Việt Nam nâng cao năng lực về ứng dụng 
công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển 
nói chung và tạo nền tảng quan trọng cho 
Việt Nam ứng phó với các thách thức toàn 
cầu như an ninh lương thực, dịch bệnh, 
biến đổi khí hậu, v.v., đồng thời hỗ trợ Việt 
Nam xây dựng thành công đội ngũ chuyên 
gia trong nhiều lĩnh vực và tham gia tích 
cực vào các chương trình, dự án nghiên 
cứu của IAEA. Một số công trình nghiên 
cứu của các nhà khoa học Việt Nam đã 
được IAEA đánh giá cao, đóng góp hiệu 
quả vào quá trình phát triển ứng dụng 
công nghệ hạt nhân phục vụ phát triển 
kinh tế-xã hội.

Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm Vụ trưởng 
Vụ Hợp tác kỹ thuật Hua Liu cho biết Việt 
Nam là nước đầu tiên ký Khung Chương 
trình hợp tác giai đoạn 2022-2027 với 
IAEA. Đây là văn kiện có ý nghĩa quan 
trọng, giúp IAEA nhận biết được nhu cầu 
và năng lực của Việt Nam trong ứng dụng 
công nghệ hạt nhân, qua đó hỗ trợ IAEA 
trong việc xây dựng Chương trình hợp tác 
kỹ thuật hàng năm.

Ông Hua Liu vui mừng nhận thấy các dự 
án hợp tác với Việt Nam giai đoạn 2022-
2023, được Hội đồng Thống đốc IAEA phê 
duyệt tháng 11/2021 hoàn toàn phù hợp 
với nội dung của Khung Chương trình hợp 
tác giai đoạn 2022-2027 vừa được ký 
kết. Điều này cho thấy quá trình hợp tác 
giữa hai bên trong thời gian qua đã được 
thực hiện rất chặt chẽ và hiệu quả. Phó 
Tổng Giám đốc IAEA đánh giá cao vai trò 
của Việt Nam trong hợp tác khu vực về 
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Phó Tổng Giám đốc IAEA Hua Liu và Đại sứ Nguyễn Trung Kiên hoàn tất thủ tục ký kết.

Trong những năm qua, triển khai Khung chương trình quốc gia giữa IAEA và Việt Nam trong các giai 
đoạn 5 năm, Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan đầu mối quốc gia của Việt Nam trong hợp tác kỹ 
thuật với IAEA đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan thúc đẩy hợp tác với IAEA và đạt được 
nhiều kết quả cụ thể, thực chất thông qua các dự án hợp tác kỹ thuật với mục tiêu ứng dụng năng lượng 
nguyên tử vì mục đích hòa bình, đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng bức xạ 
trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế, nông nghiệp, công nghiệp, quản lý nguồn nước, bảo vệ môi 
trường, v.v.

Lê Minh Hằng 

phát triển công nghệ hạt nhân, đặc biệt 
trong việc đào tạo, xây dựng năng lực 
cho Lào và Campuchia thông qua chương 
trình hợp tác ba bên giữa Việt Nam, IAEA 
và các quốc gia này. Ông mong muốn 

trong vai trò Chủ tịch RCA tới đây, Việt 
Nam sẽ đẩy mạnh hơn nữa hợp tác khu 
vực, đặc biệt là trong vấn đề phát triển và 
đào tạo công nghệ hạt nhân tại các nước 
đang phát triển.
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Vào tháng 6/2020, Cơ quan Năng 
lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), đã 
đề xuất một sáng kiến   nhằm tăng 

cường sự chuẩn bị trên phạm vi toàn cầu 
cho các đại dịch trong tương lai giống như 
COVID-19. Sáng kiến có tên gọi Dự án 
Hành động tích hợp chống dịch bệnh lây 
truyền từ động vật (ZODIAC), được xây 
dựng dựa trên kinh nghiệm của IAEA khi 
hỗ trợ các quốc gia sử dụng kỹ thuật hạt 
nhân và các kỹ thuật có nguồn gốc hạt 
nhân để phát hiện nhanh các mầm bệnh 
gây ra các bệnh lây truyền xuyên biên 

giới, bao gồm cả những mầm bệnh có thể 
lây sang người.

Dự án ZODIAC của IAEA nhằm thiết lập 
một mạng lưới toàn cầu để giúp các phòng 
thí nghiệm quốc gia theo dõi, giám sát, 
phát hiện sớm và kiểm soát các bệnh lây 
truyền từ động vật như COVID-19, Ebola, 
cúm gia cầm, Zika,.... ZODIAC dựa trên 
năng lực khoa học, kỹ thuật, các phòng 
thí nghiệm của IAEA và của các các đối 
tác cũng như các cơ chế của IAEA để tăng 
cường việc cung cấp trang thiết bị và kiến 
thức chuyên môn đến các quốc gia.

Mục tiêu của Dự án ZODIAC là để các 
nước trên thế giới chuẩn bị tốt hơn cho 
các đợt bùng phát dịch bệnh trong tương 
lai. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng 
thống đốc IAEA vào ngày 15/6/2020, 
ông Rafael Mariano Grossi, Tổng Giám 
đốc IAEA cho biết: “Các quốc gia thành 
viên sẽ được tiếp cận với thiết bị, công 
nghệ, kiến thức chuyên môn, được hướng 
dẫn và đào tạo. Những nhà hoạch định sẽ 
nhận được thông tin cập nhật, hữu ích, 
giúp họ có căn cứ để triển khai hành động 
một cách nhanh chóng”.

