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“NĂM 2015 ĐẨY MẠNH KẾT 
QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 
VÀO SẢN XUẤT KINH DOANH” 

Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng 
định, năm 2014 mặc dù đạt được 
những kết quả đáng ghi nhận, song 
ngành KH&CN còn nhiều khó khăn, 
bất cập cần giải quyết. Trong năm 
2015, Bộ sẽ triển khai các nhiệm vụ 
quyết liệt và hiệu quả, để KH&CN 
thực sự trở thành đòn bẩy của nền 
kinh tế. 

 
Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng: "Năm 

2015 là năm triển khai, chúng tôi cố gắng đưa 
những kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh 
doanh, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội" 

Trong năm 2014 toàn ngành 
KH&CN đã đạt được nhiều kết quả 
nổi bật. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng 
Nguyễn Quân vẫn còn nhiều tồn tại 
yếu kém: cái yếu kém, bất cập lớn 
nhất hiện nay theo tôi là sức ì trong 
đổi mới tư duy của những người làm 
quản lý KH&CN và ngay cả những 
người làm công tác nghiên cứu khoa 
học, ứng dụng công nghệ. Chúng ta đã 

sống trong thời kì bao cấp quá dài, vì 
vậy khi chuyển sang kinh tế thị trường 
rất nhiều cán bộ khoa học, cũng như 
cán bộ quản lý còn chưa thích nghi 
một cách kịp thời với các cơ chế của 
nền kinh tế thị trường. Hoạt động 
KH&CN không đáp ứng được tính đổi 
mới, tính linh hoạt và tính đặc thù của 
kinh tế thị trường. 

 Một trong những nguyên nhân dẫn 
đến yếu kém này chính là công tác 
truyền thông về KH&CN của chúng ta 
trong những năm vừa qua còn chưa 
tương xứng với tốc độ đổi mới của 
nền kinh tế. Rất nhiều cán bộ quản lý 
còn chưa hiểu hết về bản chất của nền 
kinh tế thị trường cũng như đặc thù 
của hoạt động KH&CN trong nền 
kinh tế thị trường. Hầu hết các viện 
nghiên cứu, các trường đại học vốn ỉ 
lại vào sự bao cấp của Nhà nước. Hoạt 
động nghiên cứu của chúng ta chủ yếu 
dựa vào tài trợ của ngân sách nhà 
nước, chưa huy động được sự đầu tư 
của toàn xã hội cho hoạt động 
KH&CN, vì thế mà hoạt động truyền 
thông có vai trò rất quan trọng. 

 Chúng tôi rất mong các cơ quan báo 
chí giúp cho ngành KH&CN đưa 
những thông tin về cơ chế chính sách 
mới, về KH&CN, về kinh tế thị 
trường đến với xã hội trong đó có 
những người làm công tác khoa học, 
những người làm công tác quản lý 
KH&CN để chúng ta thực sự chuyển 
đổi hoạt động KH&CN sang theo cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm, thích 
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ứng với kinh tế thị trường, cũng như 
đáp ứng yêu cầu của thực tiễn theo cơ 
chế đặt hàng, cơ chế quỹ và cơ chế 
khoán chi mà Chính phủ đã hình thành 
giao cho ngành KH&CN thực hiện. 

Để KH&CN có thể hội nhập toàn 
diện với thế giới rất cần hình thành 
các ngành mũi nhọn. Tuy nhiên trên 
thực tế hiện nay các ngành KH&CN 
mũi nhọn của chúng ta chưa được như 
mong muốn. Một trong những nguyên 
nhân đó là sự đầu tư của xã hội, trong 
đó có sự đầu tư của nhà nước chưa đạt 
được ngưỡng mà chúng ta mong 
muốn. Phát triển các ngành công nghệ 
mới, công nghệ cao, công nghệ mũi 
nhọn đòi hỏi sự đầu tư rất lớn cả về 
kinh tế lẫn trí tuệ. Hiện nay ngân sách 
nhà nước mới chỉ dành 2% tổng chi 
ngân sách hàng năm cho hoạt động 
KH&CN, nhưng tỉ lệ kinh phí dành 
cho hoạt động nghiên cứu chỉ chiếm 
10% trong số 2% tổng chi ngân sách. 
Nói cách khác hàng năm chúng ta 
dành hơn 2000 tỷ đồng cho hoạt động 
nghiên cứu triển khai. Nguồn kinh phí 
này là vô cùng ít ỏi so với nhu cầu của 
thực tiễn trong khi các doanh nghiệp 
(DN) của chúng ta chưa quan tâm đầu 
tư cho chính DN của họ để đổi mới 
công nghệ. Vì thế mà chúng ta không 
có đủ nguồn lực để đầu tư cho công 
nghệ đòi hỏi trình độ cao, có những 
sản phẩm hiện đại, công nghệ cao. 

