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V6i phuong chdm:
Ddi moi, ting cudng ning lgc,
thric il6y nghiGn cri"u, ph6t tri6n vh ring dgng
ning lucrrng nguy6n tir vi mgc tlich hda binh
Th6ng qua viQc thqc hiQn, duy tri vd c6i ti6n li6n tuc hQ th6ng quAn ly
ch6t iu-o.ng theo ti6u chuAn qu6c gia TCVN ISO 9001:2008, Ldnh d4o vd
todn th6 c6ng chirc, vi6n chitc vd ngudi lao dQng thuOc Cuc Ndng lugng
nguyOn tir cam k6t:
NAng cao chAt lugng vd hiQu qui c6ng t6c xlty dung co ch6, chinh
s6ch, kiQn tohn vir tdng cudng n6ng lgc qu6n ly nhdr nu6c v6 ph6t tri6n, img
dung ndng lugng nguy6n tir, ph6t tri6n co so h4 t6ng diQn hAt nhdn, ddo t4o
, . , .t
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lgc, th6ng tin & tuy6n truy6n, g6p phAn thqc hi€n
va pnat trlen nguon nnan
thdnh c6ng Chi6n lugc Ung dqng ndng lugng nguy€n tir vi mr.rc dich hda

binh d6n ndm2020 vd DU 6n DiQn hpt nh6n Ninh ThuQn.
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GIẢI THÍCH CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG
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Cơ chế, chính sách: đề xuất sửa đổ
sách thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, ứng dụ
trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

ột số cơ chế, chính
ảo đảm an toàn, an ninh
:

ch
Phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân quốc gia:
chuẩn bị cần thiết cho
19
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hoạt độ
N
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Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên
tử: Đào tạo
nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên
tử bảo đảm về
số lượng và chất lượng, đáp ứng nhu cầu chương trình
phát triển
, yêu cầu phát triển, ứng dụng an toàn, an ninh năng
lượng nguyên tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội và tăng cường tiềm lực
khoa học và công nghệ của đất nước.
Thông tin, tuyên truyền: Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết đầy đủ, đúng
đắn của các tầng lớp xã hội và các tổ chức liên quan về tính chất, đặc điểm,
sự cần thiết và lợi ích của
trong việc đảm bảo an ninh năng
lượng, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và về yêu cầu bảo đảm an
toàn, an ninh, góp phần duy trì và nâng cao sự đồng thuận của công chúng
Dự án
Ninh Thuận.