Đối với Việt Nam, việc tham gia dự án 
ZODIAC sẽ giúp tiếp tục nâng cao uy tín và 
vị thế của nước ta trong ứng phó với các 
dịch bệnh toàn cầu, trong đó có COVID-19, 

VIỆT NAM ĐỀ CỬ PHÒNG THÍ NGHIỆM QUỐC GIA

THAM GIA DỰ ÁN ZODIAC
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cũng như tăng cường tiếng nói của Việt 
Nam tại các tổ chức quốc tế có sức ảnh 
hưởng lớn như IAEA. Đồng thời, đây cũng 
là cơ hội để Việt Nam tận dụng được các 
nguồn lực quốc tế về tài chính, thiết bị, 
công nghệ,... để có thể nâng cao năng lực 
hệ thống các cơ sở nghiên cứu, phòng thí 
nghiệm về hạt nhân và ứng dụng công 
nghệ hạt nhân vào các hoạt động phòng 
chống dịch bệnh cũng như các lĩnh vực có 
liên quan khác. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế 
cử 02 đại diện của Việt Nam làm điều phối 
viên dự án. Phía Việt Nam đã gửi thư chính 
thức đến IAEA thông báo về việc này vào 
ngày 03/02/2021.

Bên lề Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi 
khí hậu được tổ chức trong khuôn khổ Hội 
nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công 
ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi 
khí hậu (COP26), ngày 02/11/2021, Thủ 
tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã 
gặp Tổng Giám đốc IAEA Rafael Mariano 
Grossi và trân trọng thông báo phía Việt 
Nam đã chỉ định Trung tâm Chẩn đoán thú 
y trung ương thuộc Cục Thú y, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn tham gia 
mạng lưới các phòng thí nghiệm thuộc dự 
án ZODIAC. 

Ngày 05/11/2021, Thư đề cử chính thức 
của Việt Nam đã được Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại 
Cộng hòa Áo, Đại diện thường trực Việt 
Nam tại IAEA Nguyễn Trung Kiên trao cho 
ông Hua Liu, Phó Tổng Giám đốc IAEA kiêm 
Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật.

Đến tháng 4/2022, Tổng Giám đốc 
Grossi cho biết hiện đã có 124 quốc gia 
chỉ định phòng thí nghiệm tham gia Dự án. 
25 trong số đó đã hoàn thành quá trình 
chuyển giao thiết bị và đào tạo nhân lực, 
sẵn sàng thực hiện các hoạt động trong 
khuôn khổ dự án. IAEA hiện đang hỗ trợ 
cho 15 phòng thí nghiệm tiếp theo. Bên 
cạnh đó, IAEA đã thống nhất xây dựng cơ 
chế phối hợp về ứng phó với dịch bệnh với 
Tổ chức y tế thế giới (WHO) và Tổ chức 
Nông lương thế giới (FAO), tạo điều kiện 
để các thông tin và kết quả hoạt động của 
ZODIAC có thể được chia sẻ kịp thời tới 
các tổ chức quốc tế liên quan, qua đó hỗ 
trợ ứng phó hiệu quả với dịch bệnh trong 
tương lai.

Một số máy móc, thiết bị, vật tư và nguyên liệu do IAEA tài trợ cho 
Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương.
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Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương là đơn vị đầu ngành về chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật 
trong hệ thống thú y tại Việt Nam. Ngoài nhiệm vụ chẩn đoán xét nghiệm bệnh động vật, Trung tâm 
còn tiến hành các nghiên cứu về nguyên nhân gây bệnh, đặc dịch tễ và vaccine phòng bệnh.

Trong những năm gần đây, Trung tâm đã nhận được sự hỗ trợ của IAEA thông qua các dự án hợp tác 
kỹ thuật về “Ứng dụng kỹ thuật liên quan đến hạt nhân trong chẩn đoán, xét nghiệm bệnh động vật 
truyền qua biên giới” thực hiện năm 2016 - 2017, Dự án hỗ trợ khẩn cấp phòng chống bệnh Dịch tả lợn 
châu Phi và một số bệnh truyền nhiễm ở động vật cho khu vực Châu Á, thực hiện giai đoạn 2019-2020. 
Trong giai đoạn 2021-2022, IAEA tiếp tục hợp tác và hỗ trợ Trung tâm triển khai dự án “Giảm thiểu tỉ lệ 
mắc và thiệt hại của bệnh động vật truyền qua biên giới và bệnh lây truyền từ động vật sang người”.

IAEA đánh giá cao Trung tâm Chẩn đoán thú y trung ương đã tích cực phối hợp với IAEA triển khai các 
dự án trong giai đoạn 2020-2021 và chuẩn bị cho giai đoạn 2022-2023 sắp tới liên quan đến các vấn đề 
giảm tỉ lệ mắc và tác động của các bệnh lây truyền từ động vật. Ngay khi đại dịch COVID-19 bùng phát, 
đầu năm 2020, IAEA đã hỗ trợ Việt Nam (thông qua Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương) bộ thiết bị 
RT-PCR với các vật tư, nguyên liệu cần thiết phục vụ chẩn đoán xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 với giá trị 
khoảng 90.000 Euro. Các thiết bị này đã được sử dụng hiệu quả, hỗ trợ ngành y tế trong công tác chẩn 
đoán, xét nghiệm phát hiện vi rút SARS-CoV-2 ở Hải Dương khi dịch bắt đầu bùng phát và hiện nay ở 
Hà Nội trong chương trình xét nghiệm trên diện rộng.

