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Tóm tắt: Các loại lò phản hạt nhân quy mô nhỏ với công suất nhiệt dưới 300 MW chế 
tạo theo mô đun đồng loạt (SMR) là một phương hướng phát triển năng lượng hạt 
nhân tiên tiến. Chúng có vai trò như thế nào đối với các nước đang phát triển như Việt 
Nam? Một số ý kiến nhận xét và đánh giá được đưa ra thảo luận trong bài này. 
 
Từ khóa: SMR, công nghệ  3++, lò thế hệ thứ 4. 

 
I. MỞ ĐẦU 
Trong thông điệp đầu năm 2011 Tổng thống Mỹ Obama đề ra mục tiêu: “Đến sau năm 2035 

sẽ có 80% điện năng nước Mỹ phải được cấp từ các nguồn năng lượng sạch”, trong đó điện hạt 
nhân là thành tố quan trọng. Đây là một cố gắng lớn khi các nền kinh tế hàng đầu đang tìm cách 
vượt ra khỏi cuộc khủng hoảng toàn cầu. Khó khăn lại chồng chất thêm khi Nhật Bản vừa phải 
hứng chịu thảm họa thiên nhiên siêu động đất-sóng thần kéo theo sự cố hạt nhân Fukushima ngày 
11/3, nhưng sau hơn 30 năm ngưng trệ, nay nước Mỹ quyết tâm muốn khôi phục đội ngũ chuyên 
gia của mình, đưa nước này trở lại vị trí dẫn đầu thế giới về phát triển công nghệ hạt nhân, họ đã 
khởi động 4 công trình xây dựng các nhà máy hiện đại với lò phản ứng thế hệ 3+ AP1000 [1]. 
Nhiều quốc gia lớn như Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, cũng đang tăng số tổ máy điện hạt nhân công 
suất lớn. Nhưng lò mô đun nhỏ đang được tích cực triển khai nghiên cứu lại được coi là công 
nghệ thế hệ thứ 4. Vậy chúng ta đang đứng ở đâu khi bàn về SMR? Liệu các nước đang phát triển 
như Việt Nam có lợi ích đến mức nào khi muốn ứng dụng SMR? Chúng tôi tổng hợp một số 
thông tin về giai đoạn hiện nay, khi công nghệ thế hệ 4 chưa thật sự hoàn chỉnh, nhưng đã có 
những công nghệ SMR trung gian đang hướng tới lò thế hệ thứ 4. 
 
II. CÔNG NGHỆ LWR 3++, CẦU NỐI GIỮA HAI THẾ HỆ 

Các lò phản ứng quy mô công suất nhỏ từ vài chục đến vài trăm MW nhiệt lúc đầu được 
nghiên cứu chế tạo rất sớm ở Mỹ, Liên Xô từ những năm 1950 với mục đích dùng trong quân sự 
như: tàu ngầm nguyên tử, tàu sân bay, tàu phá băng, trạm cấp nhiệt v.v. [2,3]. Chủ yếu lúc đó 
người ta sử dụng công nghệ lò áp lực PWR dùng nước nhẹ làm mát và làm chậm neutron, vì vậy 
chúng được gọi chung là công nghệ lò nước nhẹ LWR. Kế thừa công nghệ LWR sẽ giúp giảm 
nhẹ thời gian nghiên cứu triển khai, quá trình chế thử và tiếp thị (có thể đến hơn 80% khối lượng 
công việc chuẩn bị). Người ta thảo luận khả năng cải tiến chế tạo những mô đun nhỏ LWR để 
chúng có những tính năng hiện đại đáp ứng cho ngành năng lượng hạt nhân và tạm xếp chúng vào 
loại công nghệ LWR-SMR hoặc gọi là thế hệ 3++ . LWR-SMR có những ưu điểm sau: 
 

- Hệ dùng nguyên nhiên liệu đã có truyền thống của PWR.  
- Các phần thiết kế có sự kế thừa là cơ sở thuận lợi cho cấp phép. 
- Có sự tích hợp phần lò phản ứng và phần lò hơi. 
- Thiết kế theo module chuẩn. 
- Có thể chia sẻ hoặc dùng chung các thiết bị liên kết. 

