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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
NĂM 2014: NHIỀU ĐIỂM SÁNG 
NỔI BẬT 

Đánh giá hoạt động của ngành 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
vào thời điểm kết thúc năm 2014, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân 
cho rằng: “Năm 2014 tuy “vất vả” 
nhưng cũng rất thành công đối với 
ngành KH&CN Việt Nam”. 

 Trách nhiệm của ngành KH&CN 
rất “nặng nề” khi phải đưa Luật 
KH&CN (sửa đổi) được Quốc hội 
thông qua ngày 18/6/2013 và chính 
thức có hiệu lực ngày 01/01/2014 vào 
cuộc sống. Cùng với việc cụ thể hóa 
Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 
6 Khóa XI về phát triển KH&CN, Bộ 
KH&CN đã trình Chính phủ ban 
hành 6 Nghị định hướng dẫn Luật và 
gần 100 văn bản dưới Nghị định, là 
các quyết định của Thủ tướng, Thông 
tư của Bộ KH&CN, thông tư liên tịch 
giữa các Bộ.  

 Các Thông tư liên tịch là khâu 
vướng mắc nhất, bộ cũng đang cùng 
các bộ, ngành liên quan thống nhất 
nội dung ban hành sớm. Các nội dung 
văn bản ban hành đã hoàn thiện và 
kịp thời theo tinh thần đổi mới của 
Luật KH&CN nhằm đưa nhanh các 
cơ chế, chính sách vào cuộc sống. Có 
thể nói, thành tựu quan trọng nhất 
trong năm 2014 là việc xây dựng nền 

tảng pháp lý cho KH&CN nhằm hoàn 
thiện hệ thống cơ chế, chính sách đổi 
mới cơ bản, đồng bộ và toàn diện 
hoạt động KH&CN. Hệ thống luật 
pháp tương đối đầy đủ và đổi mới đã 
phát huy tác dụng khi các kết quả 
nghiên cứu trong năm 2014 được tôn 
vinh và đánh giá cao. Điển hình là 
nghiên cứu và sản xuất vắcxin 
Rotavin-M1 tại Việt Nam. Thành 
công này giúp khẳng định Việt Nam 
là nước thứ hai của châu Á và là một 
trong bốn nước trên thế giới tự sản 
xuất được vắcxin Rota, đem lại hiệu 
quả xã hội và kinh tế rất cao. 

 Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn 
mạnh năm 2014 còn là năm đặc biệt, 
vì là năm đầu tiên Bộ KH&CN tổ 
chức ngày KH&CN Việt Nam (18/5). 
Việc tổ chức thành công sự kiện này 
với nội dung và hình thức phong phú, 
các hoạt động đã tạo được dấu ấn và 
được xã hội quan tâm. Nhờ đó lần 
đầu tiên các cụ già, các em nhỏ bắt 
đầu nói về KH&CN và nhìn thấy các 
thành tựu KH&CN hiển hiện trong 
cuộc sống của họ. Ngày KH&CN 
Việt Nam thực sự là ngày hội tôn 
vinh của các tầng lớp nhân dân đối 
với đội ngũ những người làm khoa 
học Việt Nam. Các Viện nghiên cứu 
cũng lần đầu tiên mở cửa để tiếp xúc 
với công chúng để người dân có thể 
biết các nhà khoa học làm gì trong 
phòng thí nghiệm, trong viện nghiên 
cứu của mình, cộng đồng quốc tế 
đánh giá rất cao nỗ lực của Việt Nam 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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bởi KH&CN Việt Nam đã có thành 
tựu ở tầm khu vực và thế giới. 
“Chúng tôi cho rằng cái gốc của phát 
triển KH&CN chính là đổi mới cơ 
chế chính sách, tạo điều kiện cho 
người làm khoa học tự chủ để phát 
huy được năng lực sáng tạo của 
mình”, Bộ trưởng Nguyễn Quân nói.  

 Ngoài ra, năm 2014 cũng đánh dấu 
là năm đầu tiên Bộ KH&CN tổ chức 
trao tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu, 
dành cho các nhà khoa học Việt Nam 
là các tác giả của công trình nghiên 
cứu cơ bản xuất sắc trong lĩnh vực 
khoa học tự nhiên. 

 Không dừng lại ở những thành quả 
đạt được, Bộ trưởng Nguyễn Quân 
đang trăn trở lộ trình thực hiện mua 
sắm công tập trung.  

 Theo Bộ trưởng, cùng nguồn tài 
chính từ ngân sách nhà nước, việc 
mua sắm trang thiết bị cần tập trung 
cho một tổ hợp nhiều cơ quan, như 
vậy sẽ khuyến khích đầu vào để tập 
trung cho một doanh nghiệp dám dầu 
tư ra sản phẩm, cung cấp cho hệ 
thống mua sắm của Chính phủ, đồng 
thời giảm chi phí. Bởi để mỗi đơn vị 
mua sắm đấu thầu riêng lẻ chỉ khuyến 
khích nhập khẩu công nghệ nước 
ngoài, không khuyến khích mua sắm, 
sản xuất trong nước, thực tế không có 
cơ sở sản xuất nào chỉ sản xuất sản 
phẩm đơn lẻ phục vụ đấu thầu mà tồn 
tại được, đủ trang trải và hoàn vốn 
đầu tư. Bộ KH&CN đang phối hợp 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thảo luận 

để làm thí điểm, trước tiên thí điểm 
trong lĩnh vực xử lý môi trường cho 
chương trình nông thôn mới. Chẳng 
hạn có mẫu lò đốt rác được đánh giá 
rất tốt, có hiệu quả nhưng không có 
mua sắm công tập trung sẽ không 
khuyến khích được doanh nghiệp đầu 
tư sản xuất lò đốt rác. Nếu thí điểm 
thành công, sẽ kiến nghị sửa đổi Luật 
Ngân sách, Luật Đầu tư công cũng 
như luật khác liên quan, để đảm bảo 
việc sản xuất trong nước và đảm bảo 
sử dụng ngân sách hiệu quả nhất. 

Tổng hợp 
 

NĂM 2014 - NĂM KHỞI SẮC 
CỦA NGÀNH KHOA HỌC VÀ 
CÔNG NGHỆ TỈNH BR-VT 

Qua một năm hoạt động khoa học 
và công nghệ (KH&CN), Sở KH&CN 
cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được 
giao. Kịp thời tham mưu UBND tỉnh 
triển khai thực hiện những chủ 
trương, chính sách của Đảng, pháp 
luật của nhà nước về KHCN liên 
quan tới phát triển KT-XH của địa 
phương. Đầu tư cho KH&CN được 
tỉnh quan tâm, kinh phí tăng đều qua 
các năm, là tiền đề cho việc hoàn 
thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao 
trong năm 2014. 

Sở KH&CN tỉnh BR-VT là cơ quan 
chuyên môn thuộc UBND tỉnh có 
chức năng tham mưu, giúp UBND 
tỉnh quản lý nhà nước về KH&CN, 
bao gồm: hoạt động KH&CN; phát 
triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, 
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đo lường, chất lượng (TCĐLCL); sở 
hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng 
vị phóng xạ; an toàn bức xạ (ATBX) 
và hạt nhân; các dịch vụ công trong 
lĩnh vực thuộc Sở quản lý trên địa bàn 
theo quy định của pháp luật. 

Với sự chỉ đạo của UBND tỉnh và sự 
cố gắng nỗ lực của toàn bộ cán bộ, 
công chức - viên chức và người lao 
động trong toàn Sở, trong năm 2014 
Sở KH&CN đã hoàn thành các nhiệm 
vụ, chỉ tiêu được giao. 

Hoạt động tham mưu: Trong năm 
qua, Sở đã tham mưu cho UBND tỉnh 
ban hành nhiều văn bản có ý nghĩa 
thiết thực trong việc triển khai các 
hoạt động KHCN của toàn tỉnh như: 
Quyết định về kế hoạch thực hiện kế 
hoạch hành động số 83-KH-TU của 
Tỉnh uỷ về phát triển KH&CN; Quyết 
định số 31 của UBND tỉnh về việc ban 
hành Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm hàng hoá tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014 - 2020; Quyết 
định số 1881/QĐ-UBND về Đề án 
khung các nhiệm vụ bảo tồn nguồn 
gen cấp tỉnh của tỉnh BR-Vt giai đoạn 
2014 - 2020…. 

Trong năm Sở cũng đã tham mưu tốt 
cho UBND tỉnh ban hành các quyết 
định về việc thành lập Hội đồng quản 
lý Quỹ và Điệu lệ về tổ chức và hoạt 
động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh 
BR-VT. 

Đầu tư cho KH&CN: Để phục vụ 
cho phát triển KHCN, năm 2014, tổng 

kinh phí ngân sách nhà nước đầu tư 
cho KH&CN đạt 51 tỷ 917 triệu đồng, 
trong đó, đầu tư phát triển cho 
KH&CN là 10 tỷ 50 triệu đồng, được 
giao cho Sở KH&CN quản lý, chuẩn 
bị đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, 
trang thiết bị cho các Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm Kỹ 
thuật TCĐLCL và bố trí vốn điều lệ 
ban đầu cho Quỹ phát triển KH&CN 
tỉnh; Kinh phí hoạt động sự nghiệp 
KH&CN đạt 40 tỷ 727 triệu đồng thực 
hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ; tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu 
trí tuệ; an toàn bức xạ và hạt nhân và 
các nhiêm vụ khác trong lĩnh vực 
thuộc Sở quản lý. 

Công tác quản lý khoa học: Năm 
2014, Sở KH&CN đã tổ chức tuyển 
chọn 17 đề tài/dự án nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ để triển 
khai thực hiện trong năm 2014; Tiếp 
nhận quản lý 01 dự án sản xuất thử 
nghiệm cấp Quốc gia từ Bộ KH & 
CN; 02 dự án Nông thôn miền núi do 
Trung ương quản lý. Đồng thời, tổ 
chức họp Hội đồng KH&CN tư vấn 
tuyển chọn được 12 tổ chức và cá 
nhân chủ trì thực hiện 12/17 đề tài, dự 
án; 5/17 đề tài, dự án đã tổ chức tuyển 
chọn nhưng chưa chọn được tổ chức, 
cá nhân nào đáp ứng yêu cầu tuyển 
chọn.  

Đã tổ chức thẩm định kinh phí và ký 
hợp đồng triển khai thực hiện 03/12 
đề tài, dự án đã được xét duyệt; kiểm 
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tra tiến độ thực hiện 15 đề tài, dự án 
đến hạn. 

Năm qua, Hội đồng KH&CN tỉnh 
đã tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên 
cứu của 09 đề tài, dự án trên các lĩnh 
vực: Khoa học tự nhiên và kỹ thuật 
công nghệ;  Y, dược; Khoa học nông 
nghiệp; Khoa học xã hội và nhân văn.  

Công tác quản lý công nghệ và 
ATBX: Năm 2014, đã hoàn thành tốt 
những nhiệm vụ được giao như hướng 
dẫn cho 10 doanh nghiệp làm thủ tục 
thẩm tra công nghệ; tổ chức thẩm tra 
công nghệ cho 06 dự án đầu tư trong 
nước; Hướng dẫn 20 cơ sở làm thủ tục 
cấp phép X- quang theo quy định, cấp 
16 giấy phép và gia hạn cấp phép sử 
dụng 18 thiết bị X-quang cho 14 cơ 
sở; cấp 14 chứng chỉ nhân viên bức xạ 
cho người phục trách ATBX. Hoàn 
thành việc đánh giá ATBX 135/150 
nguồn bức xạ công nghiệp tại 13 công 
ty trên địa bàn tỉnh. 

