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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
 

BỘ KHOA HỌC  
VÀ CÔNG NGHỆ 

 
Số: 21/2013/TT-BKHCN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2013 

 
THÔNG TƯ 

Quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân 
trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành  

và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân 
 

Căn cứ Nghị định số 20/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ; 

Căn cứ Nghị định số 70/2010/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên 
tử về nhà máy điện hạt nhân; 

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và 

quy chuẩn kỹ thuật về an toàn hạt nhân trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây 
dựng, vận hành và tháo dỡ tổ máy điện hạt nhân. 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này quy định việc áp dụng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

của Việt Nam; tiêu chuẩn quốc tế; tiêu chuẩn khu vực; tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ 
thuật nước ngoài và các hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật khác về an toàn hạt nhân trong 
lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ đối với tổ máy điện hạt 
nhân (sau đây gọi chung là tiêu chuẩn, quy chuẩn). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân 

nước ngoài, tổ chức quốc tế khi áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn hạt nhân 
trong lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, vận hành và tháo dỡ đối với tổ máy 
điện hạt nhân tại Việt Nam.  
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Điều 3. Nguyên tắc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn  
1. Tiêu chuẩn, hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật về an toàn hạt nhân đối với tổ máy 

điện hạt nhân: 
a) Áp dụng theo nguyên tắc tự nguyện, ngoại trừ các tiêu chuẩn, hướng dẫn, tài 

liệu kỹ thuật được viện dẫn trong quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc văn bản quy 
phạm pháp luật của Việt Nam;  

b) Bảo đảm tính đồng bộ và tính khả thi ở Việt Nam; 
c) Trong trường hợp áp dụng tiêu chuẩn, hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật quốc tế, 

tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài, ưu tiên áp dụng phiên bản mới nhất. 
2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Việt Nam bắt buộc áp dụng trong mọi hoạt 

động liên quan đến an toàn hạt nhân đối với tổ máy điện hạt nhân.  
3. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật nước ngoài được áp dụng không được trái 

với quy định pháp luật và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan của Việt Nam. 
Điều 4. Phương thức áp dụng tiêu chuẩn 
Tiêu chuẩn được áp dụng theo phương thức trực tiếp hoặc gián tiếp: 
1. Áp dụng trực tiếp tiêu chuẩn mà không thông qua một tài liệu trung gian khác. 
2. Áp dụng gián tiếp tiêu chuẩn thông qua tài liệu trung gian khác, trong đó có 

viện dẫn tiêu chuẩn đó. 
Điều 5. Hồ sơ đề nghị công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
1. Chủ đầu tư dự án điện hạt nhân có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị công nhận 

áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định tại khoản 2 Điều này và gửi 02 bộ hồ 
sơ đến Bộ Khoa học và Công nghệ qua Cục An toàn bức xạ và hạt nhân trước khi 
áp dụng.  

2. Hồ sơ đề nghị công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn bao gồm: 
a) Công văn đề nghị công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn (bản chính); 
b) Danh mục tiêu chuẩn, quy chuẩn (ký hiệu, số hiệu và tên gọi) đề nghị công 

nhận áp dụng (có dấu giáp lai của chủ đầu tư); 
c) Đối với tiêu chuẩn, hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật quốc tế, khu vực và nước 

ngoài, phải có bản dịch tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (trường hợp tiêu chuẩn, 
hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật không được xuất bản bằng tiếng Anh) cho phần nội 
dung sử dụng;  

d) Thuyết minh sự đáp ứng của các tiêu chuẩn, quy chuẩn so với các nguyên 
tắc quy định tại Điều 3 của Thông tư này (có xác nhận của chủ đầu tư). 

Điều 6. Công nhận áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ 

theo quy định tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư này. 
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Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày 
tiếp nhận hồ sơ, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân phải thông báo bằng văn bản cho 
chủ đầu tư để hoàn thiện hồ sơ.  

2. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức thẩm định hồ sơ theo các nguyên 
tắc quy định tại Điều 3 của Thông tư này và trình Bộ Khoa học và Công nghệ kết 
quả thẩm định. 

3. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, căn cứ vào kết quả 
thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ ra văn bản về việc công nhận áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn.  

Điều 7. Trách nhiệm thực hiện 
1. Cục An toàn bức xạ và hạt nhân có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và kiểm 

tra việc thực hiện Thông tư này. 
2. Chủ đầu tư dự án điện hạt nhân có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc và kiểm 

tra việc áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được công nhận áp dụng. 
Điều 8. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 11 năm 2013.  
2. Trong quá trình thực hiện Thông tư này, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để xem xét sửa đổi, 
bổ sung./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Lê Đình Tiến 
 