 Để giải quyết vấn đề này, vừa qua, 
Bộ KH&CN đã trình quốc hội Luật 
KH&CN năm 2013 trong đó có 1 quy 

định rất đổi mới là DN nhà nước buộc 
phải đầu tư cho phát triển KH&CN 
bằng nguồn lợi nhuận trước thuế của 
họ với tỷ lệ tối thiểu theo Nghị định 
95 của Chính phủ là 3% lợi nhuận 
trước thuế và tỷ lệ tối đa là 10 % theo 
Luật thuế thu nhập DN, đồng thời Nhà 
nước duy trì 2% tổng chi ngân sách. 
Như vậy, hi vọng trong giai đoạn tới 
nguồn đầu tư cho KH&CN sẽ được 
tăng lên đáng kể - Bộ trưởng cho biết. 

 Chúng ta đã có nhiều nghiên cứu 
thành công trong lĩnh vực công nghệ 
mới, công nghệ cao ví dụ như sản xuất 
vacxin, công nghệ vũ trụ, công nghệ 
vật liệu, công nghệ thông tin. Tuy 
nhiên mới dừng lại ở mức độ nghiên 
cứu mà chưa trở thành sản phẩm phục 
vụ cho xã hội. Đó chính là chúng ta 
thiếu nguồn đầu tư để thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, để đầu tư cho các 
DN đổi mới công nghệ vào sản xuất 
cho những sản phẩm từ kết quả nghiên 
cứu, hình thành hệ thống DN 
KH&CN.  

“Vì thế năm 2015 chúng tôi đang 
xác định là năm triển khai, tiếp theo 
năm 2014 là năm hành động. Năm nay 
là 1 năm chúng tôi sẽ đưa các kết quả 
nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh 
phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội. 
Hạn chế bớt các đề tài dự án không có 
địa chỉ ứng dụng để thương mại hóa 
nhiều hơn các kết quả nghiên cứu đem 
lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội” 
- Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng định. 

Tổng hợp 
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TỔNG BÍ THƯ: ĐẦU TƯ CHO 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ LÀ 
ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
nhấn mạnh Đảng, Nhà nước rất quan 
tâm phát triển khoa học công nghệ 
(KHCN), đặc biệt là KHCN cao. Đầu 
tư cho KHCN cũng như giáo dục đào 
tạo là đầu tư cho phát triển. 

Vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú 
Trọng đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, 
nhân viên Khu Công nghệ cao Hòa 
Lạc (Hà Nội) và tham gia Tết trồng 
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. 

Tại đây, Tổng Bí thư bày tỏ vui 
mừng đến thăm Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc, một vườn ươm KHCN cao 
của nước nhà và tham dự Tết trồng 
cây nhân dịp đầu năm 2015 trên một 
vùng địa linh giàu truyền thống văn 
hóa. 

 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát động 

Tết trồng cây và trồng cây lưu niệm tại Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VP 

Tổng Bí thư nhấn mạnh Đảng, Nhà 
nước rất quan tâm phát triển KHCN, 
đặc biệt là KHCN cao. Trong những 
năm gần đây, khi đất nước tiến hành 
đổi mới, hội nhập quốc tế, thì phát 
triển KHCN càng được coi trọng. Đây 

là quốc sách hàng đầu, là yếu tố quyết 
định trí tuệ và sức mạnh của một dân 
tộc, là một trong những động lực để 
phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ 
Tổ quốc. Đầu tư cho KHCN là đầu tư 
cho phát triển. 

Sự nỗ lực của Bộ KH&CN, Ban 
Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, 
được sự giúp đỡ của TP. Hà Nội, việc 
triển khai xây dựng Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc đã có bước chuyển tốt, 
giải phóng được mặt bằng, tháo gỡ 
một số cơ chế chính sách, thu được 
nhiều kết quả. Qua đó tạo cơ sở vật 
chất bước đầu, thu hút được một số 
nhà đầu tư. Trong thời gian tới, Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc tiếp tục được 
triển khai mạnh mẽ hơn nữa, thu được 
nhiều kết quả cao hơn, đáp ứng yêu 
cầu, nguyện vọng và bảo đảm đúng 
tiến độ đã đề ra. 