 
Tuy nhiên hệ LWR-SMR chưa phải là công nghệ đáp ứng đầy đủ theo tư duy phát triển 

của lò phản ứng hạt nhân thế hệ 4. Chúng vẫn còn những nhược điểm cố hữu như: 
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- Nhiệt độ vận hành lò tương đối thấp làm hạn chế hiệu suất chu trình nhiệt và công suất 

tạo hơi. 
- Cấu tạo thanh nhiên liệu và các hệ nạp dỡ liệu chủ yếu vẫn tuân theo phương pháp 

truyền thống, chưa thể loại trừ hoàn toàn sự can thiệp bên ngoài. 
 
III. TIẾN BỘ CÔNG NGHỆ THẾ HỆ THỨ 4 
III.1.Hệ mô đun nhỏ lò khí nhiệt độ cao (HTGR) 

Để đáp ứng các yêu cầu nâng cao hiệu suất chu trình nhiệt, giảm lượng chất thải phóng 
xạ, tăng độ an toàn và ngăn chặn thất thoát nhiên liệu hạt nhân, người ta đã triển khai nghiên cứu 
các lò phản ứng mô đun nhỏ theo những nguyên lý mới tiên tiến, khác với lò LWR thế hệ thứ 3. 
Chúng cũng có ưu điểm chung là chế tạo dạng mô đun nhỏ như công nghệ LWR-SMR, nhưng 
chúng không dùng nước tải nhiệt, vì vậy các mô đun này còn có thể lắp đặt ở nhiều địa điểm 
không gần biển. Công nghệ HTGR là công nghệ khá điển hình cho lò thế hệ 4, dùng khí trơ như 
Heli để tải nhiệt, đạt nhiệt độ cao hơn và đốt các viên nhiên liệu nhỏ dạng sỏi cuội. Trên cơ sở đó 
chúng có những ưu thế mới như sau:  

- Nhiệt độ đạt tương đối cao giúp tăng hiệu suất nhiệt, tăng áp lực hơi và có thể tạo qui 
trình sinh nhiệt trực tiếp.  

- Tần suất dừng nạp-dỡ liệu giảm hoặc được thay bằng quy trình không dừng lò. 
- Hiệu suất thiêu kết nhiên liệu tốt hơn so với LWR cải tiến, giảm thiểu chất thải phóng 

xạ nóng.  
- Tăng chất lượng an toàn hạt nhân, chống can thiệp rút ruột nhiên liệu hạt nhân.  

 
III.2. Hệ lò neutron nhanh (FNR) 

Hệ FNR dựa trên nguyên lý chỉ cần tải nhiệt-làm mát, không cần làm chậm neutron. Vì 
vậy neutron nhanh có thể gây ra phản ứng phân hạch, đồng thời chúng làm chuyển hóa các hạt 
nhân chẵn như U-238 thành nhiên liệu mới như Pu-239 để duy trì độ làm giàu ổn định cho phản 
ứng dây chuyền trong một chu trình nhiên liệu khép kín. Một lò nhanh có thể tận dụng được các 
đồng vị U-238 như một nguồn tài nguyên nhiên liệu lớn hơn hàng trăm lần, vốn trước đây không 
thực hiện được trong lò nước nhẹ. Các lò nhanh dùng kim loại nóng chảy (Na, Pb-Bi) hoặc muối 
nóng chảy để tải nhiệt. Vì vậy chúng có những ưu điểm mới sau đây: 

- Có thể đạt hiệu suất nhiệt cao hơn lò truyền thống. 
- Có thể tái sinh nhiên liệu hạt nhân, thiêu kết chất thải, giảm thiểu số lượng chất thải và 

giảm chu kỳ phân rã xuống hàng trăm lần. 
- Thay nhiên liệu với tần suất thấp, giảm thiểu nguy cơ phát tán nhiên liệu hạt nhân và 

giúp giảm nhẹ công tác vận hành.  
-Tỉ lệ kích thước lò thu nhỏ đáng kể.  