Tháng 9/2021, trong cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhân dịp tham dự Hội nghị các 
Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 5 tại Cộng hòa Áo, Tổng Giám đốc Rafael Mariano Grossi cho biết 
IAEA sẽ cung cấp cho Việt Nam 03 bộ thiết bị xét nghiệm PCR di động và một số lượng lớn sinh phẩm, 
trị giá 470.000 euro (tương đương 558.000 USD). Đây là các thiết bị được IAEA nghiên cứu và phát triển 
trên nền tảng ứng dụng công nghệ hạt nhân nhằm chẩn đoán chính xác và phát hiện sớm các loại 
virus khác nhau, được chế tạo dựa trên kỹ thuật tiên tiến gọn nhẹ, dễ vận chuyển nhưng vẫn thực hiện 
đầy đủ chức năng của một phòng thí nghiệm hoàn chỉnh.

Lê Minh Hằng 
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Hội nghị Điều phối viên quốc gia là hoạt 
động thường niên của RCA nhằm 
tổng kết hoạt động, đánh giá tiến độ 

của các dự án, thảo luận các vấn đề liên quan 
đến chiến lược, chính sách và quản lý chung 
cho chương trình RCA.

Tại Hội nghị lần này, Việt Nam tiếp nhận 
vai trò Chủ tịch RCA 2022 từ Thái Lan 
và là nước đăng cai chủ trì Hội nghị theo 

nghĩa vụ luân phiên. Để đánh dấu 50 năm 
Hiệp định RCA, buổi lễ khai mạc Hội nghị 
được tổ chức kết hợp với lễ kỷ niệm chào 
mừng 50 năm RCA.

Tham dự Phiên khai mạc Hội nghị về phía 
Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế 
(IAEA) có: ông Rafael Mariano Grossi, Tổng 
Giám đốc; bà Nazat Mokhtar, Phó Tổng Giám 
đốc kiêm Vụ trưởng Vụ Khoa học và Ứng 

HỘI NGHỊ ĐIỀU PHỐI VIÊN QUỐC GIA
HIỆP ĐỊNH RCA LẦN THỨ 44

Từ ngày 19-21/4/2022, Hội nghị Điều phối viên quốc gia lần thứ 44 của Hiệp định hợp tác vùng 

khu vực châu Á-Thái Bình Dương về Nghiên cứu, phát triển và đào tạo khoa học và công nghệ 

hạt nhân (Hiệp định RCA) đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến. Viện Năng lượng nguyên 

tử Việt Nam được giao chủ trì tổ chức Hội nghị.

Các đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Điều phối viên quốc gia RCA lần thứ 44.
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dụng hạt nhân; ông Hua Liu, Phó Tổng Giám 
đốc kiêm Vụ trưởng Vụ Hợp tác kỹ thuật; 
ông Gashaw Gebeyehu Wolde - Trưởng 
nhóm phụ trách hợp tác Châu Á - Thái Bình 
Dương 1 và các chuyên gia IAEA.

Về phía Việt Nam có ông Lê Xuân Định, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; 
Ông Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam, Điều 
phối viên quốc gia Hiệp định RCA của Việt 
Nam; Bà Trần Bích Ngọc, Phó Cục trưởng 
phụ trách Cục Năng lượng nguyên tử, Điều 
phối viên hợp tác với IAEA, Lãnh đạo Vụ 
Hợp tác quốc tế - Bộ Khoa học và Công 
nghệ, các chuyên gia, cán bộ của Viện 
Năng lượng nguyên tử Việt Nam và các cơ 
quan liên quan.

Hội nghị có sự góp mặt của Điều phối viên 
quốc gia từ 22 nước thành viên Hiệp định 
RCA, Đại sứ nước CHXHCN Việt Nam tại Cộng 
hòa Áo, Đại diện thường trực Việt Nam tại 
IAEA và Đại sứ Thái Lan và Úc.

 

Thứ trưởng Lê Xuân Định phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng 
Lê Xuân Định đánh giá cao vai trò của Hiệp 
định RCA là nền tảng chung cho các quốc 
gia trong khu vực, góp phần đưa những tiến 
bộ nghiên cứu trong lĩnh vực hạt nhân vào 
cuộc sống và nâng cao phúc lợi kinh tế - 
xã hội của khu vực, hướng tới các mục tiêu 
phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc. 

Trong 50 năm qua, dưới sự hỗ trợ của IAEA, 
gần 180 dự án trong khuôn khổ Hiệp định 
RCA đã được triển khai tại hầu hết các lĩnh 
vực ứng dụng khoa học và công nghệ hạt 
nhân và đạt được những kết quả nổi bật. 
Kể từ khi chính thức trở thành quốc gia 
thành viên của Hiệp định RCA vào năm 
1981, Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu về 
ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân 
trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, 
công nghiệp, môi trường,... Thứ trưởng đánh 
giá cao sự hỗ trợ của IAEA thông qua Hiệp 
định RCA và bày tỏ mong muốn IAEA tiếp 
tục tăng cường hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, 
đồng thời hợp tác chặt chẽ với các quốc gia 
thành viên Hiệp định RCA để mở rộng hơn 
nữa sứ mệnh và tầm nhìn của RCA trong 
thời gian tới.

