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Attachment 1 

VÀI NÉT SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC VỀ NGÀNH PHÓNG XẠ 

VÀ NGUYÊN TỬ CỦA PHÙNG LIÊN ĐOÀN 

 

Ông Phùng Liên Đoàn học tại Mỹ về ngành vật lý và kỹ thuật hạt nhân từ năm 1958. Ông đậu 
hai bằng cử nhân (B.A.) về toán và vật lý tại Florida State University năm 1961, hai bằng thạc sĩ 
thạc sĩ (M.S.) về vật lý và hạt nhân tại Massachusetts Institute of Technology (MIT) năm 1963, 
và bằng tiến sĩ về kỹ thuật hạt nhân cũng tại MIT năm 1972. 

Từ 1964 tới 1966 ông Đoàn làm việc tại Trung Tâm Nguyên Tử Đà Lạt. Từ 1967 tới 1969 và 
1972 tới 1983, ông Đoàn làm việc xây các nhà máy điện hạt nhân và khảo cứu kỹ thuật và kinh 
tế của các dạng năng lượng khác nhau cho các công ty Mỹ và viện khảo cứu Institute for Energy 
Analysis. Từ 1983 cho tới nay, ông Đoàn là chủ tịch và Tổng Giám Đốc công ty tư vấn nguyên 
tử và môi trường PAI Corporation. Trong quá trình đó, ông Đoàn đã làm việc tại hầu hết các 
trung tâm nguyên tử khắp nước Mỹ và trên 10 nhà máy điện hạt nhân tại Mỹ và Pháp. 

Các bài viết của ông Đoàn được liệt vào ba loại: 

A. Các bài viết kỹ thuật đi tranh thầu các dịch vụ nguyên tử và môi trường, gồm trên 200 tài 
liêu về các ngành sau: 

• Phóng xạ và định chuẩn phóng xạ. 
• Luật lệ phóng xạ và sự tuân thủ tại các trung tâm nguyên tử. 
• Luật lệ an toàn kỹ nghệ và sự tuân thủ tại các trung tâm nguyên tử. 
• Ảnh hưởng tới môi trường của các công trình nguyên tử và sự tuân thủ luật môi 

trường. 
• Phá rỡ các thiết bị và công trình xây dựng thời Chiến Tranh Lạnh, và việc tuân 

thủ luật lệ phóng xạ, an toàn công nghệ và môi trường. 
• Sử lý chất thải có nhiễm xạ và độc tố hóa học cho an toàn nhiều ngàn năm. 
• Hệ thống hóa các công trình chắt lọc plutonium và uranium, cùng là việc sử dụng 

các chất này từ việc tháo gỡ bom nguyên tử để phụng sự hòa bình. 
• Chống khủng bố và đánhcắp vật liệu và tài liệu: an toàn phòng vệ, an toàn hệ 

thống, an toàn nhân sự, an toàn công tác, an toàn điện toán (physical security, 
vulnerability security, personnel security, operations security, cyber security.) 

B. Các bài viết chuyên môn về khoa học và kỹ thuật an toàn hạt nhân, gồm hơn 100 bài viết 
trước năm 1983, về các đề tài như sau: 

• Khảo cứu tai nạn hạt nhân ghê gớm nhất có thể xẩy ra (với xác suất vô cùng nhỏ), 
ví như lò hạt nhân bị nổ và số lượng phóng xạ gấp ngàn lần phóng xạ của bom 
nguyên tử bị thất thóat ra khí quyển (ví như Chernobyl). 

• Khảo cứu tai nạn Three Mile Island và các yếu tố an toàn đã được chỉnh đốn sau 
tai nạn đó cho mọi nhà máy điện hạt nhân. 

• Khảo cứu bằng phương pháp thống kê và xác suất nhiều trăm ngàn rủi ro nhà máy 
điện hạt nhân có thể gây tai nạn cho công nhân và người dân và môi trường. 