Công tác Quản lý KHCN cơ sở: 
Đã hướng dẫn 25 tổ chức, doanh 
nghiệp đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, 
Phối hợp triển khai dự án “Tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức về SHTT 
trên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 
BRVT” cho Trung tâm Tin học và 
Thông tin KHCN; Tổ chức Hội đồng 
tư vấn tuyển chọn tổ chức, cá nhân 
chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng, 
phát triển và quảng bá thương hiệu đối 
với các sản phẩm, hàng hóa đặc sản 
của tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-
2020”. Tiếp nhận và tổ chức Hội đồng 

đánh giá 133 sáng kiến cấp tỉnh, cấp 
toàn quốc năm 2013 và sáng kiến có 
phạm vi ảnh hưởng toàn quốc ngành 
Giáo dục Đào tạo năm học 2013-2014 
cho các cá nhân trên địa bàn tỉnh.  

Bên cạnh đó đã phối hợp với Liên 
hiệp các Hội KHKT bước đầu triển 
khai hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
2014-2015, tổ chức in ấn tài liệu tuyên 
truyền hội thi trên địa bàn 07 huyện, 
thành phố. Tổ chức thành công cuộc 
thi Ý tưởng KH&CN tại Sở KH&CN 
và Trường Đại học BR-VT năm 2014. 

Công tác TCĐLCL: Trong năm 
2014, công tác tiêu chuẩn chất lượng 
đã triển khai kiểm tra về chất lượng và 
sản phẩm hàng hoá trong dịp Tết 
Nguyên đán 2014; kiểm tra chất lượng 
mũ bảo hiểm; kiểm tra tiêu chuẩn đo 
lường, kiểm tra nhà nước về đo lường 
và chất lượng sản phẩm hàng hoá 
xăng dầu. Ngoài ra, đơn vị đã triển 
khai kiểm tra TCĐLCL sản phẩm 
hàng hóa sau công bố; kiểm tra đo 
lường trong kinh doanh vàng và chất 
lượng vàng trang sức.  

Công tác dịch vụ kỹ thuật 
TCĐLCL: Trong năm 2014 đã thực 
hiện kiểm định 7781 phương tiện đo 
các loại của 939 cơ sở, cấp 2689 giấy 
chứng nhận kiểm định, dán 3646 tem 
kiểm định cho các phương tiện đo đạt 
yêu cầu. Tổ chức mở 01 lớp đào tạo 
về Nghiệp vụ Quản lý đo lường, chất 
lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ 
hóa lỏng LPG cho các đơn vị, cá nhân 
trên địa bàn tỉnh.  
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Công tác Thử nghiệm – Giám 
định: Triển khai thực hiện áp dụng 
LAS-XD 1376 vào hoạt động thử 
nghiệm - giám định của Trung tâm 
theo Quyết định số 452/QĐ-BXD 
ngày 23/12/2013 của Bộ Xây dựng. 
Năm 2014 đã thực hiện thử nghiệm 18 
mẫu vật liệu xây dựng (gạch Block) 
của 02 cơ sở và 52 lượt đo điện trở 
tiếp địa cho 52 cơ sở của các tổ chức, 
cá nhân trên địa bàn tỉnh. Thực hiện 
phối hợp với Trung tâm Kỹ thuật 
TCĐCL 3 thực hiện hợp đồng thử 
nghiệm vật liệu xây dựng Gói thầu 5A 
thuộc Dự án Đường cao tốc TP. Hồ 
Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. 

Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp: Sau khi UBND tỉnh 
ban hành Chương trình KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp, Sở KH&CN đã tổ 
chức hội nghị chuyên đề để tuyên 
truyền, phổ biến chương trình. Kết 
quả bước đầu: Số doanh nghiệp, Hợp 
tác xã tham gia chương trình tăng lên 
so với năm 2013 (năm 2013 có 40 
doanh nghiệp, hợp tác xã; năm 2014 là 
70 doanh nghiệp, hợp tác xã). Tổng 
kinh phí hỗ trợ tăng từ 1,5 tỷ năm 
2013 lên 4,9 tỷ năm 2014. Qua đó góp 
phần tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh 
phát triển. Ngoài ra, đã thực hiện hỗ 
trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đạt 
GTCLQG năm 2013, triển khai và 
phát động GTCLQG năm 2014 đến 
200 doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh. 
Trong đó có 04 đơn vị được đề cử Hội 

đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia trao giải. Dự thảo Chương trình 
đào tạo 1.000 doanh nhân của tỉnh và 
tổ chức họp lấy ý kiến của các DN về 
nhu cầu đào tạo của các DN. 

Công tác thanh tra và pháp chế: 
Năm qua, Sở đã tổ chức thanh tra 
chuyên đề diện rộng về đo lường đối 
với một số phương tiện đo nhóm 2 và 
ATBX đối với cơ sở sử dụng X-quang 
trong y tế tại 23 đơn vị. Tham gia 
Đoàn thanh tra chuyên đề về đo lường 
do Tổng cục TCĐLCL tiến hành tại 
tỉnh. Tổ chức thanh tra 06 đơn vị tổ 
chức hiệu chuẩn, kiểm định. Giải 
quyết 04 đơn thư khiếu nại thuộc lĩnh 
vực KH&CN. 

Về Công tác pháp chế, trong năm 
2014 đã tham mưu thẩm định các văn 
bản quy phạm pháp luật trình UBND 
tỉnh. Bên cạnh đó cũng tổ chức góp ý 
2 dự thảo Nghị quyết, Nghị định của 
Chính phủ về các nội dung liên quan 
đến hoạt động KH&CN… 

Công tác Thông tin KH&CN: Phát 
hành các bản tin, Đặc san Thông tin 
KHCN, Kỷ yếu các đề tài/Dự án 
KHCN giai đoạn 2011 - 2013 theo 
đúng định kỳ. Song song đó là công 
tác biên tập và cập nhật lên Web tiếng 
Việt, tiếng Anh nhanh chóng và kịp 
thời, phục vụ 30 lượt bạn đọc và 
mượn tài liệu; Quản trị, thu thập và 
cập nhật thông tin hỏi đáp lên trang 
thông tin KHCN phục vụ nông thôn 
trên Internet. Thực hiện thu chương 
trình truyền hình phim KHCN phục 



Số 225 - 01/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 6 

vụ nông thôn: 100 phim, thuộc lĩnh 
vực: Nông nghiệp, Y học, Công nghệ, 
Môi trường, Quy trình bảo quản và 
chế biến. Tổ chức thực hiện được 11 
số phim phóng sự KH&CN; Kiểm tra 
hoạt động trạm và bổ sung CSDL 100 
phim KHCN cho 33 trạm thông tin 
điện tử KHCN; Quản lý và kiểm soát 
và hỗ trợ kỹ thuật cho Website KHCN 
của 35 xã.  

Bước đầu đã triển khai dự án “tuyên 
truyền phổ biến kiến thức SHTT trên 
Đài PT-TH tỉnh BR-VT”, và thu hút 
được sự quan tâm từ phía doanh 
nghiệp cũng như người dân.  

Ngoài ra, Trung tâm đã các buổi báo 
cáo chuyên đề hữu ích cho nông dân. 
Tổ chức triển lãm một số thành tựu 
KH&CN của địa phương nhân Ngày 
KH&CN Việt Nam 18/5, trong đó có 
sự tham gia của các doanh nghiệp hoạt 
động KH&CN. Công tác tổ chức các 
lớp khai thác thông tin KH&CN cho 
người dân vùng sâu, vùng xa và  nông 
dân trạm KHCN ở các huyện trên địa 
bàn tỉnh cũng được hoàn thành theo 
nhiệm vụ được giao.  

Công tác ứng dụng Tiến bộ 
KH&CN: Trong năm vừa qua đã tổng 
kết 04 dự án triển khai thực hiện trong 
kế hoạch sự nghiệp năm 2013;  
nghiệm thu dự án “Nhân rộng mô hình 
nuôi chim yến trong nhà lậy tổ tại tỉnh 
BR-VT”; quyết toán giai đoạn 3 dự án 
“Nhân rộng kết quả đề tài Ứng dụng 
CNTT phục vụ công tác quản lý nhân 
hộ khẩu tại tỉnh BR-VT; Thanh lý hợp 

đồng bảo trì hệ thống mạng LAN và 
quản trị Website tại công ty Cổ phần 
xây dựng và Phát triển đô thị tỉnh BR-
VT năm 2014, ký kết hợp đồng bảo trì 
năm 2015; Thực hiện việc bảo trì hệ 
thống và quản trị nội dung cho Công 
ty UDEC và hợp đồng tư vấn kỹ thuật 
nuôi chim yến trong nhà lấy tổ cho 
Trung tâm Thông tin và Ứng dụng 
tiến bộ KHCN Quảng Ngãi và tổ chức 
triển khai, thi công hệ thống chống sét 
đánh thẳng cho UBND xã Long Mỹ, 
huyện Đất Đỏ; Triển khai thực hiện 04 
dự án ứng dụng KH&CN được duyệt 
trong năm 2014. 

Hợp tác trong nước và quốc tế về 
KH&CN: Năm 2014, Sở KH&CN đã 
có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế, 
tạo tiền đề cho hoạt động hợp tác cho 
năm 2015 như: Chủ trì tổ chức đoàn đi 
khảo sát, học tập kinh nghiệm về ứng 
dụng công nghệ cây xanh và chương 
trình quản lý cây xanh đô thị tại 
Singapore. Làm việc với các công ty 
tư vấn Nhật Bản, Hàn Quốc về xử lý 
chất thải rắn bằng công nghệ khí hóa 
và xử lý xói lở bờ biển với sự tham 
gia của các sở, ban, ngành trong tỉnh. 
Tiếp và làm việc với đoàn công tác 
của Viện Thẩm định và Đầu tư Năng 
lượng Hàn Quốc (KTEP) và Hiệp hội 
sáng chế Hàn Quốc (KPA) về chuyển 
giao hoặc hợp tác đầu tư trong lĩnh 
vực năng lượng và tiết kiệm năng 
lượng. Làm việc với công ty Guinard 
Energies - Cộng hòa Pháp về hệ thống 
tua bin thủy năng (hydrolienne), có 
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khả năng ứng dụng trong việc tạo ra 
điện năng tại tỉnh BR-VT với sự tham 
gia của các sở, ban, ngành trong tỉnh. 

Phương hướng nhiệm vụ trong 
năm 2015 

Xuất phát từ thực tế hoạt động 
KH&CN trong thời gian qua và nhu 
cầu phát triển KT-XH của Tỉnh, năm 
2015, Sở KH&CN tiếp tục kiện toàn 
bộ máy, tổ chức quản lý KHCN ở địa 
phương; xây dựng chính sách cụ thể 
sử dụng, quản lý và phát triển đội ngũ 
trí thức; phát triển và nâng cao tiềm 
lực KHCN; phát triển thị trường công 
nghệ; xây dựng chính sách phát triển 
doanh nghiệp KH&CN. Chủ trì và 
phối hợp với các ngành liên quan tiếp 
tục triển khai thực hiện Quyết định số 
721/QĐ-UBND ngày 15/4/2014 của 
UBND tỉnh về thực hiện Kế hoạch 
hành động số 83-KH/TU ngày 
09/12/2013 của Tỉnh ủy tỉnh BR-VT 
về phát triển KHCN phục vụ sự 
nghiệp CNH-HĐH trong điều kiện 
nền kinh tế thị trường định hướng 
XHCN và hội nhập quốc tế; tham mưu 
trình UBND tỉnh ban hành quy định 
về quản lý kết quả các đề tài/dự án sau 
khi được nghiệm thu. 

Từng bước hoàn thiện công tác thẩm 
tra công nghệ dự án đầu tư và công tác 
cấp giấy chứng nhận hợp đồng 
CGCN; thực hiện công tác hậu kiểm 
các dự án được thẩm tra công nghệ và 
các hợp đồng đăng kí CGCN được cấp 
giấy chứng nhận để đảm bảo hiệu quả, 
hiệu lực quản lý của Nhà nước. Tập 

trung quản lý việc khai báo, thống kê 
các nguồn phóng xạ, thiết bị bức xạ, 
chất thải phóng xạ trên địa bàn theo 
quy định của pháp luật; kiểm soát và 
xử lý sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên 
địa bàn; xây dựng và tích hợp với cơ 
sở dữ liệu quốc gia về kiểm soát 
ATBX và hạt nhân tại địa phương. 