Đại sứ Nguyễn Trung Kiên phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại sứ Nguyễn 
Trung Kiên cho biết Việt Nam đảm nhận 
vai trò chủ tịch RCA trong một giai đoạn rất 
quan trọng và ý nghĩa khi các quốc gia đang 
kỷ niệm 50 năm Hiệp định. RCA đã cho thấy 
vai trò xây dựng nền tảng vững chắc cho 
sự phát triển ứng dụng khoa học và công 
nghệ hạt nhân vì mục đích hòa bình ở khu 
vực châu Á - Thái Bình Dương. Đại sứ cam 
kết Việt Nam sẽ phối hợp với các nước thành 
viên tận dụng tối đa sự hỗ trợ của IAEA để 
thực hiện hiệu quả các hoạt động hợp tác 
trong khuôn khổ Hiệp định.
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Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi khẳng 
định Việt Nam có vai trò quan trọng trong 
quá trình phát triển và ứng dụng công 
nghệ hạt nhân ở khu vực châu Á - Thái Bình 
Dương. IAEA mong muốn Việt Nam, với vai 
trò Chủ tịch RCA, trong nhiệm kỳ 2022-
2023 sẽ tiếp tục phối hợp với IAEA thúc đẩy 
tiến trình thực hiện Hiệp định nói riêng và 
hợp tác phát triển công nghệ hạt nhân tại 
khu vực nói chung. Bên cạnh đó, IAEA mong 
muốn Việt Nam, trong vai trò thành viên Hội 
đồng Thống đốc IAEA nhiệm kỳ 2021-2023, 
sẽ phối hợp chặt chẽ với IAEA và các nước 
thành viên để bảo đảm an toàn và an ninh 
hạt nhân, tạo điều kiện để quá trình phát 
triển công nghệ hạt nhân vì mục đích hòa 
bình được thực hiện an toàn và hiệu quả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo 
cáo đánh giá tác động kinh tế - xã hội của 
chương trình RCA về chọn giống đột biến, 
thử nghiệm không phá hủy và kỹ thuật xạ 
trị; báo cáo của Ủy ban Chương trình Học 
bổng RCA về lĩnh vực Khoa học, Công nghệ, 
Kĩ thuật và Toán học với những lợi ích mà 
chương trình học bổng mang lại trong việc 

tăng cường nguồn nhân lực và thúc đẩy sự 
phát triển bền vững; báo cáo của Chủ tịch Tổ 
công tác về Điều phối chiến lược trung hạn 
giai đoạn 2018-2023 (RCA MTS 2018-2023 
Coordination). Hội nghị đã chính thức tán 
thành bà Alumanda Dela Rosa (Philipines) 
và ông Syed M. Hossain (Bangladesh) làm 
Chủ tịch và Phó Chủ tịch của Tổ công tác 
về Điều phối chiến lược trung hạn giai đoạn 
2018-2023; thông qua việc bổ nhiệm ông 
Pill Hwan Park tiếp tục giữ vị trí Giám đốc 
của Văn phòng Hợp tác vùng RCARO.  

Hội nghị đã cập nhật tình hình tham gia 
Hiệp định hợp tác vùng RCA của các nước 
thành viên. Tính đến nay, đã có 20/22 quốc 
gia thành viên gửi Công thư chấp thuận 
tham gia Hiệp định hợp tác vùng RCA cho 
IAEA. Hội nghị tiếp tục kêu gọi 02 quốc gia 
còn lại khẩn trương hoàn tất các thủ tục gia 
nhập trong thời gian sớm nhất.

Đối với kế hoạch tổ chức các cuộc họp 
quan trọng trong thời gian tới, Hội nghị đã 
thông qua việc tổ chức Cuộc họp toàn thể 
RCA lần thứ 51 vào ngày 23/9/2022 và Hội 

Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi phát biểu tại Hội nghị.
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Đại diện điều phối viên quốc gia và đại biểu 22 nước thành viên, lãnh đạo và chuyên gia của IAEA tham gia trực tuyến.

nghị Điều phối viên quốc gia RCA lần thứ 45 
tại Sydney, Úc.

Tại Hội nghị, Việt Nam với vai trò là nước chủ 
trì Hiệp định RCA năm 2022 bày tỏ quyết tâm 
sẽ đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu trong 

nước theo hướng đồng bộ với các dự án của 

RCA và tích cực chuẩn bị tổ chức các sự kiện 

kỷ niệm 50 Hiệp định RCA, đặc biệt là Hội nghị 

RCA cấp Bộ trưởng diễn ra vào dịp Đại hội đồng 

IAEA lần thứ 66, tháng 9/2022 tại Vienna, Áo.

Hiệp định RCA là Hiệp định liên Chính phủ về Nghiên cứu, phát triển và đào tạo khoa học và công nghệ 
hạt nhân trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, hoạt động dưới sự điều hành và bảo trợ của IAEA 
và được các nước ký kết tham gia vào ngày 12/6/1972. Hiện nay, RCA có 22 nước thành viên tham gia 
là: Úc, Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Lào, Mông Cổ, My-
anma, Newzealand, Pakistan, Philipines, Hàn Quốc, Singapore, Srilanka, Fiji, Nepal, Palau, Thái Lan và 
Việt Nam.

Hiệp định RCA đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao năng lực của các nước tham gia Hiệp định trong 
việc ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân vào các lĩnh vực ưu tiên đối với phát triển kinh tế - xã hội. 
Thông qua các dự án RCA, Việt Nam đã phát triển nhiều kỹ thuật tiên tiến, góp phần nâng cao năng lực 
quốc gia về chọn tạo giống đột biến, nghiên cứu chống xói mòn đất nông nghiệp, nâng cao chất lượng 
xạ trị trong điều trị ung thư,….

 Lê Minh Hằng
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OIOS đã tổ chức đợt đánh giá đối với 27 
dự án hợp tác kỹ thuật (TC - Technical 
Cooperation) của Việt Nam trong giai 

đoạn từ năm 2009 đến năm 2020 về nhiều 
lĩnh vực do các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng và một số Viện, 
Trường thực hiện.