Tổng Bí thư nêu rõ, Ðảng, Nhà nước 
hy vọng nhiều ở đội ngũ cán bộ khoa 
học xây dựng Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc, coi đây thật sự là cú huých, là 
động lực thúc đẩy KHCN nước nhà 
phát triển. 

Tổng Bí thư hoan nghênh sáng kiến 
tổ chức Tết trồng cây trên địa bàn Khu 
công nghệ cao Hòa Lạc - khu vườn 
ươm KHCN cao của đất nước. Thực 
hiện lời căn dặn của Bác Hồ, vì lợi ích 
mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 
trăm năm thì phải trồng người. Tổng 
Bí thư mong muốn việc trồng cây, 
trồng người và thúc đẩy việc ươm 
trồng công nghệ cao tại Khu công 
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nghệ cao Hòa Lạc sẽ thu được nhiều 
kết quả tốt đẹp; mong tất cả mọi người 
cùng trồng cây một cách thật sự, để 
không chỉ có vườn cây xanh, mà còn 
có “vườn công nghệ cao” tươi tốt trên 
đất Hòa Lạc. 

Cũng nhân dịp đầu năm mới, đoàn 
đã tới thăm Công ty Cổ phần FPT, tập 
đoàn có hai công ty thành viên là 
Công ty Phần mềm FPT (FPT 
Software) và Đại học FPT trong khu 
công nghệ cao Hòa Lạc, động viên 
hơn 100 nhân viên phần mềm làm 
việc trong suốt dịp Tết. 

Theo VietQ.vn 
 
 

 
 
 
HÀNH ĐỘNG QUYẾT LIỆT ĐƯA 
CHÍNH SÁCH KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ VÀO CUỘC SỐNG 

Môi trường pháp lý về khoa học, 
công nghệ (KHCN) được hoàn thiện 
hệ thống, đồng bộ, điều kiện bình 
đẳng, rộng mở cho mọi thành phần 
tham gia đầu tư, nghiên cứu, chuyển 
giao, thương mại hóa khoa học công 
nghệ (KHCN). Thị trường công nghệ 
được thúc đẩy phát triển và bước đầu 
phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt 
động KHCN với sản xuất, kinh 
doanh... Và vấn đề đặt ra trong năm 
2015 đối với Bộ KHCN là hành động 
quyết liệt triển khai các chính sách 
mới vào cuộc sống, đưa các kết quả 

nghiên cứu KHCN vào ứng dụng, 
thương mại hóa, sản xuất kinh 
doanh... góp phần phát triển KT- XH 
bền vững. 

Công phá sức ỳ trong tư duy làm 
khoa học của người quản lý, nghiên 
cứu KHCN 

Trong năm 2014, công tác chỉ đạo 
điều hành, quản lý Nhà nước của Bộ 
KHCN đã hướng vào mục tiêu đổi 
mới, nâng cao chất lượng nghiên cứu 
trong những ngành, lĩnh vực quan 
trọng như nông nghiệp, công nghiệp, 
y-dược, môi trường, thông tin. Trong 
năm qua, Bộ KH&CN đã nỗ lực đeo 
bám, thuyết phục các bộ, ngành liên 
quan nhằm cụ thể hóa những chính 
sách mới về KHCN trong Luật 
KH&CN năm 2013. 7 nghị định, 18 
thông tư được ban hành cùng với một 
số thông tư nữa đang được tiếp tục 
phối hợp xây dựng thể hiện nỗ lực 
không ngừng nghỉ của những người 
làm chính sách khoa học. Nhờ đó, môi 
trường pháp lý về KHCN được tập 
trung hoàn thiện thành hệ thống khá 
đồng bộ, tạo điều kiện bình đẳng, rộng 
mở cho mọi thành phần tham gia đầu 
tư, nghiên cứu, chuyển giao, thương 
mại hóa KHCN. Thị trường công nghệ 
được thúc đẩy phát triển và bước đầu 
phát huy vai trò cầu nối, gắn kết hoạt 
động KHCN với sản xuất, kinh doanh 
thông qua các chợ công nghệ và thiết 
bị, sàn giao dịch công nghệ, các tổ 
chức trung gian công nghệ ở quy mô 
quốc gia, vùng, địa phương. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Một số thành tựu nghiên cứu KHCN 
tiêu biểu đã đem lại giá trị kinh tế, xã 
hội cao trong năm 2014 như: 18 giống 
cây trồng chính thức, 16 giống cây 
trồng được công nhận sản xuất thử; 
sản xuất giống nhân tạo và nuôi 
thương phẩm hơn 30 đối tượng thủy 
sản mới có giá trị kinh tế cao; trong 
lĩnh vực y dược, áp dụng thành công 
công nghệ sản xuất vaccine rota, trở 
thành 1 trong 4 nước trên thế giới tự 
sản xuất vaccine rota phòng tiêu chảy; 
làm chủ được thiết kế, chế tạo và vận 
hành máy biến áp 220kV, 500kV đạt 
tiêu chuẩn quốc tế; trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin, đã đưa vào ứng 
dụng quy trình dự báo bão trên biển 
Đông trước 5 ngày, làm chủ công 
nghệ thiết kế chip vi điều khiển 8 
bit… Theo Báo cáo chỉ số đổi mới 
toàn cầu năm 2014 do Tổ chức Sở hữu 
trí tuệ thế giới (WIPO) mới công bố, 
Việt Nam xếp vị trí thứ 71 toàn cầu và 
xếp thứ 4 trong ASEAN về đổi mới 
sáng tạo. 

