
Bác sĩ Francis Chin là bác sĩ Xạ trị nhưng có cả kinh nghiệm về ung bướu nội khoa lẫn xạ trị. Ông là một học 
giả Đông Nam Á và Chevening, từng nhận học bổng của Chính phủ Singapore và Anh Quốc, và đạt hạng ưu 
khi học Thạc sĩ ngành Sinh học phóng xạ với học bổng EU.  Bác sĩ Chin là sinh viên đầu tiên của châu Á được 
tham dự vào khoá học chuyên đào tạo chuyên gia sinh học phóng xạ và ung bướu xạ trị này của Ủy ban Châu 
Âu.

Trong suốt 20 năm qua, bác sĩ Chin làm việc tại Trung tâm Ung bướu Quốc Gia Singapore và hiện vẫn là bác sĩ 
hợp tác tại Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em (KK Women and Children), và đang nằm trong ban chỉ đạo của chương 
trình U não và u đặc ở trẻ em Viva-KKH.

Ông là Phó Chủ tịch của Hội đồng Nghiên cứu Thể chế về Ung thư/Huyết học tại SingHealth, và tư vấn cho 
IRBs HSA/DSRB. Ông cũng là thành viên của Ủy ban Đảm bảo Chất lượng SingHealth chuyên xem xét Quản lý 
Rủi ro Lâm sàng của tất cả các bệnh viện của SingHealth. Ông là thành viên của Ủy ban Hiện thực Liệu pháp 
Proton NCCS và là Điều tra viên chính trong Quỹ nghiên cứu quốc gia 10 triệu SGD cho chương trình trị liệu 
pháp proton kể từ năm 2017. 

Bác sĩ Chin rất say mê quy trình cải tiến liên tục ung bướu xạ trị và đã lãnh đạo một số nhóm dự án Cải thiện 
Đảm bảo Chất lượng, bao gồm nhóm quản lý phát triển proton bức xạ. Ông giữ chức vụ Phó giáo sư kiêm 
nhiệm trong Chương trình lâm sàng ung thư học (ACP) của SingHealth DUKE NUS và ACP Nhi Khoa từ năm 
2015. Các dự án về ung thư của ông đã được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chọn là một trong 
những điểm nổi bật tại cuộc họp chuyên gia của IAEA.

Ông đóng vai trò chủ tịch của Tập đoàn Ung bướu xạ trị Đông Nam Á (SEAROG) từ năm 2017 đến 2018; 
SEAROG bao gồm các nhóm Ung bướu xạ trị của các nước Đông Nam Á, bao gồm Indonesia, Philippines, 
Malaysia, Singapore, Campuchia, Myanmar và Việt Nam. Từ năm 2006, SEAROG đã hợp tác với ESTRO để tổ 
chức các khóa học tại trường ESTRO ở địa phương để cải thiện chuyên môn và đào tạo chuyên gia xạ trị trong 
khu vực này. Ông hiện là thành viên ban biên tập của Đại học Hoàng gia Anh cho Bác sĩ Xạ trị, và cũng là 
một chuyên gia về sinh học phóng xạ, và là tác giả một chương trong Sách giáo khoa Chăm sóc Tích cực của 
Oxford, (ấn bản thứ hai) về ngộ độc phóng xạ. Vào năm 2020, Bác sĩ Chin được đề cử vào Trường Y Harvard với 
tư cách là ứng viên của chương trình Quản lý Lãnh đạo Đông Nam Á.

Bác sĩ Chin có kinh nghiệm trong nhiều loại bệnh ung thư, đặc biệt nhi khoa, ung thư mô mềm, ung thư phụ 
khoa và ung thư đường tiêu hóa.
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