Mục đích của đợt đánh giá này nhằm xem 
xét tính hiệu quả của các dự án do IAEA hỗ trợ 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam. Trên cơ sở đó, OIOS sẽ đưa ra các khuyến 
nghị để nâng cao hiệu quả của các dự án trong 
giai đoạn tới. 

Việc đánh giá các dự án đã đươc diễn ra theo 
hai hình thức: Đợt làm việc trực tuyến với các 
đơn vị tiếp nhận dự án diễn ra từ ngày 23/3 
đến ngày 08/4/2022, ngoài ra OIOS cũng đã 
tổ chức đoàn công tác đến làm việc tại một số 
cơ sở ở Việt Nam trong thời gian từ ngày 25-
29/4/2022.

Trong đợt đánh giá trực tiếp tại Thành phố 
Hồ Chí Minh, Đoàn đã đến làm việc tại Trung 
tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 
và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Thông 

qua dự án VIE6030 do TS. Đặng Thanh Lương, 
Phó Trưởng Khoa Y, Trưởng ngành Vật lý y sinh 
làm chủ dự án, IAEA đã hỗ trợ Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành xây dựng chương trình đào 
tạo Vật lý y khoa - một chương trình đào tạo 
rất thiết thực không chỉ cho Trường mà còn 
cho cả Việt Nam. Chương trình đào tạo vật lý y 
khoa có tác động kinh tế - xã hội to lớn đối với 
hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là đối với 
việc nâng cao hiệu quả và an toàn khi sử dụng 
bức xạ trong chẩn đoán và điều trị bệnh. Bên 
cạnh đó, dự án đã thúc đẩy sự phát triển nguồn 
nhân lực vật lý y khoa trong cả nước qua việc 
chú trọng đến vị trí việc làm, vai trò và trách 
nhiệm của cán bộ vật lý y khoa trong lĩnh vực y 
tế và xem nguồn nhân lực vật lý y khoa là một 
trong những điều kiện tiên quyết để được cấp 
giấy phép hành nghề bức xạ trong y học bức 
xạ. Dự án này và chương trình giáo dục - đào 
tạo ngành vật lý y khoa của Trường Đại học 
Nguyễn Tất Thành đã có tác động tích cực đến 
các cơ quan chức năng trong việc xây dựng 
và ban hành Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg 
ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về Danh mục nghề nghiệp Việt Nam và Nghị 
định số 142/2020/NĐ-CP ngày 09/12/2020 
của Chính phủ quy định về việc tiến hành công 
việc bức xạ và hoạt động dịch vụ hỗ trợ ứng 
dụng năng lượng nguyên tử. Trong buổi làm 
việc, đoàn đã đến tham quan cơ sở thực hành 
được Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đầu 
tư xây dựng và IAEA tài trợ với các thiết bị 
thực hành hiện đại bậc nhất tại Việt Nam, phục 
vụ cho nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu khoa 
học của giảng viên và sinh viên ngành vật lý 
y khoa. 

IAEA TỔ CHỨC ĐỢT ĐÁNH GIÁ
CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC KỸ THUẬT GIAI ĐOẠN 2009-2020

Trong khuôn khổ chương trình công tác 
của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc 
tế (IAEA) năm 2022, Văn phòng các dịch vụ 
giám sát nội bộ của IAEA (OIOS) đã  tổ chức 
đợt đánh giá các dự án hợp tác kỹ thuật giữa 
IAEA với một số quốc gia thành viên bao 
gồm Băng-la-đét, Cô-oét, Mông Cổ, Philipin, 
Thái Lan và Việt Nam.
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Chuyên gia IAEA tham quan cơ sở thực hành dành 
cho sinh viên ngành vật lý y khoa tại Trường Đại 

học Nguyễn Tất Thành.

Trong lĩnh vực y tế, Đoàn chuyên gia IAEA 
cũng đã đến làm việc với Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 và Bệnh viện Bạch Mai. 
Đây là hai đơn vị đã chủ trì dự án sử dụng kỹ 
thuật hạt nhân hiện đại trong việc kết hợp 
hình ảnh PET/CT để lập kế hoạch xạ trị trong 
điều trị bệnh ung thư (VIE6027,6029, 6033), 
ứng dụng cấy hạt phóng xạ I-125 trong điều 
trị ung thư tuyến tiền liệt (VIE6031) nói riêng 
hay quản lý việc điều trị bệnh ung thư ở Việt 
Nam nói chung. Các dự án này đã đưa đến 
những kết quả bước đầu tích cực, góp phần 
nâng cao chất lượng điều trị cho bệnh nhân

Đoàn công tác của IAEA đến làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, Đoàn đã tiến 
hành đánh giá hiệu quả của Dự án VIE5021 do 
TS. Nguyễn Thị Thanh Hiền, Viện Bảo vệ thực 
vật làm chủ dự án. Nhờ sự hỗ trợ hiệu quả của 
IAEA, dự án đã đạt được nhiều kết quả tích cực 
trong việc quản lý trên diện rộng ruồi đục quả 
bằng biện pháp ứng dụng công nghệ hạt nhân 
hiện đại (kỹ thuật triệt sản côn trùng), góp 

phần quan trọng vào quá trình đàm phán để 
đưa quả thanh long của Việt Nam đến với các 
thị trường nhập khẩu khó tính trên thế giới. 