 
III.3. Lò nước áp lực đệm cuội (FBNR, Fixed Bed Nuclear Reactor) 

Ngoài hai nhóm lò thế hệ thứ 4 như trên, từ hơn 10 năm nay, Cơ quan Năng lượng 
nguyên tử quốc tế (IAEA) đã phối hợp tổ chức nhóm nghiên cứu về lò FBNR. Đây là loại lò phản 
ứng công suất nhỏ vẫn dựa trên công nghệ phổ biến của lò nước áp lực (PWR), nhưng được thiết 
kế theo tiêu chuẩn lò thế hệ thứ 4, không cần dừng thay thế nhiên liệu, có cấu trúc đơn giản theo 
kiểu mô đun, có hệ thống an toàn thụ động [4]. Cũng như lò HTGR, lò FBNR dùng nhiên liệu 
dạng viên cuội với nhiều lớp vỏ bọc bền vững có thể chịu nhiệt độ cao đến 1600oC, không có sự 
thoát phóng xạ ra ngoài trong các điều kiện sự cố thiết kế và thậm chí vượt thiết kế cơ bản.  
Các lò phản ứng với nhiên liệu viên cuội có khả năng tự động điều khiển linh động và trao đổi 
nhiệt tốt hơn so với các loại lò khác, nhờ đó có thể đạt độ an toàn nội tại cao hơn. Khi có sự cố 
gây mất nguồn điện máy bơm dẫn đến mất nước tải nhiệt, các viên nhiên liệu sẽ tự thoát ra khỏi 
vùng hoạt của lò phản ứng và rơi xuống buồng nhiên liệu thuần túy nhờ trọng lực. Buồng chứa 
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nhiên liệu duy trì hệ làm mát thụ động, đối lưu tự nhiên để nhiệt độ nhiên liệu không vượt quá 
ngưỡng nóng chảy. 
 
IV. PHÂN TÍCH KINH TẾ-THỊ TRƯỜNG 
IV.1. Ưu điểm: 

Ở đây các tư liệu chỉ đánh giá tập trung vào loại LWR-SMR là công nghệ đã đạt gần mức 
khả thi,  có thể dễ so sánh với lò LWR truyền thống [5]. Ưu điểm của công nghệ SMR được minh 
họa thêm trong bảng so sánh với các lò lớn thế hệ 3+ (như AP-1000) sau đây:  
 

Bảng so sánh: 
Loại lò Các lò lớn 1000 MW 

 
SMR 250-280 MW 

Tổng giá thành thăng tiến trên mỗi lò 
 

5-7 Tỉ USD 1,4 - 1,8 Tỉ USD 

Thời gian xây dựng bể nạp liệu đầu 
 

46 tháng 30 tháng 

Công tác chuẩn bị địa điểm 
 

18-24 tháng 12 - 18 tháng 

% EPC trên giá thành theo hợp đồng 
(enhanced price certainty) 

40-60% 60-80% 

 
- Tổng vốn đầu tư cho dự án giảm thấp hơn đến 4-5 lần, vì vậy dễ chấp nhận về quy mô 

kinh tế đối với nhiều công ty, nhiều quốc gia nghèo. Nhờ tổng đầu tư trên mỗi đơn vị SMR ít hơn 
nhiều so với các lò lớn, cùng với việc giảm thời gian chế tạo, xây dựng và lắp đặt, nên có thể cân 
đối được tổng chi phí,  giúp xây dựng dự toán sát thực tế hơn, rút ngắn thời gian giải ngân và 
giảm mạo hiểm tài chính cũng như phần chi do lãi suất vay. 

- Có thể chế tạo mô đun đồng loạt trong nhà máy và vận chuyển nguyên khối, nâng cao 
chất lượng sản phẩm, độ tin cậy và tính an toàn.  

- Địa điểm xây dựng đa dạng, không đòi hỏi lưới điện lớn, có thể đặt ở những vùng sâu, 
vùng xa. Trong đó các mô đun SMR rất thích hợp để thay thế phần lớn các nhà máy nhiệt điện 
than sắp hết hạn hoặc đang gây ô nhiễm môi trường cần dỡ bỏ. 

- Có độ an toàn cao và đơn giản hóa do sử dụng công nghệ LWR vốn đã rất quen thuộc 
và nhờ đặt nhà lò và cả bể chứa nhiên liệu ngầm dưới đất. 

- Chu kỳ thay nhiên liệu kéo dài đến vài năm, giúp hạn chế sự can thiệp phi pháp từ bên 
ngoài. 
 
