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HưHướớngng ddẫẫnn vvềề ““CCáácc NguyênNguyên TTắắcc Cho Cho ViViệệcc PhânPhân TTííchch RRủủii RoRo””
đưđượợcc rrúútt ttỉỉaa ttừừ::

19 19 ththáángng 9, 2007 9, 2007 
BBẢẢN GHI NHN GHI NHỚỚ
DDÀÀNH CHO TRƯNH CHO TRƯỞỞNG NGNG NGÀÀNH VNH VÀÀ TRƯ TRƯỞỞNG CƠ QUANNG CƠ QUAN
NƠI GNƠI GỬỬI: I: Susan E. Dudley, Susan E. Dudley, GiGiáámm ĐĐốốcc, , ĐĐặặcc trtrááchch ThôngThông tin tin vvàà

LuLuậậtt llệệ, , CơCơ quanquan QuQuảảnn lýlý vvàà NgânNgân ssááchch

Sharon L. Hays, Sharon L. Hays, PhPhụụ ttáá GiGiáámm ĐĐốốcc kiêmkiêm PhPhóó GiGiáámm
ĐĐốốcc, , ĐĐặặcc trtrááchch KhoaKhoa hhọọcc, , VănVăn phòngphòng ChChíínhnh ssááchch
KhoaKhoa hhọọcc vvàà CôngCông nghnghệệ  

ĐĐỀỀ TTÀÀI: I: CCáácc NguyênNguyên TTắắcc CCậậpp NhNhậậtt Cho Cho ViViệệcc PhânPhân TTííchch RRủủii
RoRo
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CCáácc NguyênNguyên TTắắcc Cho Cho ViViệệcc ÐÐáánhnh GiGiáá
RRủủii Ro Ro 

1. 1. CCáácc cơcơ quanquan ban ban ngngàànhnh nênnên ssửử ddụụngng
thôngthông tin tin khoakhoa hhọọcc ttốốtt nhnhấấtt vvàà đưđượợcc thuthu
ththậậpp mmộộtt ccááchch hhợợpp lýlý nhnhấấtt đđểể đđáánhnh gigiáá ccáácc
rrủủii roro đđốốii vvớớii ssứứcc khkhỏỏee, , ssựự an an totoàànn, , vvàà
môimôi trưtrườờngng..
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2.  2.  ViViệệcc mômô ttảả nhnhữữngng đđặặcc điđiểểmm ccủủaa rrủủii roro vvàà
nhnhữữngng thaythay đđổổii trongtrong bbảảnn chchấấtt hohoặặcc ttầầmm vvóócc
ccủủaa rrủủii roro ccầầnn ccóó ccảả ttíínhnh ccááchch đđịịnhnh ttíínhnh llẫẫnn
đđịịnhnh lưlượợngng , , phphùù hhợợpp vvớớii nhnhữữngng ddữữ liliệệuu ccóó
đưđượợcc. . ViViệệcc mômô ttảả đđặặcc điđiểểmm ccầầnn đđủủ rrộộngng đđểể
xxáácc đđịịnhnh đđặặcc điđiểểmm ccủủaa phphạạmm vi  vi  ccáácc chchíínhnh
ssááchch gigiảảmm bbớớtt rrủủii ro. ro. 
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3. 3. CCáácc phpháánn đođoáánn đưđượợcc ssửử ddụụngng đđểể hhììnhnh
ththàànhnh mmộộtt đđáánhnh gigiáá rrủủii roro, , nhưnhư gigiảả đđịịnhnh, , 
mmặặcc đđịịnhnh, , vvàà bbấấtt đđịịnhnh, , ccầầnn phphảảii đưđượợcc nêunêu
rõrõ. . CCááchch lýlý gigiảảii chocho nhnhữữngng phpháánn đođoáánn nnààyy
vvàà ảảnhnh hưhưởởngng ccủủaa chchúúngng đđốốii vvớớii viviệệcc
đđáánhnh gigiáá rrủủii roro ccầầnn phphảảii đưđượợcc trtrììnhnh bbààyy
mmộộtt ccááchch rõrõ rrààngng..
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4. 4. CCáácc đđáánhnh gigiáá rrủủii roro ccầầnn baobao ggồồmm ttấấtt ccảả
nhnhữữngng nguynguy hihiểểmm ththííchch hhợợpp ((vvíí ddụụ, , nhnhữữngng rrủủii
roro ccấấpp kkỳỳ hohoặặcc thưthườờngng xuyênxuyên, , kkểể ccảả rrủủii roro gâygây
ungung thưthư hohoặặcc khôngkhông gâygây ungung thưthư đđốốii vvớớii ssứứcc
khkhỏỏee con con ngưngườờii vvàà môimôi trưtrườờngng). ). NgoNgoààii viviệệcc đđểể
tâmtâm đđếếnn totoàànn bbộộ khkhốốii dândân cưcư bbịị đeđe ddọọaa,  ,  ccầầnn
chchúú ý ý ccáácc titiểểuu khkhốốii dândân cưcư ccóó ththểể đđặặcc bibiệệtt ddễễ bbịị
ảảnhnh hưhưởởngng bbởởii nhnhữữngng nguynguy cơcơ đđóó vvàà/ho/hoặặcc ccóó
ththểể bbịị đeđe ddọọaa nhinhiềềuu hơnhơn..
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5. 5. CCầầnn ccóó đđồồngng nghinghiệệpp duyduyệệtt llạạii nhnhữữngng
đđáánhnh gigiáá rrủủii roro đđểể bbảảoo đđảảmm duyduy trtrìì đưđượợcc
nhnhữữngng tiêutiêu chuchuẩẩnn chuyênchuyên mônmôn caocao nhnhấấtt. . 
VVìì vvậậyy, , ccáácc cơcơ quanquan ban ban ngngàànhnh nênnên xâyxây
ddựựngng nhnhữữngng chchíínhnh ssááchch nhnhằằmm ssửử ddụụngng ttốốii
đađa ccáácc đđáánhnh gigiáá nnààyy..
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CCáácc NguyênNguyên TTắắcc Cho Cho ViViệệcc ÐÐáánhnh GiGiáá
RRủủii Ro Ro 