Ngoài ra, đoàn đã đến làm việc với Trung 
tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương thuộc Cục 
thú y. Sự hỗ trợ của IAEA về cơ sở vật chất, 
kiến thức và kỹ thuật chẩn đoán bệnh thông 
qua các dự án TC VIE5019 và VIE5023 đã góp 
phần nâng cao năng lực cho Trung tâm trong 
công tác chẩn đoán xét nghiệm và nghiên cứu 
về bệnh động vật, đặc biệt trong việc ứng phó 
với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như: tả 
lợn Châu Phi, cúm gia cầm, tai xanh, viêm da 
nổi cục ở trâu bò,… Trung tâm là đơn vị đầu 
tiên phát hiện dịch bệnh và có những nghiên 
cứu chuyên sâu về bệnh và căn bệnh, từ đó 
tham mưu có hiệu quả với Cục Thú y và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông trong công 
tác phòng chống dịch bệnh. Với sự tài trợ hiệu 
quả, kịp thời của IAEA cùng với nỗ lực của toàn 
thể cán bộ, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung 
ương đã tham gia chẩn đoán xét nghiệm phát 
hiện vi rút SARS-CoV-2 với một lượng mẫu lớn 
trong một thời gian ngắn, đảm bảo kết quả xét 
nghiệm nhanh chính xác, góp phần vào việc 
khống chế các loại dịch bệnh trên động vật lây 
truyền qua biên giới, đồng thời, cũng đã góp 
phần hỗ trợ công tác xét nghiệm Covid-19 ở 
Việt Nam trong một số giai đoạn cao điểm khi 
khả năng xét nghiệm của ngành y tế bị quá 
tải, cùng cả nước thực hiện “mục tiêu kép” 
vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa hồi phục 
và phát triển kinh tế-xã hội. Đây cũng là một 
trong những điển hình thành công của IAEA 
trong hỗ trợ các nước thành viên thông qua 
các dự án TC để thúc đấy phát triển kinh tế-xã 
hội.

Về phía Bộ Khoa học và Công nghệ, Đoàn 
chuyên gia IAEA đã đến làm việc với Cục Năng 
lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân và Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Tại buổi làm việc với Cục Năng lượng nguyên 
tử, các chuyên gia của OIOS đã nghe trình bày 
về quá trình triển khai các dự án TC giữa Cục 
và IAEA từ năm 2009 đến năm 2020. Trong 
giai đoạn này, IAEA đã hỗ trợ Cục Năng lượng 
nguyên tử triển khai 5 dự án hợp tác kỹ thuật 
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mã số VIE4015, VIE2010, VIE2012, VIE2013, 
VIE2014 về phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt 
nhân và tăng cường cơ sở hạ tầng hạt nhân 
quốc gia với tổng kinh phí khoảng 1,7 triệu 
Euro. Trong khuôn khổ các dự án này, IAEA 
đã cử hơn 230 lượt chuyên gia quốc tế đến 
Việt Nam tư vấn và hỗ trợ đào tạo cán bộ để 
nâng cao năng lực thực hiện các nhiệm vụ hỗ 
trợ phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia; 
khoảng 190 lượt cán bộ thuộc các cơ quan liên 
quan của Việt Nam được tham dự các khóa đào 
tạo, hội nghị, hội thảo, tham quan khoa học ở 
các nước trên thế giới.

OIOS đánh giá cao những kết quả mà Việt 
Nam đã đạt được trong công tác phát triển 
cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc gia. Tại cuộc 
họp, đại diện OIOS và Cục Năng lượng nguyên 
tử cũng đã trao đổi về một số vấn đề trong 
quá trình triển khai dự án như đào tạo nhân 
lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, xây 
dựng lò phản ứng nghiên cứu mới, cơ chế 
phân bổ kinh phí cho các dự án cũng như định 
hướng phát triển cơ sở hạ tầng hạt nhân quốc 
gia trong thời gian tới.

Bà Trần Bích Ngọc - Phó Cục trưởng phụ 
trách Cục Năng lượng nguyên tử, cán bộ điều 
phối hợp tác với IAEA của Việt Nam, đánh giá 
cao những nỗ lực của đoàn chuyên gia IAEA 
và các chủ dự án ở Việt Nam đã khẩn trương 
phối hợp tổ chức đợt đánh giá trong thời gian 
ngắn. Bà cũng đã chia sẻ một số thuận lợi và 
khó khăn, thách thức của Việt Nam trong triển 
khai các dự án TC. Hai bên cũng đề cập đến nội 
dung, hiệu quả của các dự án TC so với những 
nội dung đã đưa vào Khung chương trình hợp 
tác quốc gia giữa Việt Nam và IAEA trong các 
giai đoạn trước và thảo luận về ưu tiên hợp tác 
trong giai đoạn mới, thảo luận về hiệu quả của 
Thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Việt Nam - 
IAEA - Lào/Campuchia và đề cập đến khả năng 
ký gia hạn Thỏa thuận vào dịp Đại hội đồng 
IAEA lần thứ 66 tới. 

Đoàn chuyên gia IAEA đánh giá cao những 
thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong giai 
đoạn vừa qua thông qua các dự án TC, đồng 
thời gửi lời cảm ơn tới các chủ dự án của Việt 
Nam đã tổ chức tiếp đón và làm việc trên tinh 
thần nghiêm túc, hiệu quả. Đoàn sẽ tiến hành 
hoàn thiện báo cáo đánh giá và dự kiến sẽ 
công bố vào tháng 8/2022.