Phối hợp các sở, ngành liên quan, 
với UBND các huyện tăng cường triển 
khai hoạt động KH&CN cấp huyện; 
triển khai Luật sở hữu trí tuệ; phối 
hợp với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh 
triển khai hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
2014-2015. 

Một trong những nhiệm vụ quan 
trọng trong năm 2015 là tiếp tục tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về 
công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng 
hóa; kiểm tra hàng nhập khẩu; đo 
lường pháp quyền; thông báo và hỏi 
đáp về hiệp định hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại. Duy trì 110 cơ quan 
vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2008; Triển khai và đánh giá kết 
quả thực hiện chương trình KHCN hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020. 

Bên cạnh đó, công tác cung cấp 
thông tin KHCN cho các tổ chức và 
nông dân thông qua các ấn phẩm giấy 
và thông tin điện tử cần được duy trì 
và phát triển; phối hợp với các cơ 
quan trong nước và quốc tế tổ chức 
các cuộc hội thảo, tọa đàm về KHCN; 
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Tổ chức hoặc tham gia các triển lãm, 
hội chợ công nghệ giới thiệu công 
nghệ, sản phẩm KH&CN; triển khai 
nhân rộng dự án các Trạm thông tin 
điện tử KH&CN tới 82 xã/phường của 
tỉnh; xây dựng CSDL KH&CN phục 
vụ quản lý ngành; triển khai xây dựng 
sàn giao dịch công nghệ trực tuyến có 
hiệu quả. 

Mặt khác cũng cần tập trung tăng 
cường năng lực của Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KHCN về  đầu tư trang 
thiết bị phòng thí nghiệm, trại thực 
nghiệm và nhân lực KHCN đảm bảo 
làm chủ các quy trình công nghệ tiên 
tiến sẵn sàng CGCN vào sản xuất và 
đời sống. 

Theo Sở KH&CN 
 
 

 
 
10 SỰ KIỆN KH&CN TIÊU BIỂU 
NĂM 2014 

Vừa qua, câu lạc bộ Nhà báo Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) đã công 
bố 10 sự kiện KH&CN nổi bật trong 
năm 2014. 

Các sự kiện này được bình chọn 
theo 6 lĩnh vực: Cơ chế chính sách, 
KHXH&NV, nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu ứng dụng, hợp tác quốc tế 
và tôn vinh các nhà khoa học. 10 sự 
kiện được bình chọn gồm: 

1. Một loạt Nghị định, Thông tư  
được ban hành để đưa nhanh Luật 
KH&CN vào đời sống 

Để cụ thể hóa Nghị quyết của Hội 
nghị Trung ương 6 khóa XI về phát 
triển KH&CN và Luật KH&CN (sửa 
đổi Luật KH&CN năm 2000), Bộ 
KH&CN đã trình Chính phủ ban 
hành 6 Nghị định hướng dẫn Luật 
nhằm đưa nhanh các cơ chế chính 
sách vào cuộc sống. Các thông tư quy 
định chi tiết nội dung của các nghị 
định cũng đã được hoàn thiện theo 
tinh thần đổi mới của Luật KH&CN. 

2. Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) 
Lần đầu tiên Bộ KH&CN tổ chức 

Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) và 
tuần lễ truyền thông KH&CN với chủ 
đề “KH&CN - Động lực phát triển 
nhanh và bền vững” với sự tham gia 
của các bộ ngành, địa phương, trường 
đại học, viện nghiên cứu, tổ chức 
KH&CN trong cả nước. 

3. Tổ chức thành công Hội thảo 
khoa học quốc tế: “Khảo cổ học dưới 
nước ở Việt Nam và Đông Nam Á -  
hợp tác để phát triển” 

Trung tuần tháng 10, Viện Hàn lâm 
Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp 
tỉnh Quảng Ngãi  tổ chức Hội thảo 
khoa học quốc tế “Khảo cổ học dưới 
nước ở Việt Nam và Đông Nam Á - 
Hợp tác để phát triển”. 

Các nhà khoa học đã khẳng định 
Việt Nam là một quốc gia giàu tiềm 
năng về di sản văn hóa dưới nước, 
song đang đối mặt với nhiều khó 
khăn, vướng mắc trong nghiên cứu, 
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn 
hóa ở lĩnh vực này. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 



Số 225 - 01/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 9 

4. Sản xuất thép và vật liệu không 
nung từ bùn đỏ 

Nằm trong khuôn khổ các nhiệm vụ 
của Chương trình Tây Nguyên 3, giai 
đoạn 2011-2015, Viện Hóa học 
(thuộc Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) đã triển khai đề tài cấp 
Nhà nước “Nghiên cứu công nghệ 
sản xuất thép và vật liêu không nung 
từ bùn đỏ trong quá trình sản xuất 
alumin tại Tây Nguyên.” 

Thành công bước đầu của đề tài là 
khâu “đột phá” đáng nghi nhận của 
các nhà khoa học trong việc sản xuất 
thép và vật liệu không nung từ bùn 
đỏ, bảo vệ môi trường. 

5. Nghiên cứu thành công Vaccinn 
Rotavin-M1 

Việt Nam vừa sản xuất và đưa vào 
thử nghiệm thành công vaccine 
phòng bệnh tiêu chảy cho trẻ em có 
tên Rotavin-M1, qua đó trở thành 
quốc gia thứ hai của châu Á, nước 
thứ tư trên thế giới nghiên cứu và sản 
xuất thành công loại vaccine này. 

Thành công này thuộc về các nhà 
khoa học của Trung tâm nghiên cứu 
sản xuất vắcxin và sinh phẩm y tế do 
PGS.TS Lê Thị Luân làm chủ nhiệm 
đề tài. 

6. Viện Di truyền Nông nghiệp Việt 
Nam nhận Giải thưởng “Thành tựu 
xuất sắc” 

Trong năm 2014, Cơ quan Năng 
lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) trao 
giải thưởng cho các cá nhân và tổ 
chức của các nước thành viên có 

nhiều thành tựu trong lĩnh vực đột 
biến tạo giống, đóng góp hiệu quả 
vào bảo đảm an ninh lương thực và 
phát triển bền vững. 

Việt Nam đã giành được ba trong 
số 23 giải thưởng, trong đó có một 
giải thưởng “Thành tựu xuất sắc” cho 
Viện Di truyền nông nghiệp Việt Nam. 

7. Ứng dụng công nghệ tế bào gốc 
trong điều trị ung thư tại Bệnh viện 
trung ương Huế 

Nhóm bác sĩ, y tá Bệnh viện Trung 
ương Huế đã thực hiện thành công 
Đề tài cấp Nhà nước độc lập đầu tiên 
“Nghiên cứu sử dụng tế bào gốc tạo 
máu tự thân trong điều trị ung thư vú 
và ung thư buồng trứng”. Thành công 
của đề tài mở ra phương pháp mới 
trong điều trị ung thư ở Việt Nam nói 
chung và ung thư vú, ung thư buồng 
trứng nói riêng. 

8. Hiệp định hợp tác Việt Nam và 
Hoa Kỳ về sử dụng hòa bình năng 
lượng hạt nhân 

Ngày 6/5, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Nguyễn Quân và Ðại sứ đặc mệnh 
toàn quyền Hợp chủng quốc Hoa Kỳ 
tại Việt Nam David Shear chính thức 
ký kết Hiệp định hợp tác giữa Chính 
phủ nước CHXHCN Việt Nam và 
Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về sử dụng 
hòa bình năng lượng hạt nhân.  

Hiệp định này được ký kết nhằm 
điều chỉnh các giao dịch thương mại 
trong lĩnh vực hạt nhân và tạo khung 
pháp lý để tăng cường hợp tác giữa 
Việt Nam với các đối tác Hoa Kỳ 
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trong các hoạt động nghiên cứu, đào 
tạo phát triển và ứng dụng năng 
lượng nguyên tử, nhất là trong phát 
triển điện hạt nhân tại Việt Nam... 

9. Ba nhà khoa học Việt Nam được 
Thomson Reuters tôn vinh là những 
nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế 
giới năm 2014 

Ba nhà khoa học của Việt Nam vừa 
được tổ chức Thomson Reuters (tổ 
chức theo dõi và công bố thông tin tri 
thức về chuyên gia nghề nghiệp toàn 
cầu) xếp vào danh sách Những nhà 
khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới 
năm 2014. 

Ba nhà khoa học đó là: GS. Đàm 
Thanh Sơn (giảng dạy ngành vật lý 
tại Đại học Chicago, Mỹ), GS.TS. 
Nguyễn Sơn Bình (nghiên cứu giảng 
dạy ngành hoá học tại Đại học 
Northwestern, Mỹ) và PGS.TS 
Nguyễn Xuân Hùng (nghiên cứu 
giảng dạy về ngành tính toán cơ học 
tại Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên Tp. Hồ Chí Minh, Đại học Tôn 
Đức Thắng và Đại học Việt-Đức). 

10. GS Châu Văn Minh được bầu 
làm Viện sĩ Viện hàn lâm Khoa học 
Belarus 

Năm 2014, vượt qua 20 ứng viên, 
GS Châu Văn Minh, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam (VAST) cùng hai 
nhà khoa học khác trên thế giới 
đã được bầu là Viện sĩ Viện Hàn lâm 
khoa học Belarus.  

 Theo Chinhphu.vn 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA 
DOANH NGHIỆP BẰNG KH&CN 

Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
không chỉ là động lực của quá trình 
phát triển mà trở thành lực lượng sản 
xuất hàng đầu, góp phần nâng cao 
năng lực quốc gia. Lợi thế cạnh tranh 
sẽ thuộc về doanh nghiệp (DN) nào 
biết ứng dụng và đầu tư công nghệ 
mới vào sản xuất và kinh doanh. Tuy 
nhiên, cho đến nay việc nâng cao 
năng lực công nghệ của các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) vẫn còn 
gặp nhiều khó khăn.  

Khẳng định sức sống bằng đầu tư 
cho KH&CN 

Theo báo cáo của Cục phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN, 
Tính đến thời điểm tháng 11/2014 có 
132 doanh nghiệp đã được cấp giấy 
chứng nhận DN KH&CN và khoảng 
20 - 30 hồ sơ đang chờ thẩm định dự 
kiến trong  thời  gian  tới  sẽ được  
cấp  giấy  chứng  nhận DN KH&CN. 
Việc phát triển DN KH&CN tập trung 
chủ yếu vào hai thành phố lớn đó là 
Hà Nội (17 doanh nghiệp) và Hồ Chí 
Minh (17 doanh nghiệp). 

Hiện nay, các DN KH&CN rất quan 
tâm đến công tác nghiên cứu phát 
triển KH&CN. Phần lớn các DN 
KH&CN đều chú trọng xây dựng cơ 
sở vật chất, đào tạo nhân lực và có bộ 
phận nghiên cứu riêng nhằm phục vụ 
công tác nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ ứng dụng vào sản xuất 
kinh doanh. Có thể kể đến một số DN 
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KH&CN điển hình có hoạt động 
nghiên cứu phát triển như: Công ty CP 
Giống cây trồng trung ương, Công ty 
CP Giống cây trồng Miền Nam, Công 
ty CP tư vấn xây dựng ACH, Công ty 
Thiên Dược,… 

Đặc biệt, một số doanh nghiệp tiêu 
biểu có doanh thu và lợi nhuận lớn 
như: Công ty CP Giống cây trồng 
Trung Ương, Cty TNHH NN MTV 
Yến sào Khánh Hòa, Công ty TNHH 
MTV Thoát nước và phát triển đô thị 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty CP 
Sơn Hải Phòng, Công ty TNHH công 
nghệ thiết bị ý tế Bắc Việt,… 

Theo báo cáo của 63 Sở KH&CN, từ 
đầu năm đến nay chưa có DN 
KH&CN nào  giải  thể,  các  DN  
KH&CN có sự phát triển bền vững 
một phần là do hoạt động sản xuất 
kinh doanh ứng dụng tiến bộ 
KH&CN, doanh nghiệp chủ động 
thích ứng với biến động thị trường 
thông qua  việc  cải tiến  nâng  cao 
năng  xuất, chất  lượng  sản phẩm  đầu 
ra. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nói 
chung  và  kinh  tế Việt  Nam nói 
riêng  gặp nhiều khó khăn  thì  
việc chủ động ứng dụng KH&CN 
vào sản  xuất  kinh doanh là giải pháp 
cơ bản giúp DN KH&CN phát triển 
bền vững. 