• Khảo cứu lò phản ứng hạt nhân hết sức an toàn. 
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• So sánh giá thành kinh tế của điện hạt nhân với các nguồn điện khác, và khảo sát 
các điều kiện thực tế như vị trí trên trái đất, cơ chế hạ tầng, việc sử lý chất thải, 
nạn hâm nóng khí quyển, và chính sách quốc gia. 

• Cách tối ưu đặt vị trí của nhà máy điện hạt nhân và ảnh hưởng tới kinh tế và đời 
sống của người dân. 

C. Cộng tác viết sách, gồm năm quyển sách mà hai quyển đáng kể nhất với sự kiện hiện tại 
là: 

• “Economic and Environmental Consquences of a Nuclear Power Plant 
Moratorium, 1978, Oak Ridge Associated Universities.” (ành hưởng kinh tế và 
môi trường khi có chính sách hoãn xây nhà máy điện hạt nhân), và 

• “The Second Nuclear Era, 1985, Praeger Publishers, New York.” (Thời đại thứ 
hai của nhà máy điện hạt nhân.) 

Một vài bài viết của ông Đoàn có liên quan tới điện hạt nhân tại Việt Nam như sau: 

1. Giảm thiểu 15 rủi ro của nhà máy điện hạt nhân (tại Việt Nam). Bauxitevn, 10/2009; 
Danchu va Phat Trien, 10/2009. 

2. Đừng sợ nhà máy điện hạt nhân nguy hiểm, hãy lo con cháu ta mắc nợ dài dài. 
Bauxitevn, 11/2009; KhoaHoc@ĐoiSong, 11/2009 

3. Điện hat nhân: Bài học từ 127 nhà máy phải bỏ dở và 10 phương pháp tạo dựng việc 
làm cho người dân Việt Nam. Bauxitevn, 11/2009; KhoaHoc@ĐoiSong, 12/2009. 

4. Điện hạt nhân sẽ đắt gấp ba, Bauxitevn, 11/2009; KhoaHoc@ĐoiSong, 11/2009, 
Ngày Nay, 11/2009. 

5. Phung  L. Doan, D.D. Lanning, and R.C. Rasmussen, 1973. “Pressurized Water 
Reactor Loss-of-Coolant Accidents by Hypothetical Vessel Rupture” Nuclear Safety, 
Vol. 14, No.4. 

6. Doan L. Phung and Wm B. Cottrell, 1983. “Pressure Vessel Thermal Shock: 
Experience at U.S. Pressurized Water Reactors, 1963-1981”, Nuclear Safety, Vol.24, 
No.4. 

7. J.H. Crowley, P. L. Doan and D.R. McCreath, 1974. “Underground Nuclear Plant 
Siting: A Technical and Safety Assessment”, Nuclear Safety, Vol 15, No. 5. 

8. Doan L. Phung and William B. Cottrell, 1983. “Analyzing Precursors to Severe 
Thermal Shock”, Nuclear Engineering International, Vol. 28. 

9. U.S. Nuclear Regulatory Commission. 1975. WASH-1400 (NUREG-75/014): 
Reactor Safety Study: An Assessment of Accident Risk in U.S. Commercial Nuclear 
Power Plants. Washington D.C. (P.L. Doan is a co-author). 

10. Doan L. Phung. 1985. “Light Water Reactor Safety Before and After the Three Mile 
Island Accident,” Nuclear Science and Engineering, Volume 90, No.4,  

11. Weinberg, Spiewak, Barkenbus, Livingston and Phung, 1985. The Second Nuclear 
Era: A New Start for Nuclear Power. Praeger Publishers, New York. 

12. Doan L. Phung. 1984. Technical Note: “Light Water Reactor Safety After the Three 
Mile Island Accident,” Nuclear Safety, Vol. 25, No. 3. 

13. Doan L. Phung. 1983. ORAU/IEA-83-1 (M). “Economics of Nuclear Power: Past 
Record, Present Trends, and Future Prospects”. Institute for Energy Analysis, Oak 
Ridge Associated Universities, Oak Ridge, Tennessee, USA. 
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