Đoàn chuyên gia IAEA kiểm tra các thiết bị trong phòng thí nghiệm  của Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương

 Lê Minh Hằng
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Từ ngày 25 - 29/4/2022, Cơ quan Năng 
lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đã chủ 
trì tổ chức Hội nghị quốc tế về Luật hạt 

nhân lần thứ nhất: Cuộc tranh luận toàn cầu 
(ICNL 2022) tại Vienna, Cộng hòa Áo. Đã có 
hơn 900 luật sư, đại diện của các cơ quan quốc 
gia, tổ chức quốc tế, ngành công nghiệp hạt 
nhân và các cá nhân, tổ chức liên quan từ 127 
quốc gia tham gia Hội nghị để thảo luận về các 
vấn đề, xu hướng mới nổi đối với luật hạt nhân 
và các khuôn khổ pháp lý hiện hành.

 Phiên khai mạc cấp cao của hội nghị với sự 
tham gia của ông Rafael Mariano Grossi, Tổng 
Giám đốc IAEA và các chuyên gia hàng đầu thế 
giới đã thảo luận về tầm quan trọng của các 
công cụ pháp lý, tiêu chuẩn và quy phạm quốc 
tế để duy trì lòng tin của công chúng khi khoa 
học và công nghệ hạt nhân cho thấy nhiều hứa 
hẹn nhưng một số người vẫn còn lo ngại về 
năng lượng hạt nhân.

Tại phiên khai mạc, ông Grossi đã phát biểu 
rằng luật hạt nhân “không chỉ là cách ứng xử 
và tuân thủ các khái niệm, nguyên tắc rất quan 
trọng của luật pháp mà còn được thúc đẩy bởi 
sự phát triển công nghệ”. Ông nói thêm rằng 
“năng lượng hạt nhân làm cho cuộc sống tốt 
đẹp hơn và đồng thời đặt ra những thách thức 
phải được giải quyết.” Ông Grossi đã đưa ra 
yêu cầu cho hội nghị là thảo luận về việc “các 
công ước, hiệp ước, tiêu chuẩn hiện có sẽ tiếp 
tục áp dụng hay cần được điều chỉnh”

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ
VỀ LUẬT HẠT NHÂN LẦN THỨ NHẤT

Luật hạt nhân xuyên suốt toàn bộ 
lĩnh vực hạt nhân, dưới hình thức các 
điều ước quốc tế về an toàn và an 
ninh của nhà máy điện hạt nhân, các 
hiệp định về cam kết không phổ biến 
vũ khí hạt nhân của các quốc gia, các 
điều khoản về chuẩn bị và ứng phó với 
tình huống khẩn cấp và các vấn đề giải 
quyết bồi thường, trách nhiệm dân sự 
đối với thiệt hại hạt nhân. Luật hạt 
nhân làm nền tảng cho mọi hoạt động 
ứng dụng khoa học và công nghệ hạt 
nhân vì mục đích hòa bình.

Là cơ quan lưu chiểu các công cụ 
pháp lý quốc tế về an toàn, an ninh, các 
biện pháp bảo vệ và trách nhiệm dân 
sự đối với thiệt hại hạt nhân, IAEA là 
trung tâm của khung pháp lý hạt nhân 
và đóng vai trò nhiều mặt trong việc 
xây dựng và thực thi luật hạt nhân.

Ông Rafael Mariano Grossi, Tổng giám đốc IAEA, phát biểu 
khai mạc  Hội nghị quốc tế về Luật hạt nhân lần thứ nhất.
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Trong suốt thời gian hội nghị, các đại biểu đã 
thảo luận về các xu hướng trong bốn nhánh 
chính của luật hạt nhân, việc xây mới các lò 
phản ứng hạt nhân và các vấn đề về lò phản 
ứng tiên tiến. Các đại biểu cũng đã tham dự 
một số phiên họp kỹ thuật tập trung vào các 
chủ đề: các mối đe dọa an ninh hạt nhân đang 
nổi lên, kinh nghiệm quốc gia trong việc thực 
hiện trách nhiệm dân sự đối với thiệt hại hạt 
nhân, quản lý và ngừng hoạt động của lò phản 
ứng hạt nhân, vùng cấm vũ khí hạt nhân, nhiệt 
hạch và các ứng dụng hạt nhân trong không 
gian vũ trụ. Ngoài ra, các đại biểu đã tìm hiểu 
về các vấn đề quan trọng như sự tham gia và 
tính minh bạch của xã hội, biến đổi khí hậu, vai 
trò của luật hạt nhân trong các lĩnh vực luật 
khác tại năm cuộc thảo luận bàn tròn. Một 
phiên họp đặc biệt cũng được tổ chức trong 
khuôn khổ Hội nghị với chủ đề là về các quy 
tắc ứng xử được thông qua dưới sự bảo trợ của 
IAEA, bao gồm các quy tắc về an toàn và an 
ninh nguồn phóng xạ cũng như mọi vấn đề mới 
nổi trong lĩnh vực hạt nhân.

Hội nghị quốc tế đầu tiên của IAEA về luật 
hạt nhân nhằm mục đích nâng cao nhận thức 
về luật hạt nhân, tăng khả năng tiếp cận và 
tính hòa nhập, trên tinh thần đó, IAEA đã hợp 
tác với những người có tầm ảnh hưởng trên 
khắp thế giới xuất bản cuốn sách “Luật hạt 
nhân: Cuộc tranh luận toàn cầu”, trong đó tổng 
hợp các bài viết về những vấn đề then chốt 
trong luật hạt nhân và định hình tầm nhìn cho 
tương lai.