Trong những năm gần đây, để nâng 
cao khả năng cạnh tranh cũng như từ 
tác động tích cực của những đổi mới 
trong cơ chế, chính sách, đã xuất hiện 
nhiều điển hình về đổi mới công nghệ 

ở các DN. Tuy nhiên, nếu nhìn một 
cách tổng thể thì quá trình này diễn ra 
vẫn còn chậm chạp, đòi hỏi các DN 
cần nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng 
Cục Phát triển thị trường và DN 
KH&CN cho rằng: hoạt động hiện nay 
của các DN phần lớn gặp khó khăn về 
vốn. Hầu hết DN phải huy động ngoài 
với lãi suất cao nên khó có điều kiện 
để thực hiện hoạt động nghiên cứu, 
phát triển hoặc nhận chuyển giao công 
nghệ tiên tiến từ nước ngoài. Bên cạnh 
đó, thiếu đội ngũ cán bộ nghiên cứu 
có năng lực và tâm huyết; Nhận thức 
của người lãnh đạo DN về đổi mới 
công nghệ hạn chế; Sự hỗ trợ của Nhà 
nước chưa đồng bộ và còn thiếu hiệu 
quả, chưa mang tính hệ thống và toàn 
diện. Đây là những nguyên nhân chủ 
yếu khiến cho quá trình đổi mới công 
nghệ trong các DN hiện nay còn khá 
chậm chạp. 

Mặc dù Nhà nước có nhiều chính 
sách hỗ trợ phát triển KH&CN, nhưng 
chưa có chính sách dành riêng cho 
loại hình DN đặc thù này về nghiên 
cứu, phát triển công nghệ. Bên cạnh 
đó, quy định về trích lập Quỹ phát 
triển KH&CN của DN không có hiệu 
quả đối với DNVVN do doanh thu của 
DN ít. 

Để thúc đẩy các DN đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học, theo ông Phạm Hồng 
Quất, chúng ta cần tăng cường nguồn 
vốn đầu tư hỗ trợ các DN thực hiện 
hoạt động nghiên cứu và phát triển, 
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hoạt động giải mã công nghệ, làm chủ 
công nghệ: tăng cường hiệu quả của 
các Chương trình quốc gia về phát 
triển KH&CN (tăng cường nguồn vốn 
thực hiện, tăng cường hiệu quả cơ chế 
phối hợp giữa các Bộ, ngành,…), xây 
dựng mô hình Quỹ đầu tư mạo hiểm ở 
Việt Nam, phát triển mô hình Quỹ 
phát triển KH&CN của các Bộ, ngành, 
địa phương;… 

Ngoài ra, cần xây dựng cơ chế thực 
thi đồng bộ trong việc triển khai các 
chính sách pháp luật về phát triển DN 
KH&CN (cơ chế phối hợp giữa các cơ 
quan có chức năng quản lý và hỗ trợ 
DN); Tăng cường phổ biến thông tin 
về các chính sách khuyến khích, hỗ 
trợ DN thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu, đổi mới công nghệ, phát 
triển sản phẩm mới. 

Trong bối cảnh hiện nay, không phải 
DNNVV không có khả năng đầu tư 
KH&CN. Bởi nếu biết xây dựng chiến 
lược kinh doanh hợp lý, thu hút được 
nguồn nhân lực có trình độ, tận dụng 
được các nguồn lực hiện có và tiếp 
cận các chương trình hỗ trợ ưu đãi của 
Nhà nước, DNNVV vẫn hoàn toàn có 
thể thực hiện hoạt động đầu tư cho 
KH&CN để nâng cao năng lực cạnh 
tranh của DN. Trong vấn đề này, tầm 
nhìn của người lãnh đạo DN và vấn đề 
xây dựng một chiến lược sản xuất, 
kinh doanh phù hợp có vai trò quan 
trọng quyết định sức cạnh tranh của 
DN, ông Phạm Hồng Quất chia sẻ. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

NGHỊ ĐỊNH 95 - BƯỚC ĐỘT PHÁ 
TRONG NGHIÊN CỨU, HOẠT 
ĐỘNG KH&CN 

Ngày 17/10/2014, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định 95/2014/NĐ - CP quy 
định về đầu tư, đổi mới về cơ chế tài 
chính trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học. Đây có thể coi là đòn bẩy 
cho các cá nhân, tổ chức khoa học có 
điều kiện phát huy hơn nữa việc 
nghiên cứu, triển khai đề tài khoa học, 
góp phần đưa những sản phẩm hữu 
ích, phục vụ phát triển KT-XH đất 
nước.  

Nghị định 95 đã chính thức có hiệu 
lực từ ngày 1/12/2014 với nhiều điểm 
mới, trong đó có cơ chế khoán đến sản 
phẩm cuối cùng và các tiêu chí đồng 
thời phải đáp ứng theo một số điều 
kiện cụ thể như:  

Trường hợp nhiệm vụ, đề tài đó phải 
được xác định rõ tên sản phẩm địa chỉ; 
tiêu chí, chất lượng của sản phẩm; có 
đơn vị đo, định mức chất lượng hoặc 
yêu cầu về khoa học cần phải đạt được 
ngay từ đầu xây dựng đề tài, số lượng, 
quy mô sản phẩm, đặc biệt đề tài khoa 
học phải gắn với sản xuất, địa chỉ ứng 
dụng cụ thể. Trong trường hợp nhiệm 
vụ, đề tài nếu đã được xác định rõ 
theo tiêu chí cụ thể thì dự toán nhiệm 
vụ này phải được tính đúng, tính đủ - 
trên cơ sở định mức cụ thể kỹ thuật 
hiện có. Hay nói cách khác, dự toán 
đề tài đó liên quan đến hoạt động 
nông nghiệp sẽ được tính theo định 
mức kinh tế nông nghiệp, dự toán liên 
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quan đến xây dựng được tính theo 
định mức kinh tế xây dựng... 

Tuy nhiên, có những đề tài nghiên 
cứu chưa có định mức kinh tế kỹ 
thuật, cần phải có cơ quan, đơn vị có 
thẩm quyền phê duyệt dự án, đề tài 
đó. Và trường hợp cuối cùng, đề tài, 
dự án đó sẽ được chính cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền dự toán, thuyết 
minh trên cơ sở khoán chi đến sản 
phẩm cuối cùng nhằm tạo điều kiện 
thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu cho 
các nhà khoa học. 

 
Nghị định sẽ tạo ra cơ chế thông thoáng hơn 

cho doanh nghiệp sử dụng quỹ 

Theo Ông Nguyễn Ngọc Song - Vụ 
trưởng Vụ Tài chính, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN): Trước đây, cơ 
chế quản lý đề tài nghiên cứu đều vận 
hành theo cơ chế hành chính. Tuy 
nhiên, nhiều ý kiến các nhà khoa học 
cho rằng, thời gian nghiên cứu thường 
không bằng thời gian giành cho thanh 
quyết toán. Điều này đã gây không ít 
khó khăn cho các nhà khoa học bởi 
một phần, họ không có chuyên môn 
về lĩnh vực này. Vậy điểm mới của 
Nghị định 95 là nhằm tạo ra một cơ 
chế thông thoáng, đổi mới sáng tạo 
trong hoạt động KH&CN.  

Cũng theo Ông Nguyễn Ngọc Song, 
Nghị định 95, Điều 15, khoản 3 đã 
quy định rất rõ trường hợp cá nhân, 
đơn vị triển khai đề tài đó không đạt 
yêu cầu, thì đầu tiên phải xác định 
nguyên nhân, lý do tại sao đề tài đó bị 
dừng triển khai. Nguyên nhân có thể 
do chủ quan hoặc khách quan, tại sao 
tôi lại nói như vậy, bởi trong nghiên 
cứu khoa học, có những trường hợp đề 
tài bị dừng, hoặc không hoàn thành do 
điều kiện khách quan, bất khả kháng 
(Ví dụ như nghiên cứu về biển, không 
thành công do thời tiết tác động, 
trường hợp này, nhà nước sẽ thanh 
toán cho nhóm nghiên cứu). Trường 
hợp lỗi do nguyên nhân chủ quan gây 
thất thoát, nhà nước sẽ thu hồi toàn bộ 
số kinh phí chưa sử dụng. Đối với số 
kinh phí đã sử dụng khi nghiên cứu đề 
tài, việc thu hồi còn tùy thuộc vào 
từng mức độ cụ thể, có thể thu hồi tối 
đa 100%, nhưng mức độ thu hồi tối 
thiểu phải đạt 4% số kinh phí đã sử 
dụng.  

Ngoài ra, Nghị định còn có biện 
pháp xử lý cả nhà quản lý, cá nhân, tổ 
chức có liên quan. Điều này có nghĩa 
nhà quản lý phải có trách nhiệm đánh 
giá, xem xét đề tài của các nhà khoa 
học có phù hợp với điều kiện thực tiễn 
hay không. Bên cạnh đó, để Nghị định 
thực sự đi vào cuộc sống và hỗ trợ tối 
đa cho các nhà khoa học. Bộ KH&CN 
sẽ triển khai một loạt văn bản pháp 
luật, phối hợp với các bộ, cơ quan, 
ban, ngành có liên quan để ban hành, 
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thay thế những văn bản, thông tư 
không còn phù hợp với tình hình thực 
tế hiện nay như: Thông tư liên tịch 
giữa Bộ KH&CN và Bộ Tài chính 
thay thế Thông tư 44, Thông tư 93 về 
khoán chi các sản phẩm KH& CN; 
phối hợp với Tổng cục thuế, Bộ Tài 
chính xây dựng quỹ phát triển 
KH&CN trong doanh nghiệp...  

Có thể nói, Nghị định sẽ tạo điều 
kiện tối đa cho các nhà khoa học trong 
nghiên cứu, triển khai các đề tài, cụ 
thể hóa hơn nữa đối với các doanh 
nghiệp nhà nước trong việc quy định 
bắt buộc trích tối thiểu là 3% và tối đa 
là 10% lợi nhuận trước thuế cho quỹ 
phát triển KH-CN; khuyến khích các 
doanh nghiệp ngoài nhà nước thành 
lập Quỹ KH-CN. Đặc biệt Nghị định 
sẽ tạo ra cơ chế thông thoáng hơn cho 
DN sử dụng quỹ KH-CN để tiến hành 
nghiên cứu, triển khai công nghệ, mua 
kết quả nghiên cứu nhằm tiến hành 
phát triển, đổi mới DN. Đây cũng 
chính là một trong những điểm nhấn 
quan trọng để thực hiện việc thúc đẩy 
thị trường KH-CN trong thời gian tới.  

Tổng hợp 
 
 
 
 

 Việt Nam đã có thể chế tạo giàn 
khoan “xuất khẩu” ra thế giới 

Trước đây việc thiết kế các giàn khai 
thác được thực hiện bởi hầu hết các 
nhà thầu trên thế giới vì đây là công 

việc yêu cầu chất lượng kỹ thuật cao. 
Việc hạ thủy Khối thượng tầng Giàn 
công nghệ HRD là cơ hội để Công ty 
TNHH một thành viên Dịch vụ Cơ khí 
Hàng hải PTSC (PTSC-M&C) - Tập 
đoàn Dầu khí Việt Nam có thể chính 
thức bàn giao, xuất khẩu cho Tập 
đoàn Dầu khí Quốc gia Ấn Độ. 

Dự án xây dựng giàn xử lý công 
nghệ HRD nằm trong dự án phát triển 
mỏ Heera của chủ đầu tư ONGC ở 
mực nước sâu trung bình là 50m, cách 
70km về hướng Tây Nam của thành 
phố Mumbai Ấn Độ. Dự án gồm 3 
hạng mục chính là chân đế, cầu dẫn và 
khối thượng tầng.  