 
Bên cạnh những kết quả đạt được, 

ngành KHCN cũng đã nhận thấy rõ 
nhiều hạn chế cần tiếp tục tháo gỡ. Đó 
là tiềm lực và trình độ KHCN, đội ngũ 

cán bộ KHCN vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu, thiếu các tập thể khoa học 
mạnh, các viện nghiên cứu, trường đại 
học đẳng cấp quốc tế, thiếu các cán bộ 
đầu ngành. Do đó, KHCN chưa đóng 
góp nhiều vào yếu tố năng suất tổng 
hợp (TFP) vào tăng trưởng thấp. Trở 
thành động lực chủ yếu cho tăng 
trưởng và tái cơ cấu kinh tế vẫn là một 
thách thức lớn của KHCN. Cùng với 
đó, ngành còn thiếu các hướng ưu tiên 
phù hợp, các chính sách, giải pháp 
mạnh mẽ để tạo đột phá trong những 
lĩnh vực mà Việt Nam có lợi thế, vì 
vậy, chưa hình thành được các ngành 
mũi nhọn, đạt trình độ tiên tiến, có 
khả năng cạnh tranh bình đẳng với 
khu vực và thế giới.  

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn 
Quân thẳng thắn nhìn nhận, bất cập 
của ngành lớn nhất hiện nay là sức ỳ 
trong đổi mới tư duy của những người 
làm quản lý KHCN, những người trực 
tiếp làm hoạt động nghiên cứu, ứng 
dụng KHCN. Chúng ta hít thở không 
khí bao cấp quá dài, khi chuyển sang 
cơ chế thị trường, rất nhiều cán bộ 
khoa học và cán bộ quản lý chưa thích 
nghi kịp với những cơ chế mới của 
nền kinh tế thị trường. Hoạt động 
khoa học không đáp ứng được tính đổi 
mới, tính linh hoạt và tính đặc thù của 
thị trường. Một trong những nguyên 
nhân dẫn đến yếu kém này là công tác 
truyền thông KHCN chưa tương xứng 
với tốc độ đổi mới của nền kinh tế và 
chưa tạo ra được tinh thần KHCN 
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trong mỗi người, mỗi doanh nghiệp, 
trong xã hội. Hầu hết viện, trường, 
trung tâm nghiên cứu của chúng ta 
dựa vào tài trợ từ ngân sách nhà nước, 
chưa huy động được đầu tư của xã 
hội, doanh nghiệp cho KHCN. 

Triển khai các chính sách KHCN 
vào cuộc sống 

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ của 
Bộ KH&CN vừa qua, Phó thủ tướng 
Vũ Đức Đam cho rằng, Bộ đã nỗ lực 
phối hợp với các bộ, ngành xây dựng 
và ban hành nhiều cơ chế, chính sách 
mới đổi mới hoạt động KHCN. Năm 
2015, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của 
Bộ là triển khai, đưa các chính sách, 
cơ chế này vào thực tiễn sớm nhất. 
Đồng thời, tiếp tục phối hợp chặt chẽ 
với các bộ, ngành để ban hành các 
thông tư hướng dẫn thực hiện các 
chính sách mới mà ngành đã nỗ lực 
xây dựng trong năm qua. Cùng với đó, 
Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng cho 
biết, năm 2015 được ngành KHCN 
xác định là năm triển khai, đưa các kết 
quả nghiên cứu vào ứng dụng, thương 
mại hóa sản xuất kinh doanh, góp 
phần phát triển KT-XH bền vững, hạn 
chế các đề tài, dự án không có địa chỉ 
ứng dụng, cất ngăn kéo. 