IV.2. Những vấn đề còn tồn tại của lò SMR thế hệ thứ 4: 
1. Các vấn đề công nghệ: 

Do nhiều yếu tố bất định, các ưu điểm thiết kế nói trên của lò thế hệ thứ 4 cho đến nay 
vẫn chưa được kiểm định đầy đủ, chúng mới chỉ là công nghệ đang trong quá trình nghiên cứu 
hoàn thiện, còn nhiều vấn đề chưa rõ đang tiếp tục giải quyết. Vì vậy tất cả các công nghệ mới 
này đều đứng trước những thách thức như sau: 

- Chưa có tiền lệ về tuổi thọ vật liệu.  
- Giá thành một số bộ phận cấu tạo công nghệ và nhiên liệu có thể tăng cao.  
- Chưa có tiêu chí về vận hành và bảo dưỡng.  
- Chưa có tiền lệ về cấp phép hạt nhân.  
- Chưa có thương hiệu đối với công chúng và các nhà đầu tư. 
- Quản lý an toàn đối với vận hành các hệ tải nhiệt bằng dung dịch muối và kim loại nóng 

chảy trong lò nhanh FNR là vấn đề phức tạp so với dùng nước và khí. 
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2. Các vấn đề kinh tế: 
- Vấn đề cấp phép còn bất định, vì đây là loại công nghệ đang được đưa vào lần đầu, phải 

có những tiêu chuẩn mới, đồng thời phải có thông tin làm rõ các yếu tố mạo hiểm. 
- Giá thành đầu tư ban đầu cao do khâu hoàn thiện thiết kế, thiết kế mô đun hóa.  
- Giá thành vận hành và bảo dưỡng chưa rõ ràng.  
- Giá thành hệ thống cao áp và nhiên liệu lò khí nhiệt độ cao HTGR có thể tăng cao. 
 
Công nghệ LWR-SMR có ưu thế nhờ kế thừa đến hơn 80% hiểu biết công nghệ trong các 

xưởng hải quân, có thể rút ngắn đáng kể thời gian và chi phí nghiên cứu triển khai và tiếp thị.  
Với độ tin cậy như vậy, từ năm 2011, hàng năm Bộ năng lượng Mỹ (DOE) chi 450 triệu USD cho 
nghiên cứu cấp phép đối với LWR-SMR. Trong khi đó hàng năm họ chỉ mới chi 35 Triệu USD 
cho R-D và nghiên cứu và phát triển (R&D) các lò nhỏ thế hệ 4, bởi chúng còn phải qua những 
chặng thử thách dài hạn hơn nhiều [1]. 

 
V. ĐIỆN HẠT NHÂN VIỆT NAM VÀ THÁCH THỨC SAU FUKUSHIMA  

Việt Nam đã bắt đầu triển khai chương trình điện hạt nhân quốc gia dài hạn nhằm đáp 
ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước sau năm 2020. Vì vậy xem xét, đánh giá đa 
dạng các loại lò phản ứng khác nhau nhằm chọn lựa được loại công nghệ có tính ưu việt cao phù 
hợp để ứng dụng tại Việt Nam là một việc cần thiết. Cùng với các lò tiên tiến thế hệ thứ 3+ đang 
được xây dựng trên thế giới thì lò phản ứng hạt nhân mô đun nhỏ được một số nước xem là một 
lựa chọn trong những năm tiếp theo. Thiết nghĩ Việt Nam cũng cần nghiên cứu khả năng ứng 
dụng công nghệ này phục vụ các mục đích đa dạng của đất nước ở thời điểm thích hợp trong 
tương lai.   

Quốc hội Việt Nam ngày 25/11/2009 đã thông qua Nghị quyết 41 phê duyệt dự án đầu 
tiên xây dựng nhà máy điện hạt nhân ở Ninh Thuận. Sau đó Chính phủ đã có định hướng quy 
hoạch dài hạn phát triển ĐHN với 7 địa điểm xây dựng ven biển miền Trung và tổng công suất 
sau năm 2030 đạt 15-16 nghìn MW [6]. Sự cố hạt nhân Fukushima đã gây ra nhiều biến động 
trong chính sách hạt nhân trên thế giới. Điều đó đòi hỏi Việt Nam phải đánh giá nghiêm túc và có 
giải pháp thích ứng với những yêu cầu mới đặt ra.  