Việc hoàn thành bàn giao tầng Giàn 
công nghệ HRD, có khối lượng lên 
đến 8.400 tấn, giá trị hợp đồng trên 70 
triệu USD với thời gian thi công kỷ 
lục - chỉ 17  tháng với ba triệu giờ làm 
việc an toàn và toàn bộ nhân lực thực 
hiện đều là người Việt Nam, từng 
bước khẳng định khả năng, vị thế của 
mình trong việc triển khai các dự án 
cơ khí phức tạp, trình độ công nghệ 
cao, phù hợp với chủ trương và chiến 
lược phát triển ngành công nghiệp cơ 
khí. Điều đó khẳng định vị thế của Cơ 
khí hàng hải Việt Nam trên trường 
Quốc tế, khẳng định Việt Nam đã có 
thể chế tạo giàn khoan “xuất khẩu” ra 
thế giới. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Việt Nam chế tạo 2 tàu tên lửa 
mới 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Kết quả nghiệm thu kỹ thuật cho 
thấy, 2 tàu tên lửa tấn công nhanh 
M3, M4 được đóng đúng thiết kế, đảm 
bảo chất lượng, mỹ thuật. Các tính 
năng kỹ-chiến thuật đều đạt và vượt 
yêu cầu. 

Tổng công ty Ba Son, Tổng cục 
Công nghiệp Quốc phòng vừa tổ chức 
thử nghiệm thu cấp nhà máy hai tàu 
tên lửa thuộc Đồ án 12418 cặp số 2 
(M3, M4) trên vùng biển tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu. Đây là 2 trong tổng số 6 
tàu tên lửa tấn công nhanh thuộc Đồ 
án 12418 do Tổng công ty Ba Son ký 
hợp đồng đóng mới cho Quân chủng 
Hải quân từ năm 2009 trên cơ sở hợp 
đồng chuyển giao công nghệ giữa Việt 
Nam và Liên bang Nga.  

Quá trình nghiệm thu đã kiểm tra 
hoạt động của trang thiết bị trên tàu 
theo đúng tài liệu quy trình-phương 
pháp để thử nghiệm và kiểm tra toàn 
bộ tính năng kỹ-chiến thuật của tàu, 
gồm: Tổ hợp tua-bin, hệ thống năng 
lượng điện, hệ thống phụ trợ, sinh 
hoạt, bảo vệ toàn tàu, các trang thiết bị 
mặt boong, thiết bị hàng hải - dẫn 
đường, thông tin liên lạc… và toàn bộ 
hệ thống vũ khí, khí tài chiến đấu. 

Kết quả nghiệm thu cho thấy, tàu 
M3 và M4 được đóng đúng thiết kế, 
đảm bảo chất lượng và mỹ thuật. Các 
hệ thống hoạt động bình thường, các 
tính năng kỹ-chiến thuật đều đạt và 
vượt yêu cầu. Thân vỏ tàu chắc chắn, 
tàu đảm bảo hoạt động ổn định, tốc độ 
tối đa 2 tàu đạt trên 40hải lý/giờ. Các 

hệ thống vũ khí và khí tài hoạt động 
ổn định trong điều kiện sóng gió có 
lúc lên đến cấp 4-5. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Sản xuất thành công thực phẩm 
chức năng từ sụn vi cá mập 

Sở KH&CN Bình Định vừa nghiệm 
thu đề tài KHCN “Nghiên cứu sản 
xuất viên thực phẩm chức năng từ 
nguyên liệu sụn cá mập để phục vụ 
sức khỏe cộng đồng”. 

Đề tài nghiên cứu trên do KS. 
Nguyễn Văn Quá chủ nhiệm và Công 
ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình 
Định chủ trì, được Hội đồng Khoa học 
chuyên ngành tỉnh nghiệm thu và xếp 
loại xuất sắc. 

Sau hơn 2 năm nghiên cứu, Công ty 
Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định 
đã sản xuất thành công viên nang thực 
phẩm chức năng Calonate từ sụn cá 
mập với 3 loại: viên nang mềm 
Calonate 500mg và 750mg, viên nang 
cứng Calonate 750mg. 

Sụn vi cá mập được khai thác từ các 
vùng biển tự nhiên trong tỉnh và các 
vùng lân cận như:  Phú Yên, Khánh 
Hòa, Quảng Ngãi…, không giống như 
nhiều loại động vật khác, bộ xương 
của cá mập được cấu thành từ sụn, vì 
vậy trong từng viên sụn vi cá mập có 
chứa nhiều thành phần như 
chondroitin sulfat Na, calci, magnesi, 
sắt, natri, kali…, chiết xuất từ 100% 
từ sụn cá mập nguyên chất và được 
sản xuất trên dây chuyền công nghệ 
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hiện đại theo tiêu chuẩn GMP-WHO 
có tác dụng bổ sung những dưỡng chất 
quý và duy trì sức khỏe cho hệ khớp, 
chống thoái hóa khớp. Đồng thời việc 
sản xuất thành công viên nang thực 
phẩm chức năng Calonate giúp nâng 
cao giá trị sụn cá mập, giảm tỷ lệ xuất 
khẩu sụn thô. 

Theo VietQ.vn 
 

 Giấy in có thể viết đi xoá lại 
nhiều lần 

Các nhà khoa học Mỹ chế tạo thành 
công loại giấy in có thể xóa đi rồi viết 
lại hơn 20 lần trước khi vứt bỏ, giải 
quyết vấn đề lãng phí giấy của con 
người. 

 
Theo IB Times, loại giấy đặc biệt 

trên là sản phẩm của nhóm chuyên gia 
thuộc Đại học California Riverside. 
Chất liệu tạo nên giấy là màng thủy 
tinh hoặc nhựa dẻo, kèm theo thuốc 
nhuộm oxy hóa khử đóng vai trò như 
“mực viết”. 

Giấy có các màu cơ bản như đỏ và 
xanh. Màu sắc được tạo ra bằng cách 
sử dụng thuốc nhuộm oxy hóa khử 
(xanh methylene, màu đỏ trung tính, 
màu xanh lá cây axit). Thuốc nhuộm 

chứa tinh thể nao titania đóng vai trò 
chất xúc tác và xenlulo hydro (HCE). 

Khi muốn in văn bản, các nhà 
nghiên cứu đặt đoạn văn bản cần in 
lên một màng nhựa dẻo, sử dụng ánh 
sáng cực tím khiến thuốc nhuộm trở 
nên vô hình, trừ phần chữ cần in. Chữ 
viết được xóa bằng cách làm nóng 
giấy đến nhiệt độ 115 độ C. Lúc này, 
thuốc nhuộm từ trạng thái không màu 
sẽ trở thành có màu như ban đầu, 
trong thời gian chưa đầy 10 phút. 

Theo khoahoc.tv 
 
 
 

 
10 CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
NỔI BẬT CỦA THẾ GIỚI 

Có lẽ năm 2014 sẽ được ghi nhớ 
nhất bởi các thành tựu khoa học của 
năm nay nhanh chóng diễn biến thành 
nỗi thất vọng, thậm chí bi kịch. Tuy 
nhiên, bên cạnh đó vẫn còn 1 số tín 
hiệu đáng vui mừng. 

1. Triển khai chạy đua vào vũ trụ 
Cơ quan Nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ 

ISRO đưa được tàu thăm dò lên quỹ 
đạo sao Hỏa, do đó Ấn Độ trở thành 
nước đầu tiên thành công ngay trong 
lần đầu thăm dò sao Hỏa. Nhật phóng 
tàu thăm dò Hayabusa-2. Cho dù xe 
robot “Thỏ Ngọc” (Yutu) của Trung 
Quốc đổ bộ lên Mặt trăng đã ngừng 
thu thập dữ liệu về bề mặt Mặt trăng, 
nhưng các nhà khoa học ở Trung tâm 
chỉ huy chuyến bay đã khởi động dự 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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án thăm dò Mặt trăng tiếp theo bằng 
cách phóng một thiết bị thăm dò lên 
quỹ đạo Mặt trăng rồi trở về Trái đất. 

Trên một quy mô lớn hơn, Cơ quan 
Vũ trụ châu Âu (ESA) đã phóng thành 
công vệ tinh quan sát Trái đất đầu tiên 
trong series vệ tinh “Lính gác Trái 
đất” (Sentinel Earth-observing) được 
mong đợi từ lâu.  

2. Sao Hỏa gọi điện về 
Sau chuyến bay kéo dài 10 năm, 

tháng 8/2014 tàu vũ trụ Rosetta của 
ESA đến được sao chổi 
67P/Churyumov–Gerasimenko và đi 
vào quỹ đạo của sao chổi này. Ba 
tháng sau, Rosetta thả thiết bị thăm dò 
Philae xuống bề mặt sao chổi 67P. 
Philae đã cố gắng chuyển về Trái đất 
các dữ liệu khoa học trong 64 tiếng 
đồng hồ trước khi nguồn điện của nó 
cạn kiệt.  

Việc nghiên cứu các hành tinh bên 
ngoài Hệ Mặt trời cũng có bước tiến 
lớn. Tháng 2 năm nay, nhóm nghiên 
cứu kính viễn vọng Kepler (kính này 
hiện đã hết hạn sử dụng) tuyên bố đã 
tìm thấy dấu vết tồn tại của 715 hành 
tinh bên ngoài Hệ Mặt trời. Nhóm này 
còn phát hiện ra hành tinh đầu tiên có 
kích cỡ như Trái đất ở bên ngoài Hệ 
Mặt trời và nằm trong vùng định tinh 
thích hợp tồn tại của nó.  

3. Giải mã nguồn gốc loài người  
Năm nay, hai nhóm nhà khoa học đã 

tiến hành phân loại di tích của người 
Neanderthal. Sau khi phân tích gene 
của hai người Homosapiens cổ xưa 

nhất - những người từng sống ở miền 
Tây Nam Siberia 45.000 năm trước và 
ở miền Tây nước Nga hơn 36.000 năm 
trước, DNA đã cho thấy sự tồn tại các 
nhóm người cho đến hiện nay còn 
chưa biết và cho thấy thời điểm chính 
xác hơn của sự kết hợp lẫn nhau giữa 
người Homosapiens với người 
Neanderthal - việc này có thể xảy ra 
tại vùng Trung Đông vào khoảng 
50.000 đến 60.000 năm trước. Đồng 
thời kết quả dùng đồng vị carbon xác 
định niên đại của mấy chục di tích 
khảo cổ ở châu Âu cho thấy, thời gian 
loài người và người Neanderthal cùng 
tồn tại ở đây sớm hơn rất nhiều so với 
nhận định trước kia - tại một số nơi 
sớm chừng mấy chục nghìn năm.  

Tháng 7 năm nay, một nhóm nghiên 
cứu liên hợp đã báo cáo dự thảo bản 
đồ bộ gene lúa mì chứa 124.000 gene 
và 17 tỷ nucleotide. Một nhóm nhà 
khoa học khác đã công bố bộ gene của 
3.000 loại lúa nước. Năm nay, nhiễm 
sắc thể đầu tiên của nấm men đã được 
tạo ra trong một dự án tổng hợp gene 
nấm men hoàn chỉnh. 

4. Ebola rung chuông báo động  
Nạn dịch Ebola tàn phá miền Tây 

châu Phi. Nạn dịch này thể hiện 
những thiếu sót lớn về khả năng đối 
phó với các bệnh truyền nhiễm mới 
bùng phát của toàn thế giới. Việc phân 
tích gene virus cho thấy loại virus này 
truyền nhiễm từ động vật sang con 
người. Tháng 11 đem lại những tin tức 
phấn khởi: việc thử vaccine Ebola với 
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nhóm những tình nguyện viên khỏe 
mạnh đầu tiên cho kết quả an toàn; 
vùng Tây châu Phi đầu năm 2015 sẽ 
bắt đầu triển khai thử nghiệm hiệu quả 
của loại vaccine này và các loại 
vaccine khác.  