Rõ ràng, để đất nước có thể phát 
triển bền vững, giữ vững được độc lập 
chủ quyền, từng bước nâng cao thu 
nhập và chất lượng cuộc sống của 
người dân thì cần phải có tiềm lực 
KHCN mạnh. Thời gian qua, ngành 
KHCN đã có nhiều nỗ lực nhằm xây 

dựng tinh thần KHCN trong cộng 
đồng, doanh nghiệp, tuy nhiên các nỗ 
lực cải cách này mới chỉ bước đầu. Để 
doanh nghiệp thực sự đầu tư vào 
nghiên cứu, đổi mới công nghệ, Phó 
thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, Bộ 
KHCN cần tiếp tục đeo bám các bộ, 
ngành để có các cơ chế thực sự thiết 
thực đối với doanh nghiệp, để doanh 
nghiệp thực sự thấy rõ lợi ích trong 
ứng dụng khoa học, đổi mới công 
nghệ. Đồng thời, Bộ KHCN phải là 
đầu mối cùng với giới khoa học nói 
chung và các bộ, ngành tích cực cải 
thiện môi trường kinh doanh, xóa bỏ 
độc quyền, ưu ái, để nguồn lực xã hội 
được phân phối thực sự dựa trên sức 
cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh 
nghiệp. Khi đó, doanh nghiệp mới dồn 
sức cho R&D; KHCN mới có động 
lực phát triển.  

 
Nguồn: Tuyengiao.vn 

Năng lực sáng tạo của người Việt đã 
được thể hiện qua lịch sử mấy ngàn 
năm dựng nước và giữ nước oanh liệt 
của cha ông. Trong nền kinh tế tri 
thức toàn cầu hiện nay, vấn đề đặt ra 
là làm sao phải khơi dậy sức sáng tạo 
của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp 
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và của toàn xã hội. Để từ những sáng 
kiến nhỏ ban đầu đến những sáng chế, 
sản phẩm cụ thể, trong đó không thể 
thiếu vai trò của các nhà khoa học, tổ 
chức khoa học cũng như sự hỗ trợ từ 
Bộ KH&CN. Phó thủ tướng Vũ Đức 
Đam chỉ ra rằng, bản thân Bộ 
KH&CN cần thay đổi mạnh mẽ, từ 
việc ra đầu bài nghiên cứu. Muốn hạn 
chế các đề tài không có địa chỉ ứng 
dụng, cần giảm những đầu bài do các 
viện, các nghiên cứu viên đề xuất, 
tăng cường các đầu bài nghiên cứu từ 
thực tiễn, các Sở KH&CN phải đóng 
vai trò lớn hơn trong tập hợp các yêu 
cầu thực tế sản xuất kinh doanh thành 
những đề tài nghiên cứu khoa học cơ 
bản, khoa học ứng dụng, triển khai.  

Trong nền kinh tế thị trường hội 
nhập sâu rộng hiện nay, chúng ta 
không thể đóng cửa làm khoa học. 
Hội nhập quốc tế sẽ tiếp cận được các 
thành tưu KHCN mới nhất, học tập 
được kinh nghiệm và ứng dụng của 
các quốc gia đi trước, kế thừa các 
thành quả KHCN của nhân loại mà 
không phải nghiên cứu lại từ đầu. Qua 
đó, có thể bớt gánh nặng tốn kém 
nguồn lực, chất xám bởi rất nhiều các 
đề tài nghiên cứu từ đầu của chúng ta 
thế giới đã thực hiện và công khai. 
Tuy nhiên, hội nhập quốc tế đòi hỏi 
nguồn lực nhất định. Chính phủ đã 
tăng cường hội nhập, tham gia các tổ 
chức quốc tế, trong đó có khoa học 
công nghệ. Bộ KHCN đang quyết tâm 
xây dựng một viện nghiên cứu theo 

mô hình viện nghiên cứu tiên tiến của 
nước ngoài (V-KIST), nơi có môi 
trường làm việc tương đương các viện 
nghiên cứu tại các nước phát triển. 
Viện này khi đi vào hoạt động được 
kỳ vọng sẽ tập hợp được các nhà khoa 
học tài năng Việt Nam bốn phương 
cùng gây dựng, phát triển đóng góp 
vào sự phát triển chung của KHCN 
nước nhà. 

Cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
của các tổ chức KHCN được ban hành 
nhiều năm nay nhưng hiệu quả thực tế 
còn thấp. Thiết nghĩ, Bộ KH&CN cần 
xác định một trong những nhiệm vụ 
để triển khai chính sách mới trong 
năm 2015 là việc đổi mới các đơn vị 
sự nghiệp công trong ngành. Các nhà 
khoa học được đào tạo, được đầu tư 
rất nhiều nguồn lực, cơ sở vật chất 
trang thiết bị, sau bao năm như vậy 
mà không tự chủ được thì thật khó 
hiểu. Giờ đây, bầu sữa ngân sách nhà 
nước sẽ được giao dưới cơ chế đặt 
hàng, chú trọng đến kết quả đầu ra của 
sản phẩm, dịch vụ. Việc thay đổi thói 
quen, tư duy đã ăn sâu vào suy nghĩ 
và nếp làm việc không thể một sớm 
một chiều, song yêu cầu thay đổi từ 
thực tiễn và chính sách là không thể 
khác được. Việc tự chủ về bộ máy và 
tài chính sẽ trao quyền chủ động cho 
các tổ chức KHCN, từ đó thúc đẩy sự 
tự vận động từ trì trệ đến năng động, 
hiệu quả, tạo ra những thành quả hữu 
ích của các tổ chức này. 

 Theo daibieunhandan.vn 
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QUY ĐỊNH CƠ CHẾ TỰ CHỦ 
CỦA ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG 
LẬP 

Nghị định quy định cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập vừa 
được Chính phủ ban hành. 

 Nghị định này quy định các nguyên 
tắc, quy định chung về cơ chế tự chủ 
của đơn vị sự nghiệp công lập trong 
các lĩnh vực: giáo dục đào tạo; dạy 
nghề; y tế; văn hóa, thể thao và du 
lịch; thông tin truyền thông và báo 
chí; khoa học và công nghệ; sự nghiệp 
kinh tế và sự nghiệp khác. 

 Đơn vị sự nghiệp công lập được tự 
chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ 
máy và nhân sự. 

 Trong đó, đơn vị sự nghiệp công 
được quyết định thành lập, tổ chức lại, 
giải thể các đơn vị không thuộc cơ cấu 
tổ chức các đơn vị cấu thành theo 
quyết định của cơ quan có thẩm 
quyền, khi đáp ứng các tiêu chí, điều 
kiện, tiêu chuẩn theo quy định của 
pháp luật; xây dựng phương án sắp 
xếp lại các đơn vị cấu thành trình cơ 
quan có thẩm quyền quyết định. 

 Riêng đơn vị sự nghiệp công tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên và 
đơn vị sự nghiệp công do ngân sách 
nhà nước đảm bảo chi thường xuyên: 
Xây dựng phương án sắp xếp, kiện 
toàn cơ cấu tổ chức của đơn vị trình 
cơ quan có thẩm quyền quyết định. 

 Đơn vị sự nghiệp công xây dựng vị 
trí việc làm và cơ cấu viên chức theo 
chức danh nghề nghiệp trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt; tuyển dụng, sử 
dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen 
thưởng, kỷ luật và quản lý viên chức, 
người lao động theo quy định của 
pháp luật; thuê hợp đồng lao động để 
thực hiện nhiệm vụ. 

 Riêng số lượng người làm việc, đơn 
vị sự nghiệp công tự bảo đảm chi 
thường xuyên và chi đầu tư và đơn vị 
sự nghiệp công tự bảo đảm chi thường 
xuyên quyết định số lượng người làm 
việc; đơn vị sự nghiệp công tự bảo 
đảm một phần chi thường xuyên đề 
xuất số lượng người làm việc của đơn 
vị trình cơ quan có thẩm quyền quyết 
định; đơn vị sự nghiệp công do ngân 
sách nhà nước đảm bảo chi thường 
xuyên đề xuất số lượng người làm 
việc trên cơ sở định biên bình quân 5 
năm trước và không cao hơn số định 
biên hiện có của đơn vị, trình cơ quan 
có thẩm quyền quyết định (đối với các 
đơn vị sự nghiệp công mới thành lập, 
thời gian hoạt động chưa đủ 5 năm thì 
tính bình quân cả quá trình hoạt 
động). 