Tâm lý chống năng lượng hạt nhân sau vụ Fukushima tăng lên đáng kể. Tuy nhiên theo 
Gadomski, nhà phân tích năng lượng mới của tập đoàn tài chính Bloomberg: “ Chúng ta thấy một 
số phản ứng tức thời đòi loại bỏ hạt nhân, nhưng điều đó không thể xảy ra trong một thời gian 
dài. Chúng ta không có một giải pháp nào khác tốt hơn nếu như muốn làm cho ngành năng lượng 
sạch, không còn khí nhà kính”. Vì vậy có đến 17 nước khác vẫn kiên định lập trường ứng dụng 
điện hạt nhân, trong danh sách đó có Việt Nam [7]. Chính phủ nhiều nước công nghiệp như Mỹ, 
Pháp, Nhật dù có mức độ kiềm chế khác nhau, vẫn khẳng định năng lượng hạt nhân là nguồn phát 
điện chưa có gì có thể thay thế đối với họ trong vòng 40-50 năm tới. Ở Việt Nam sau nhiều năm 
rà soát đánh giá quy hoạch, kết quả cho thấy năng lượng tái tạo và quốc sách tiết kiệm là cần thiết 
và phải được phát huy, tận dụng tối đa. Tuy vậy, thực tế chứng minh không có nguồn năng lượng 
sạch nào có thể thay thế cho các loại nguồn công suất lớn như ĐHN, trừ phi quay lại phương án  
nhập than và nhập điện từ nước khác. Như vậy, nếu đơn phương loại bỏ ĐHN mà không đề xuất 
được phương án thay thế đủ thuyết phục thì đó chỉ là cách tiếp cận phi thực tế.  

Để có thể phát triển ĐHN, trước hết phải giải quyết vấn đề công nghệ đảm bảo độ an toàn 
phù hợp tiêu chuẩn quốc tế được IAEA đánh giá lại khi rút kinh nghiệm từ vụ Fukushima. Bài 
toán kinh tế-xã hội là bài toán tổng hợp, đạt tính tối ưu, không bao giờ là giải pháp tuyệt  đối. Một 
ví dụ là rút kinh nghiệm từ thảm họa Chernobyl, Nga đã nghiên cứu và đưa ra một số thiết kế 
vượt trội, đáp ứng những tình huống tưởng như chưa ai đoán biết trước như vừa xảy ra tại 
Fukushima. Cụ thể là lò VVER-1000 theo thiết kế V-392 được giới thiệu cách đây hơn 10 năm đã 
có tính đến chống sóng xung kích của các vụ nổ bom, vụ đâm máy bay, xung lực sóng biển, động 
đất; hơn nữa, trong thiết kế có đủ hệ thống lọc khí phòng ngừa các vụ nổ hydro và dự tính đến 
bẫy thu gom và vô hiệu hóa nhiên liệu hạt nhân nóng chảy v.v. Điều này cho thấy con người có 
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khả năng tiên lượng phần lớn những gì có thể xảy ra, nếu họ nghiêm túc tư duy tìm giải pháp. Bài 
học Fukushima đắt giá, nhưng nó đang thúc đẩy con người vươn lên tới mức tiến bộ cao hơn.  
Cùng với việc lựa chọn công nghệ đạt trình độ an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế mới, Việt Nam vẫn 
phải đương đầu và giải quyết tình trạng thiếu nhân lực có trình độ và có đủ văn hóa an toàn. Nếu 
có sự chỉ đạo tích cực và đồng bộ của Chính phủ thì những nguồn lực ưu tiên hiện nay có thể giúp 
chuẩn bị một đội ngũ bước đầu đủ về số lượng và chất lượng để đáp ứng cho xây dựng nhà máy 
ĐHN đầu tiên vào những năm 2020, đồng thời triển khai các trung tâm nghiên cứu mới hiện đại 
nhằm từng bước làm chủ công nghệ.  

Sau lò phản ứng thế hệ 3+, dường như lò SMR và đặc biệt là lò mô đun thế hệ thứ 4 có 
thể giải quyết được rất căn bản những vấn đề chưa thỏa mãn về kinh tế, công nghệ và an toàn hạt 
nhân. Liệu đối với Việt nam công nghệ SMR có thể thay thế cho các lò công suất lớn trong quy 
hoạch phát triển ĐHN từ nay đến năm 2030 được không? 
 
VI. KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG SMR 

Công nghệ LWR- SMR tạm gọi là lò thế hệ 3++ qui mô thương mại có thể đưa vào các 
nước đang phát triển như Việt Nam sớm nhất cũng phải sau 15 năm nữa, bởi chủ công nghệ như 
Mỹ cũng cần thương mại hóa trong 10 năm tới. Lò mô đun nhỏ LWR chủ yếu bắt nguồn từ công 
nghệ nước áp lực PWR là khá tin cậy, vì chúng đã có kinh nghiệm thử thách ở số lượng lớn trên 
các tàu ngầm và tàu sân bay, tuy nhiên vẫn cần có thời gian để hoàn thiện thiết kế cải tiến và cấp 
phép cho các nhà máy điện mô đun LWR chôn ngầm trong đất. Yếu tố hiệu quả kinh tế cũng cần 
có thời gian để chứng minh và tiếp thị. 