5. Sự tai hại của bụi vũ trụ  
Trong tháng 3 năm nay, dự án kính 

thiên văn BICEP2 đã tỏ rõ sức mạnh 
nghiên cứu của nó khi các nhà thiên 
văn báo cáo về chứng cớ tồn tại sóng 
hấp dẫn đến từ vụ nổ Big Bang - xem 
ra điều đó có thể xác nhận sự giãn nở 
của vũ trụ, tức vũ trụ ban đầu đã nở ra 
theo cấp lũy thừa. Nhưng sau đó 
người ta nhanh chóng thấy tín hiệu mà 
kính thiên văn vô tuyến BICEP2 đặt ở 
Nam cực phát hiện được có thể là tín 
hiệu đã bị bụi vũ trụ bẻ cong - lý 
thuyết này nhận được sự ủng hộ từ kết 
quả quan trắc của vệ tinh Planck 
(thuộc ESA) công bố hồi tháng 9. 

Nhóm nghiên cứu BICEP2 và 
Planck đang có kế hoạch công bố sớm 
kết quả phân tích chung của hai nhóm 
nhằm đưa ra lời giải đáp cuối cùng đối 
với mối nghi hoặc về sóng hấp dẫn.  

6. HIV hết hy vọng 
Năm 2014 đầy những tin tức không 

tốt lành đối với các nhà nghiên cứu 
HIV. Năm 2013, các thầy thuốc nói 
rằng “em bé Mississippi” (Mississippi 
baby) - một trẻ sơ sinh nhiễm HIV 
ngay từ khi lọt lòng - đã được chữa 
khỏi bệnh nhờ sớm điều trị tích cực 
bằng các thuốc kháng virus. Nhưng 
tháng 7/2014, các nhà nghiên cứu 

tuyên bố khi xét nghiệm máu của em 
bé, giờ đã lên bốn, vẫn thấy có virus 
HIV.  

Tuy vậy, lĩnh vực nghiên cứu HIV 
vẫn thu được một số kết quả phấn 
khởi, như sự ra đời liệu pháp biên tập 
DNA làm cho tế bào miễn dịch có khả 
năng chống virus HIV; việc phát hiện 
hai người Australia nhiễm HIV sau 
khi được điều trị bằng liệu pháp tế bào 
gốc chữa ung thư cho tới nay vẫn 
chưa thấy cơ thể họ có virus HIV.   

7. Bộ não được lợi 
Tháng Bảy, “Dự án Não người” 

(Human Brain Project) của Liên minh 
châu Âu EU sử dụng siêu máy tính 
mô phỏng bộ não đã gặp rắc rối. 
Trong một bức thư kháng nghị gửi 
cho Ủy ban EU, hơn 150 nhà khoa 
học chủ chốt liên danh buộc tội “Dự 
án Não người” tiêu tốn cả tỷ Euro, và 
đã trở nên chuyên quyền, độc đoán và 
rời xa mục tiêu khoa học. Họ đe dọa 
sẽ ngừng hợp tác với dự án trừ phi 
triệt để thẩm tra việc quản lý dự án.  

Tháng Mười, Nhật Bản tham gia 
trào lưu nghiên cứu não toàn cầu, 
tuyên bố dự án có tên Brain/MINDS 
(Brain Mapping by Integrated 
Neurotechnologies for Disease 
Studies) đầy tham vọng, sẽ kéo dài 
trong mười năm.  

8. Vì sao Trái đất chậm nóng lên  
Các nhà khoa học vẫn đang tranh cãi 

về nguyên nhân gây ra tình trạng nóng 
lên tương đối chậm trong 15 năm qua. 
Một nghiên cứu công bố vào năm nay 
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quy kết nguyên nhân đó là do sự thay 
đổi có tính giai đoạn trong hoàn lưu 
biển đã mang nhiệt lượng đến các tầng 
sâu của Đại Tây Dương và các biển ở 
Nam bán cầu. Một phân tích khác biện 
luận rằng tình trạng nóng lên toàn cầu 
tương đối chậm là do nhiệt độ của Đại 
Tây Dương tăng lên và sau đó hiện 
tượng này lại làm cho Thái Bình 
Dương lạnh đi.  

Trung Quốc và Mỹ đều cam kết sẽ 
giảm lượng khí thải nhà kính.  

9. Bi kịch tế bào gốc 
Tháng Một, các nhà nghiên cứu ở 

Trung tâm phát triển sinh học (CDB) 
thuộc Viện Nghiên cứu Lý - Hóa Nhật 
Bản (RIKEN) công bố một khám phá 
làm mọi người ngạc nhiên: họ đã tìm 
được phương pháp nhanh chóng và dễ 
dàng chế tạo các tế bào gốc đa năng 
bằng cách ngâm các tế bào trưởng 
thành vào một dung dịch có tính a-xit 
hoặc cho chúng chịu một áp lực vật lý. 
Nghiên cứu này được công bố trên tạp 
chí Nature nhưng sau đó bị phát hiện 
là có những số liệu và hình ảnh ngụy 
tạo, hơn nữa các thí nghiệm lặp lại 
đều thất bại. Bài báo nói trên đã bị rút 
khỏi tạp chí vào tháng Bảy.  

Tháng Chín, bác sĩ nhãn khoa 
Masayo Takahashi của CDB đã tiến 
hành thí nghiệm lâm sàng đầu tiên về 
tế bào gốc đa năng có tính dẫn dắt 
[induced pluripotent stem cells]. 
Ngoài ra, thí nghiệm lâm sàng đầu 
tiên trên thế giới dùng tế bào gốc phôi 
thai để điều trị tổn thương ở xương 

sống cũng đem lại hy vọng mới; thí 
nghiệm này được tái khởi động sau 
khi đột nhiên dừng lại vào năm 2011. 
Trong một tiến triển khác, Douglas 
Melton của Đại học Harvard ở 
Cambridge, Massachusetts tìm ra 
phương pháp chế tạo tế bào β sinh ra 
chất insulin (insulin-creating β-cells). 
Khám phá này có thể giúp ích cho 
việc nghiên cứu liệu pháp mới điều trị 
bệnh tiểu đường loại 1, nếu các nhà 
nghiên cứu có khả năng ngăn cản hệ 
miễn dịch tấn công các tế bào đó.  

10. Những phát hiện đáng sợ  
Ngày 1/7 năm nay, các nhà nghiên 

cứu đã phát hiện trong nhà kho ở 
khuôn viên Viện Y tế quốc gia Mỹ 
(US National Institutes of Health, 
NIH) ở Bethesda, Maryland có chứa 
sáu lọ virus đậu mùa tồn trữ từ cách 
đây 60 năm. Phát hiện này đã đánh 
động về những lỗ hổng an toàn sinh 
học tại các phòng thí nghiệm của 
chính quyền Mỹ, bao gồm cả việc 
Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa 
dịch bệnh Mỹ (CDC) phát giác các 
nhân viên nghiên cứu của mình từng 
quản lý sơ hở đối với bào tử bệnh than 
và không thận trọng trong chuyên chở 
virus cúm H5N1 nguy hiểm tới một 
phòng thí nghiệm khác. Tháng Tám, 
trong đợt “rà soát an toàn”, NIH đã 
phát hiện một chiếc hộp 100 năm tuổi 
bên trong chứa các tác nhân gây bệnh 
và chất độc ricin.  

Những vụ việc nói trên dẫn đến sự 
tái diễn cuộc tranh luận về vấn đề liệu 
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lợi ích của việc nghiên cứu một số tác 
nhân gây bệnh có lớn hơn những mối 
nguy tiềm ẩn từ việc nghiên cứu đó 
hay không.  

Theo Tiasang.com.vn 
 
 
 

 
HUY ĐỘNG GẦN 900 TỶ ĐỒNG 
CHO CHUYỂN GIAO KH&CN 
VÀO NÔNG THÔN MIỀN NÚI 

Hàng trăm dự án đã được thực hiện, 
ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa 
học và công nghệ (KH&CN) phục vụ 
phát triển kinh tế, xã hội nông thôn và 
miền núi giai đoạn 2011-2015. 

Chương trình hỗ trợ ứng dụng 
chuyển giao tiến bộ KH&CN phục vụ 
phát triển KT-XH nông thôn và miền 
núi giai đoạn 2011-2015 hay còn gọi 
tắt là Chương trình nông thôn miền 
núi này do Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn 
Quân làm Trưởng ban chỉ đạo.  

Đánh giá quá trình triển khai của 
Chương trình nông thôn miền núi thời 
gian qua, Ban chỉ đạo chương trình 
cho biết, từ năm 2011 đến nay đã có 
322 dự án được triển khai thực hiện 
tại 62 tỉnh/thành phố trong cả nước, 
trong đó có 195 dự án do trung ương 
quản lý, 127 dự án ủy quyền cho địa 
phương quản lý. 

Đặc biệt, các dự án này, ngoài tiền 
đầu tư của nhà nước, đã huy động 
được gần 900 tỷ đồng từ các doanh 

nghiệp, người dân và ngân sách địa 
phương, chiếm 57% tổng kinh phí 
thực hiện dự án. 

Đánh giá cao việc triển khai hiệu 
quả các dự án, Ban chỉ đạo cho rằng, 
các dự án đã ứng dụng và chuyển giao 
thành công gần 1.200 quy trình công 
nghệ (vượt 31% so với kế hoạch), đào 
tạo được 2.870 kỹ thuật viên cơ sở 
(vượt 59%) và tập huấn kỹ thuật cho 
hàng vạn nông dân… Thành công của 
các dự án thuộc Chương trình nông 
thôn miền núi đã giúp các địa phương 
tiếp nhận, làm chủ nhiều công nghệ, 
góp phần nâng cao năng suất, chất 
lượng hàng hóa nông sản, thủy sản, 
vật nuôi; giải quyết nhu cầu nước sạch 
cho các hộ gia đình và cụm dân cư; 
giải quyết ô nhiễm môi trường nông 
thôn, làng nghề; cung cấp thông tin 
KH&CN phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn… 

Cũng thông qua Chương trình, nhiều 
doanh nghiệp đã có cơ hội đổi mới, 
nâng cao trình độ công nghệ, hình 
thành một số nghề mới góp phần khai 
thác các tiềm năng, lợi thế sẵn có của 
địa phương, tạo việc làm và nâng cao 
thu nhập cho người dân. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân đề nghị 
trong thời gian tới cần tăng tỷ trọng số 
lượng dự án ở các vùng khó khăn, 
hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số, 
nâng cao giá trị nông lâm thủy sản cho 
bà con dân tộc vùng sâu, vùng xa, hải 
đảo... 

Theo VietQ.vn 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG: KHẲNG 
ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ SỨC MẠNH 
TRONG NỀN KINH TẾ 

Vừa qua, Tổng cục  TCĐLCL - Bộ 
KH&CN  đã tổ chức tổng kết công tác 
năm 2014 và đề ra phương hướng 
nhiệm vụ năm 2015. Tham dự và phát 
biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, về phía 
Bộ KH&CN có Thứ trưởng Trần Việt 
Thanh. 

Báo cáo trước hội nghị về Kết quả 
thực hiện kế hoạch công tác năm 2014 
và phương hướng, nhiệm vụ năm 
2015, Phó Tổng cục trưởng Trần Văn 
Vinh cho biết, trong năm qua, Tổng 
cục đã chủ trì và phối hợp với các cơ 
quan liên quan xây dựng, tổ chức thực 
hiện và góp ý nhiều văn bản, thủ tục 
hành chính quan trọng. 

Năm 2014, Tổng cục đã trình và 
được Bộ phê duyệt gồm 752 TCVN. 
Các TCVN tập trung vào các đối 
tượng có nhu cầu cấp bách về quản lý, 
sản xuất, kinh doanh như thuốc bảo vệ 
thực vật, thủy sản, sản phẩm thủy sản, 
phân bón các loại, công trình thủy lợi, 
cây công nghiệp; công trình giao 
thông và vật liệu sử dụng trong xây 
dựng công trình giao thông, phương 
tiện giao thông, các hệ thống giao 
thông phụ trợ... 