Để lắng nghe ý kiến của những người trẻ, 
giúp họ được tham gia vào quá trình xây dựng 
luật hạt nhân ngay từ đầu, IAEA đã kêu gọi 
sinh viên và các chuyên gia trẻ tham gia đóng 

góp vào cuộc tranh luận. Tại Diễn đàn Thế hệ 
trẻ được tổ chức ngày 29/4/2022, các chuyên 
gia trẻ đã trình bày quan điểm của họ về cách 
thức luật hạt nhân có thể ứng phó hiệu quả 
nhất với những thách thức kỹ thuật và toàn 
cầu đang nổi lên hiện nay.

Trong một sự kiện bên lề đặc biệt vào ngày 
26/4/2022 với tên gọi Tóm lược pháp lý: Luật 
Hạt nhân hôm nay và ngày mai. 05 người chiến 
thắng cuộc thi viết luận quốc tế đã trình bày 
ý tưởng của họ trong một cuộc nói chuyện 
theo kiểu TED (diễn thuyết truyền cảm hứng). 
Được chọn ra từ 64 bài dự thi từ 28 quốc gia, 
các bài luận đoạt giải đề cập về các khía cạnh 
pháp lý của việc cấp phép quốc tế cho các lò 
phản ứng công suất nhỏ, trách nhiệm giải trình 
về môi trường trong chế độ trách nhiệm hạt 
nhân toàn cầu, các nhà máy điện hạt nhân nổi, 
khủng bố hạt nhân trên đường biển và các ứng 
dụng hạt nhân trong không gian.

Cuốn sách “Luật hạt nhân: Cuộc tranh luận toàn cầu”.

Nguyễn Thị Dịu
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Ứ    ng dụng năng lượng nguyên tử phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ngày càng 
được đẩy mạnh, có đóng góp tích cực, 

trực tiếp và hiệu quả cho phát triển đất nước. 
Chiến lược ứng dụng năng lượng nguyên tử vì 
mục đích hòa bình đến năm 2020, Quy hoạch 
tổng thể và các Quy hoạch chi tiết phát triển, 
ứng dụng bức xạ trong các lĩnh vực y tế, nông 
nghiệp, công nghiệp, khí tượng thủy văn và tài 
nguyên môi trường đã hết thời hạn thực hiện 
vào năm 2020, đặt ra yêu cầu xây dựng Quy 
hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên 
tử cho giai đoạn tiếp theo, nhằm đề ra định 
hướng cơ bản dài hạn, xác định các mục tiêu 
tổng quát, mục tiêu cụ thể, những vấn đề trọng 
tâm cần giải quyết trong phát triển, ứng dụng 
năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình.

Theo Nghị định số 41/2019/NĐ-CP và 
Quyết định số 108/QĐ-TTg ngày 21/1/2021, 
Quy hoạch phát triển, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử gồm 05 hợp phần quy hoạch (Hợp 
phần là một nội dung của quy hoạch được tích 
hợp vào quy hoạch). Việc lập, thẩm định quy 
hoạch bao gồm: lập nhiệm vụ lập quy hoạch và 
lập nhiệm vụ hợp phần quy hoạch, thẩm định 
nhiệm vụ lập quy hoạch; lập quy hoạch, lập các 
hợp phần quy hoạch; thẩm định các hợp phần 
quy hoạch và thẩm định quy hoạch.

Ngày 27/9/2021, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết số 119/NQ-CP về các nhiệm vụ và 
giải pháp để nâng cao chất lượng và đẩy nhanh 
tiến độ lập các quy hoạch thời kỳ 2021-2030 
(Nghị quyết số 119/NQ-CP), trong đó Mục 3 
phần III quy định: “Giao các bộ, cơ quan ngang 
bộ khẩn trương ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật cho lập, thẩm định, công bố và điều 
chỉnh quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên 
ngành thuộc phạm vi quản lý theo trình tự, thủ 
tục rút gọn.”

Thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP và chỉ 
đạo của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Cục Năng lượng nguyên tử (cơ quan lập quy 
hoạch) đang chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
lập hợp phần quy hoạch thuộc các Bộ: Y tế, 
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn, Công Thương, Khoa học 
và Công nghệ và các đơn vị liên quan nghiên 
cứu xây dựng dự thảo Thông tư ban hành định 
mức kinh tế - kỹ thuật lập, thẩm định, công bố, 
điều chỉnh quy hoạch phát triển, ứng dụng năng 
lượng nguyên tử. Sau khi được ban hành, Thông 
tư sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác xây dựng 
dự toán lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy 
hoạch của cơ quan tổ chức lập quy hoạch và các 
cơ quan tổ chức lập hợp phần quy hoạch.

Dự thảo Thông tư được xây dựng với phạm vi 
điều chỉnh là quy định chi tiết về định mức kinh 
tế - kỹ thuật cho các hoạt động: Lập, thẩm định 
nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển, ứng dụng 
năng lượng nguyên tử; tổ chức lập, thẩm định, 
công bố, điều chỉnh quy hoạch. 

Đối tượng áp dụng gồm: Cơ quan tổ chức lập 
quy hoạch, cơ quan tổ chức lập hợp phần quy 
hoạch, cơ quan lập quy hoạch, cơ quan lập hợp 
phần quy hoạch; các tổ chức tư vấn lập quy 
hoạch, tổ chức tư vấn lập hợp phần quy hoạch; 
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, 
các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác 
lập, thẩm định, công bố, điều chỉnh quy hoạch.

XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ BAN HÀNH
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT LẬP, THẨM ĐỊNH, CÔNG BỐ, ĐIỀU CHỈNH

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN, ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG NGUYÊN TỬ

 Lã Thị Hương
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