Bên cạnh bài toán hiệu quả kinh tế, mỗi đơn vị lò mô đun như vậy có công suất quá nhỏ 
để đáp ứng công suất phát điện quốc gia của Việt nam, cho nên phải cùng lúc xây dựng rất nhiều 
lò. Thí dụ mỗi năm phải xây khoảng 5 lò công suất nhỏ mới tương đương xây một lò 1000 MW. 
Vì thế, đặt vấn đề thay thế tất cả các lò lớn bằng các lò nhỏ là ít khả thi.  

Khả năng bắt đầu đưa lò SMR tiên tiến thế hệ 4 quy mô thương mại vào Việt Nam sớm 
nhất cũng sau khoảng 20 năm nữa. Lý do vì hiện nay, đây là công nghệ trong giai đoạn còn 
nghiên cứu-phát triển, ngay cả Mỹ cũng cần có thêm thời gian 10-15 năm. Ngoài nguyên nhân 
công nghệ chưa hoàn thiện, các lò mô đun nhỏ thế hệ thứ 4 có nhiều bất định, chưa có khả năng 
cấp phép dễ dàng, chưa thẩm định giá thành như đã trình bày. 

Chúng ta thấy rằng lò thế hệ thứ 4 là một xu hướng công nghệ tích cực trong tương lai, có 
thể được thương mại sau năm 2030 để thay dần các lò thế hệ thứ 3. Tuy nhiên lò mô đun nhỏ 
“SMR không phải là một thần dược để giải quyết toàn bộ vấn đề” [7]. Một mặt các mô đun nhỏ 
rất phù hợp để thay thế các nhà máy nhiệt điện than ở nhiều địa điểm khác nhau và có thể đạt hiệu 
quả kinh tế, nâng cao độ an toàn hạt nhân đến mức rất đáng tin cậy. Mặt khác vẫn cần phối hợp 
SMR với các nhà máy lớn với các lò thế hệ thứ 3+ trong một thời gian dài, trước khi có những 
nguyên lý công nghệ mới cạnh tranh hơn.  

Thiết nghĩ rằng, song song với triển khai chương trình điện hạt nhân quốc gia từ nay đến 
năm 2030 trên cơ sở xây dựng các nhà máy điện hạt nhân với lò cải tiến thế hệ thứ 3+, Việt Nam 
cũng cần sớm nghiên cứu chuẩn bị cho việc nắm bắt công nghệ thế hệ tương lai, cụ thể là các lò 
SMR trong đó có LWR 3++ và cả công nghệ thế hệ thứ 4. Trên thực tế từ năm 2003 Việt Nam đã 
tham gia vào chương trình nghiên cứu quốc tế lò mô đun nhỏ FBNR do IAEA phối hợp tổ chức 
[4]. Trước mắt, Việt Nam cần tính đến có một dự án nghiên cứu thử nghiệm (pilot) với một hệ 
SMR công suất phát điện khoảng 50 đến 100 MW. Đã là một thiết bị pilot phục vụ cho nghiên 
cứu và triển khai sản xuất thử, chúng ta có thể có lựa chọn khác nhau, hướng tới những mẫu lò 
đang trong giai đoạn nghiên cứu hoàn thiện công nghệ như mô đun lò 3++  trên cơ sở công nghệ 
LWR hoặc là một phương án lò thế hệ thứ 4. Dự án thử nghiệm như vậy vừa nhằm mục tiêu cụ 
thể chuẩn bị cho chương trình thương mại hóa SMR trong tương lai, đồng thời có vai trò rất tích 
cực trong nghiên cứu, đào tạo nhân lực và làm chủ công nghệ điện hạt nhân nói chung, phục vụ 
chương trình điện hạt nhân quốc gia trước mắt từ nay đến năm 2030. Để có một dự án như vậy 
không dễ dàng, nó phải được sự ủng hộ đồng thuận của đối tác chủ thể chế tạo công nghệ. Hơn 
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nữa, thực chất đó phải là một dự án hợp tác song phương cấp quốc gia hoặc có thể là hợp tác đa 
phương thông qua sự phối hợp ủng hộ và kiểm soát của IAEA. 
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