Tổng cục cũng đã thẩm xét 1.929 hồ 
sơ xin đăng ký sử dụng mã doanh 

nghiệp, 22 hồ sơ xin sử dụng mã nước 
ngoài, 184 hồ sơ xin thay đổi lại giấy 
chứng nhận. Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường cho 92 lượt đơn 
vị; chỉ định hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường cho 84 lượt đơn vị; 
chứng nhận chuẩn đo lường dùng trực 
tiếp để kiểm định phương tiện đo 
nhóm 2 cho 172 đơn vị. Cấp 541 giấy 
chứng nhận HTQLCL phù hợp TCVN 
ISO 9001:2008. Cấp giấy chứng nhận 
đăng ký lĩnh vực hoạt động chứng 
nhận cho 40 tổ chức. Cấp giấy chứng 
nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động thử 
nghiệm cho 61 tổ chức thử nghiệm. 
Chỉ định 15 tổ chức thử nghiệm. 

Bên cạnh đó, các hoạt động kiểm tra 
hàng điện tử, đồ chơi trẻ em, mũ bảo 
hiểm, xăng dầu, kiểm tra chất lượng 
và ghi nhãn vàng trang sức, mỹ nghệ, 
chất lượng thép... cũng được đẩy 
mạnh triển khai thực hiện. 

Các hoạt động hợp tác quốc tế song 
phương với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Thụy điển... và hợp tác đa phương 
trong lĩnh vực TCĐLCL trong khuôn 
khổ ISO, IEC, ASEAN/ACCSQ và 
APEC/SCSC, APLMF, APMP, 
OIML, APO, APQO... được đẩy mạnh 
triển khai. 

Cũng trong năm qua, Văn phòng 
TBT Việt Nam thuộc Tổng cục cũng 
đã gửi 15 thông báo cho các nước 
thành viên WTO về các biện pháp kỹ 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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thuật do Bộ Công Thương, Bộ Y tế, 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường, 
xây dựng và xử lý 1.843 thông báo 
của các nước Thành viên WTO. Xử lý 
20 câu hỏi từ doanh nghiệp và các sở 
ngành của địa phương về quy định của 
Nhật Bản, Châu Âu, Hoa Kỳ,... đối 
với các sản phẩm giống cây trồng 
nhập khẩu, mỹ phẩm, máy móc, thiết 
bị xử lý nước thải, hạt điều khô... 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh đánh giá cao 
những nỗ lực của Tổng cục TCĐLCL 
trong việc thực hiện kế hoạch năm 
2014. Tổng cục đã có những tiến bộ 
và chủ động trong thực hiện các 
nhiệm vụ và kế hoạch đề ra.  

Theo VietQ.vn 
 

MŨ BẢO HIỂM VÀO DANH MỤC 
HÀNG HOÁ KINH DOANH CÓ 
ĐIỀU KIỆN 

Mũ bảo hiểm đã được đưa vào danh 
mục kinh doanh có điều kiện theo quy 
định của Luật Đầu tư năm 2014 vừa 
được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 
thông qua ngày 26/11/2014. 

Luật Đầu tư năm 2014 có quy định, 
kinh doanh mũ bảo hiểm (MBH) cho 
người đi mô tô, xe máy thuộc phụ lục 
4, số thứ tự 217 trong danh mục 
Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện. Đây được coi là một bước 
tiến quan trọng trong quá trình kiểm 
tra, kiểm soát MBH từ sản xuất, nhập 
khẩu, lưu thông trên thị trường. 

Theo đánh giá của Lãnh đạo Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
việc đưa MBH vào Danh mục kinh 
doanh có điều kiện là một giải pháp 
hữu hiệu nhằm lập lại thị trường sản 
xuất, nhập khẩu cũng như kinh doanh, 
phân phối MBH trong cả nước ngày 
càng đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu 
về chất lượng, đảm bảo an toàn cho 
người sử dụng. Tuy nhiên, để giải 
quyết vấn đề MBH, việc đưa vào kinh 
doanh có điều kiện cũng chưa đủ mà 
cần có sự tham gia đồng bộ của các 
bên liên quan.  

 
Bộ trưởng Đinh La Thăng trong lần thực tế 

đổi MBH chất lượng cho người tiêu dùng. Ảnh 
minh họa 

Cụ thể, về phía các doanh nghiệp 
sản xuất MBH, cần thành lập Hiệp hội 
MBH để tập hợp các cơ sở sản xuất có 
đạo đức, hạn chế và bài trừ các cơ sở 
kinh doanh vô đạo đức, chuyên kinh 
doanh MBH giả mạo, cố tình sản xuất, 
kinh doanh mũ kém chất lượng… 

Về phía các cơ quan thanh tra, kiểm 
tra, cần có sự thanh tra, kiểm tra 
thường xuyên, xử lý nghiêm các vi 
phạm về MBH. Về phía các cơ quan 
truyền thông cũng cần đẩy mạnh và 
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vận động người tham gia giao thông 
sử dụng đúng MBH dành cho người đi 
mô tô, xe máy để bảo vệ tính mạng 
của mình, tránh hiện tượng đội mũ để 
đối phó như hiện nay. 

Theo Cục Quản lý Chất lượng Sản 
phẩm hàng hóa - Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, 6 tháng đầu 
năm 2014, khi có thông tin từ ngày 
01/7/2014 sẽ xử phạt người đội mũ 
không phải MBH, tỷ lệ mẫu không đạt 
qua thử nghiệm chỉ là 8,3%. Ngay sau 
đó lại có thông tin không xử phạt 
người đội mũ không phải MBH, tình 
trạng MBH kém chất lượng lại bùng 
phát và tỷ lệ MBH không đạt qua thử 
nghiệm cả năm 2014 tăng vọt lên tới 
56,8 %. 

Cũng theo Cục này, trong thời gian 
qua đã chủ trì, phối hợp cơ quan liên 
quan kiểm tra tại 408 cơ sở kinh 
doanh mũ bảo hiểm, kiểm tra nhãn và 
CR tại hiện trường 3.412 mẫu MBH, 
trong đó đạt yêu cầu về nhãn và CR 
2933 mẫu = 85,9%, vi phạm về nhãn 
và CR là 479 mẫu = 14,1% số mẫu 
được kiểm tra. Lấy 155 mẫu thử 
nghiệm, trong đó đạt yêu cầu 63 mẫu, 
chiếm 40,6 %, không đạt 92 mẫu, 
chiếm 59,4 % số mẫu thử nghiệm. 
Phát hiện 124 cơ sở vi phạm chất 
lượng và nhãn (30,4 % số cơ sở được 
kiểm tra). 

Tổng hợp VietQ.vn 
 
 

 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Dự báo xu hướng tương lai của 
các thành tựu KH&CN 

Tờ The Daily Mirror vừa đưa ra 
những dự báo các thành tựu KH&CN 
tương lai có thể làm thay đổi sâu sắc 
cuộc sống của con người.  

Trong vòng 20 năm tới người ta có 
thể nghiên cứu thành công một loại 
vaccine giúp ngăn ngừa sự lây lan của 
HIV. Các nhà nghiên cứu đang tiến 
một bước dài trong việc tìm hiểu hệ 
thống miễn dịch tương tác như thế nào 
với virus HIV. Những căn bệnh ung 
thư cũng sẽ không còn đáng sợ như 
trước. Công nghệ nano với các hạt 
nano có thể tiêu diệt các tế bào ung 
thư mà không gây hại các tế bào lành. 
Thay vì sử dụng các cơ quan của 
người chết hiến tặng, các nhà khoa 
học đã tiến hành nuôi cấy nhân tạo các 
cơ quan trong phòng thí nghiệm. 

 Trong tương lai, theo nhà nghiên 
cứu thần kinh học Randal Koene, các 
nhà khoa học có thể chuyển ý thức và 
chức năng của não vào một cơ thể 
nhân tạo bằng cách sắp xếp bộ não, 
con người sẽ bất tử, bộ não sẽ được 
ghép vào robot. Nghiên cứu về lĩnh 
vực này không chỉ hướng đến sự bất 
tử mà còn giúp con người có khả năng 
đi mọi nơi, làm mọi điều mà cơ thể 
chúng ta không thể làm được. Cùng 
với đó, các nhà nghiên cứu cũng tìm 
kiếm cách bảo quản bộ não loài người 
cùng tất cả những thông tin trong não 
nhờ vào các giải pháp hóa học. 

TIN NGẮN KH&CN 



Số 225 - 01/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 24 

 Trong khoảng 4 thập kỷ tới, con 
người và robot sẽ sống bên cạnh nhau. 
Những con robot chuyển động tự do 
đôi khi còn vượt trội hơn con người cả 
về thể chất lẫn trí não. Theo đó, chúng 
có khả năng điều hành toàn bộ các 
doanh nghiệp. Thậm chí, khi đó con 
người chỉ thực hiện những hoạt động 
xã hội, giải trí và nghệ thuật.  

 Giao thông an toàn, thông minh hơn 
và sạch hơn. Các nhà nhà sản xuất xe 
hơi hy vọng trước năm 2035 có thể 
giới thiệu hàng loạt các xe tự điều 
khiển. Những chiếc xe hơi không 
người lái sẽ an toàn hơn bởi chúng có 
thể loại bỏ sai lầm của con người, điều 
gây ra 90% tai nạn xe hơi. Chúng 
cũng có thể tiết kiệm được hàng nghìn 
tỉ USD mỗi năm chi phí cho tai nạn 
xe, nhiên liệu. Những chiếc xe điện sẽ 
giúp làm giảm khoảng lượng khí thải 
từ giao thông. 

 Trong lĩnh vực công nghệ thông tin, 
sự lan rộng của Internet sẽ mở ra 
những viễn cảnh mới về giao tiếp và 
thương mại toàn cầu. Mạng Internet sẽ 
có sự hiểu biết từ tập thể. Công nghệ 
Internet sẽ kết nối vạn vật và công 
nghệ xử lý dữ liệu lớn sẽ phát triển 
mạnh. 

Theo Vista.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Những sự kiện ấn tượng KH&CN 
2014 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Truyền thông KH&CN - Bộ KH&CN 

vừa phối hợp với Ban Khoa giáo - Đài 
truyền hình Việt Nam tổ chức chương 
trình “Ấn tượng KHCN 2014”.  

 
Việt Nam làm chủ công nghệ đóng tàu quân 

sự. Ảnh minh họa 

Theo Bộ KH&CN, đây là hoạt động 
nhằm tổng kết, tôn vinh các hoạt 
động, các kết quả, các sự kiện 
KH&CN tiêu biểu trong năm 2014 
của ngành. 

Có 9 sự kiện được bình chọn trong 
chương trình Ấn tượng KH&CN 2014 
gồm: 

1. Hạ thủy, xuất khẩu giàn dầu khí 
sang Ấn Độ 

2. Sản xuất thành công vacxin 
Rotavin M1 phòng bệnh tiêu chảy 

3. Mổ thành công ghép đa tụy – thận 
tại bệnh viện 103 

4. Sản phẩm vi mạch đầu tiên của 
VN chính thức được thương mại hóa 

5. Việt Nam đạt 3 giải thưởng do 
IAEA trao tặng về đột biến giống lúa. 

6. Lần đầu tiên trao giải thưởng Tạ 
Quang Bửu cho 2 nhà khoa học 

7. 2 tạp chí được xếp vào hệ thống 
Scopus 

8. Làm chủ công nghệ đóng tầu của 
Công ty Ba Son – Bộ Quốc phòng 
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9.  Sự kiện ngày KHCN Việt Nam 
lần đầu tiên tổ chức – 18/5 

Theo VietQ.vn 
 

 Phê duyệt 2 nhiệm vụ KH&CN 
cấp quốc gia đặt hàng 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đã 
ký quyết định Phê duyệt danh mục 
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặt 
hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện 
trong kế hoạch năm 2015. 

Cụ thể, nhiệm vụ Nghiên cứu, thiết 
kế, chế tạo thiết bị điều trị phì đại tiền 
liệt tuyến bằng nâng nhiệt sóng vi ba 
qua niệu đạo hướng đến mục tiêu làm 
chủ công nghệ  thiết kế chế tạo thiết bị 
điều trị phì đại tiền liệt tuyến bằng 
nâng nhiệt sóng vi ba; Tạo ra sản 
phẩm điều trị phì đại tiền liệt tuyến 
bằng nâng nhiệt sóng vi ba qua niệu 
đạo đạt tiêu chuẩn quốc tế và TCVN; 
Tỉ lệ nội địa hóa trên 35%. 