6. 6. CCáácc cơcơ quanquan ban ban ngngàànhnh nênnên ccốố ggắắngng
titiếếnn hhàànhnh nhnhữữngng ccááchch titiếếpp ccậậnn nhnhấấtqutquáánn
đđểể đđáánhnh gigiáá nhnhữữngng rrủủii roro do do ccáácc ttáácc nhânnhân
nguynguy hihiểểmm hohoặặcc ssựự kikiệệnn gâygây rara..
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CCáácc NguyênNguyên TTắắcc SSắắpp XXếếpp ƯuƯu TiênTiên
BBằằngng CCááchch SSửử DDụụngng ViViệệcc PhânPhân TTííchch
RRủủii RoRo

1. 1. ÐÐểể ttạạoo đđặặcc điđiểểmm chocho viviệệcc ssắắpp xxếếpp ưuưu
tiêntiên, , ccáácc cơcơ quanquan ban ban ngngàànhnh nênnên ttììmm ccááchch
so so ssáánhnh ccáácc rrủủii roro, , ttậậpp trungtrung chchúúngng ththàànhnh
nhnhữữngng loloạạii quanquan tâmtâm baobao ququáátt ((vvíí ddụụ: : caocao, , 
vvừừaa phphảảii, , vvàà ththấấpp).).
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BBằằngng CCááchch SSửử DDụụngng ViViệệcc PhânPhân TTííchch
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2. 2. CCáácc cơcơ quanquan ban ban ngngàànhnh ccầầnn ssắắpp xxếếpp ưuưu tiêntiên ququảảnn lýlý
rrủủii roro đđểể nhnhữữngng hhàànhnh đđộộngng nnààoo gigiúúpp thithiệệnn an an sinhsinh xãxã
hhộộii rõrõ rrệệtt nhnhấấtt vvàà caocao nhnhấấtt đưđượợcc ththựựcc hihiệệnn trưtrướớcc, , ccóó
đđểể ý ý ttớớii nhnhữữngng mmặặtt ququảảnn lýlý vvàà xãxã hhộộii ccóó liênliên quanquan, , vvíí
ddụụ nhưnhư ccáácc loloạạii ttáácc đđộộngng khkháácc nhaunhau vvềề ssứứcc khkhỏỏee vvàà
môimôi trưtrườờngng; ; nhnhữữngng ssởở ththííchch ccáá nhânnhân; ; ttíínhnh khkhảả thithi ccủủaa
viviệệcc gigiảảmm bbớớtt hohoặặcc trtráánhnh rrủủii roro; ; chchấấtt lưlượợngng cucuộộcc ssốốngng; ; 
côngcông bbằằngng môimôi trưtrườờngng; ; ttầầmm vvóócc vvàà viviệệcc phânphân bbổổ llợợii
ííchch vvàà chi chi phphíí vvềề ccảả haihai mmặặtt ddààii hhạạnn llẫẫnn ngngắắnn hhạạnn.  .  
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CCáácc NguyênNguyên TTắắcc SSắắpp XXếếpp ƯuƯu TiênTiên
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3. 3. CCááchch ssắắpp xxếếpp ththứứ ttựự ưuưu tiêntiên ccầầnn đưđượợcc xxáácc
đđịịnhnh đđặặcc điđiểểmm bbởởii ccáácc chuyênchuyên viênviên trongtrong nnộộii
bbộộ cơcơ quanquan vvàà nhinhiềềuu hhạạngng ngưngườờii trongtrong chchíínhnh
quyquyềềnn ccấấpp đđịịaa phươngphương vvàà titiểểuu bang, bang, ngngàànhnh
nghnghềề, , hhọọcc thuthuậậtt, , vvàà ttổổ chchứứcc phi phi chchíínhnh phphủủ; ; ccũũngng
nhưnhư ququảảngng đđạạii ququầầnn chchúúngng. . NNếếuu ccóó ththểể đưđượợcc, , 
ccáácc quanquan điđiểểmm đđồồngng thuthuậậnn ccầầnn đưđượợcc phphảảnn áánhnh
trongtrong viviệệcc ssắắpp xxếếpp ththứứ ttựự ưuưu tiêntiên..
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CCáácc NguyênNguyên TTắắcc SSắắpp XXếếpp ƯuƯu TiênTiên
BBằằngng CCááchch SSửử DDụụngng ViViệệcc PhânPhân TTííchch
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4. 4. CCáácc cơcơ quanquan ban ban ngngàànhnh ccầầnn rara ssứứcc phphốốii
hhợợpp ccáácc nnỗỗ llựựcc gigiảảmm bbớớtt rrủủii roro khikhi ththấấyy
ththựựcc hihiệệnn đưđượợcc vvàà ththííchch đđáángng..
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BBảảnn ghighi nhnhớớ đđầầyy đđủủ ccóó lưulưu ttạạii: : 

http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/http://www.whitehouse.gov/omb/memoranda/
fy2007/m07fy2007/m07--24.pdf24.pdf