 
Ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực y tế góp 

phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.  

Nhiệm vụ Nghiên cứu, thiết kế, chế 
tạo và thử nghiệm hệ thống máy, thiết 
bị phục vụ cơ giới hóa đồng bộ các 
khâu canh tác cây đậu tương hướng 

tới làm chủ thiết kế và công nghệ chế 
tạo hệ thống máy, thiết bị phục vụ 
canh tác cây đậu tương ở Việt Nam; 
Chế tạo được hệ thống máy, thiết bị 
phục vụ cơ giới hóa đồng bộ canh tác 
cây đậu tương, có khả năng ứng 
dụng rộng rãi, phù hợp với điều kiện 
Việt Nam. 

Cả hai nhiệm vụ này đều thực hiện 
trong kế hoạch năm 2015.  
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3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hội thảo khoa học về Lịch sử 
hình thành và phát triển KH&CN 
tỉnh BR-VT 

Ngày 23/12, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội thảo khoa học “Lịch sử hình 
thành và phát triển KH&CN tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu” do TS. Hồ Sơn Diệp 
(Trường ĐH KHXH&NV) và KS. 
Nguyễn Kim Trường (Sở KH&CN tỉnh 
BR-VT) đồng chủ nhiệm đề tài. 

Đây là một đề tài rất mới nghiên cứu 
theo hướng lịch sử ngành, khả năng 
đóng góp của đề tài cho khoa học là 
rất lớn. Lịch sử ngành giúp tái dựng 
lại lịch sử hình thành và phát triển của 
ngành KH&CN trên các bình diện: tổ 
chức bộ máy, nhân sự, cơ chế vận 
hành và hoạt động. Ngoài ra còn tổng 
kết, đánh giá những thành tựu, hạn 
chế của ngành từ đó rút ra được những 
bài học kinh nghiệm và xây dựng 
những giải pháp, đề xuất, kiến nghị, 
tạo cứ liệu khoa học để ngành 
KH&CN tỉnh BR-VT phát triển đúng 
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hướng trong thời kỳ công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá và hội nhập quốc tế ngày 
nay. Đề tài sẽ có đóng góp lớn cho 
việc xây dựng chủ trương, chính sách 
phát triển ngành KH&CN, đồng thời 
phổ cập hơn việc nghiên cứu khoa học 
ra toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc phát triển nền kinh tế trí thức 
của Tỉnh. 

 Tại hội thảo, các chuyên gia đã trao 
đổi và đưa ra nhiều ý kiến góp ý chỉnh 
sửa nội dung của đề tài nhằm tăng 
thêm tính chính xác và thuyết phục 
của lịch sử ngành KH&CN tỉnh BR-
VT. 

 
 Hỗ trợ 08 doanh nghiệp tham gia 
chương trình KH&CN 

Chiều 26/12, Sở KH&CN đã tổ chức 
hội đồng nghiệm thu chương trình hỗ 
trợ doanh nghiệp. Chủ tịch Hội đồng 
nghiệm thu là ông Vương Quang Cần, 
PGĐ Sở KH&CN. 

Theo đó, có 08 doanh nghiệp được 
hỗ trợ với tổng số tiền là 394.640.000 
đồng. Cụ thể: Công ty CP Hải Việt 
được hỗ trợ chứng nhận lại ISO 
14001, IS 220000, BRC 6  với số tiền 
là 75.000.000 đồng và chứng nhận lại 
SA 8000:2014 với số tiền là 
30.000.000 đồng; Công ty TNHH dịch 
vụ Kỹ thuật và Thương mại Hàng Hải 
Việt được hỗ trợ về tư vấn và chứng 
nhận ISO 9001 với số tiền là 
50.000.000 đồng; Công ty CP xuất 
nhập khẩu Côn Đảo được hỗ trợ về 
giám sát hệ thống ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 22000 với số tiền là 
32.550.000 đồng và hỗ trợ tái chứng 
nhận BRC-6 với số tiền là 30.000.000 
đồng; Công ty CP Nhật Nam được hỗ 
trợ giám sát ISO 9001, ISO 14000 với 
số tiền là 27.090.000 đồng; Công ty 
CP dịch vụ công trình ngầm Thiên 
Nam được hỗ trợ giám sát lần 1 ISO 
9001 với số tiền hỗ trợ là 10 triệu 
đồng; Công ty CP Xây dựng và Phát 
triển đô thị tỉnh BR-VT được hỗ trợ tư 
vấn ISO 9001:2008 với số tiền là 50 
triệu đồng; Công ty TNHH Đầu tư 
phát triển du lịch Phương Anh được 
hỗ trợ đổi mới thiết bị, công nghệ và 
tiết kiệm năng lượng với số tiền là 80 
triệu đồng. 
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 Chế phẩm vi sinh vật cải tạo đất 
chuyên dùng cho vùng trồng lạc 

Các nhà khoa học thuộc Viện Thổ 
nhưỡng Nông hóa (Viện Khoa học 
Nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên cứu 
sản xuất thành công chế phẩm vi sinh 
vật cải tạo đất chuyên dùng cho vùng 
trồng lạc. 

Sản phẩm là kết quả của dự án 
“Hoàn thiện quy trình sản xuất chế 
phẩm vi sinh vật sử dụng trong cải tạo 
đất cát biển”, có thành phần chính 
gồm: các vi sinh vật có khả năng cố 
định nitơ (Bradyrhizobium 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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japonicum), phân giải phốt phát khó 
tan (Bacillus megaterium), hòa tan 
kali (Paenibacillus castaneae) và sinh 
chất giữ ẩm polysaccarit (Lipomyces 
starkeyi). Mật độ vi sinh vật hữu ích 
mỗi loại đạt ≥ 1,0 x 108 CFU/g. Chế 
phẩm có tác dụng nâng cao độ phì của 
đất, tăng khả năng giữ nước cho đất, 
cung cấp các chất dinh dưỡng cho cây 
trồng, giúp tăng năng suất cây trồng. 

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thu Hà 
(Viện Thổ nhưỡng Nông hóa), Lê Văn 
Hiến, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Tel: 
04.37522125/0904431595.  

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 

 Thiết bị đầm - là phẳng mặt 
đường bê tông xi măng 

Thông qua việc thực hiện một đề tài 
nghiên cứu cấp bộ, PGS.TS Nguyễn 
Bính và các cộng sự thuộc Trường 
Đại học Giao thông Vận tải đã nghiên 
cứu, thiết kế và chế tạo thành công 
thiết bị chuyên dùng để đầm - là 
phẳng mặt đường bê tông xi măng 
(VTr.B1). 

Kết quả thử nghiệm cho thấy, 
VTr.B1 làm việc ổn định, đúng theo 
các thông số thiết kế và cho sản phẩm 
là mặt đường bê tông xi măng đạt yêu 
cầu kỹ thuật về độ chặt, độ bằng 
phẳng theo tiêu chuẩn 22TCN 210-92 
của Bộ Giao thông Vận tải. Kết quả 
kiểm định của phòng thí nghiệm Vilas 
445 cho thấy, VTr.B1 không chỉ phù 
hợp với việc thi công mặt đường bê 
tông xi măng giao thông nông thôn mà 

còn có thể thi công mặt đường bê tông 
xi măng cấp 3, đường tuần tra biên 
giới. Đặc biệt, máy có thể thay đổi 
được chiều dài nhờ tháo lắp các đoạn 
máy và có khả năng tạo được mui 
luyện với độ dốc 3%. 

VTr.B1 dễ vận hành, công tác bảo 
dưỡng, sửa chữa đơn giản, giá thành 
ước tính bằng 65% so với giá máy 
nhập ngoại… 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
PGS.TS Nguyễn Bính - Trường ĐH 
Giao thông Vận tải; Tel: 0913007633. 

Theo nongnghiep.vn 
 
 

 
 
 Cấm chuyển giao 30 công nghệ 
từ nước ngoài vào Việt Nam 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
số 120/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 
133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 
của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều của 
Luật Chuyển giao công nghệ. Nghị 
định mới này sửa đổi, bổ sung khoản 
1 Điều 5 Nghị định số 133/2008/NĐ-
CP về Danh mục công nghệ khuyến 
khích chuyển giao, Danh mục công 
nghệ hạn chế chuyển giao và Danh 
mục công nghệ cấm chuyển giao. 

Cụ thể, theo quy định tại Nghị định 
số 133/2008/NĐ-CP thì có 11 công 
nghệ bị hạn chế chuyển giao từ nước 
ngoài vào Việt Nam và trong lãnh thổ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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Việt Nam. Nhưng theo quy định mới 
thì có tới 23 công nghệ bị hạn chế 
chuyển giao từ nước ngoài vào Việt 
Nam và trong lãnh thổ Việt Nam. 
Trong đó có công nghệ sản xuất vật 
liệu nổ công nghiệp; công nghệ sản 
xuất vật liệu xây dựng sử dụng 
Amiăng trắng; công nghệ sản xuất bột 
ôxit titan có sử dụng axit sulfuric; 
công nghệ sử dụng hóa chất độc hại 
trong nuôi, trồng chế biến thủy sản... 

Nghị định mới cũng sửa đổi, bổ 
sung Danh mục công nghệ cấm 
chuyển giao. Theo đó có 30 công nghệ 
bị cấm chuyển giao từ nước ngoài vào 
Việt Nam và trong lãnh thổ Việt Nam. 
Trong đó có công nghệ vô hiệu hóa 
thiết bị đo, đếm, tính lượng điện năng 
sử dụng; công nghệ sản xuất xi măng 
lò đứng; công nghệ sản xuất thuốc bảo 
quản lâm sản chứa Pentachlorophenol 
(PCP), DDT... 

Nghị định mới cũng nêu rõ, việc 
nhập khẩu, chuyển giao và sử dụng 
công nghệ thuộc Danh mục công nghệ 
cấm chuyển giao phục vụ cho mục 
đích nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ đặc biệt do Thủ tướng 
Chính phủ quyết định. 

Nghị định mới có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 1/2/2015. Khoản 1 Điều 5 
và 3 Danh mục công nghệ của Nghị 
định số 133/2008/NĐ-CP bị bãi bỏ kể 
từ ngày Nghị định 120/2014/NĐ-CP 
có hiệu lực. 
 Hướng dẫn về giám định tư 
pháp trong lĩnh vực KH&CN 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) vừa ban hành thông tư quy 
định về giám định tư phát trong lĩnh 
vực KH&CN, trong đó quy định chi 
tiết về giám định viên KH&CN ở cả 
Trung ương và địa phương. 

Theo Bộ KH&CN, giám định tư 
pháp trong hoạt động KH&CN được 
quy định tại Thông tư 35/2014/TT-
BKHCN ngày 11/12/2014 bao gồm 
giám định tư pháp thuộc các lĩnh 
vực: tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa; công nghệ, thiết bị, máy móc; 
năng lượng nguyên tử. 

Giám định viên tư pháp trong lĩnh 
vực công nghệ, thiết bị, máy móc, 
năng lượng nguyên tử phải có bằng tốt 
nghiệp đại học hoặc sau đại học thuộc 
các ngành sau: Ngành kỹ thuật đối với 
giám định tư pháp trong lĩnh vực công 
nghệ, thiết bị, máy móc; Một trong 
các ngành vật lý hạt nhân, công nghệ 
hạt nhân, hóa phóng xạ đối với giám 
định tư pháp trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử. 

Giám định tư pháp trong hoạt động 
KH&CN được thực hiện căn cứ vào 
tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật địa 
phương trong lĩnh vực KH&CN, các 
văn bản quy phạm pháp luật có liên 
quan đến nội dung cần giám định. 

Thông tư 35/2014/TT-BKHCN ngày 
11/12/2014 sẽ có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 26/01/2015. 

Tổng hợp 