 Trường hợp đơn vị sự nghiệp công 
chưa xây dựng được vị trí việc làm và 
cơ cấu viên chức theo chức danh nghề 
nghiệp, số lượng người làm việc được 
xác định trên cơ sở định biên bình 
quân các năm trước theo hướng dẫn 
của Bộ Nội vụ. 

 Đơn vị sự nghiệp công tự đảm bảo 
chi thường xuyên và chi đầu tư phát 
triển phải thành lập Hội đồng quản lý 
để quyết định những vấn đề quan 
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trọng trong quá trình hoạt động của 
đơn vị. 

 Căn cứ vào điều kiện cụ thể, yêu 
cầu quản lý và pháp luật chuyên 
ngành, trường hợp cần thiết, các Bộ, 
cơ quan Trung ương; UBND cấp tỉnh 
quy định việc thành lập Hội đồng 
quản lý đối với các đơn vị sự nghiệp 
công không thuộc quy định nêu trên. 

Hội đồng quản lý quyết định về 
chiến lược, kế hoạch trung hạn và 
hàng năm của đơn vị; quyết định chủ 
trương đầu tư mở rộng hoạt động, 
thành lập, giải thể, tổ chức lại các đơn 
vị cấu thành; quyết định chủ trương 
lớn về tổ chức, nhân sự (bổ nhiệm, 
khen thưởng, kỷ luật viên chức; riêng 
về số lượng người làm việc thực hiện 
theo quy định); thông qua quy chế tổ 
chức và hoạt động của đơn vị để trình 
cấp có thẩm quyền quyết định; thông 
qua báo cáo quyết toán tài chính hàng 
năm, thực hiện kiểm tra, giám sát việc 
thực hiện kế hoạch, việc triển khai 
quy chế dân chủ, quyết định các vấn 
đề quan trọng khác của đơn vị theo 
quy định của pháp luật. 

 Hội đồng quản lý có từ 5 đến 11 
thành viên; Chủ tịch và các thành viên 
của Hội đồng quản lý do cơ quan có 
thẩm quyền quyết định thành lập đơn 
vị bổ nhiệm; Hội đồng quản lý có đại 
diện của cơ quan quản lý cấp trên. 

 Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

SẼ CÓ CƠ CHẾ TRỌNG DỤNG 
CÔNG CHỨC TÀI NĂNG 

Chính phủ sẽ xây dựng nghị định 
riêng về trọng dụng, đãi ngộ công 
chức có tài năng trong hoạt động 
công vụ... 

Chính phủ sẽ xây dựng nghị định 
riêng về trọng dụng, đãi ngộ công 
chức có tài năng trong hoạt động công 
vụ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả 
lời chất vấn bằng văn bản của đại biểu 
Quốc hội Nguyễn Thị Khá. 

Đại biểu Khá viết: “Liên quan đến 
chính sách thu hút nhân tài, sử dụng 
nhân lực qua đào tạo trong nước, nước 
ngoài đạt thành tích xuất sắc, đặc biệt 
sau đại học như thạc sĩ, tiến sĩ, ngoài 
ra có các nhân tố tự phát, nổi lên từ 
những “hai lúa” về cơ khí, xây dựng, 
tàu bay, tàu ngầm, Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ có giải pháp đột phá 
nào cụ thể để trọng dụng và phát huy 
nguồn nhân lực ấy một cách hiệu quả 
nhất, hạn chế chảy máu chất xám ra 
ngoài”. 

Nữ đại biểu đoàn Trà Vinh cũng tiếp 
tục chất vấn về địa chỉ trách nhiệm và 
biện pháp xử lý khi hàng năm ngân 
sách nhà nước phân bổ cho lĩnh vực 
khoa học, công nghệ luôn bị kết dư, 
không sử dụng hết. Và như Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
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(KH&CN) đã trả lời chất vấn trước 
Quốc hội về đầu tư cho sáng chế, chế 
tạo của nhóm nhà khoa học, muốn chi 
mà không chi được. 

Tại văn bản hồi âm, Thủ tướng 
Chính phủ khẳng định, phát triển 
nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất 
lượng cao được xác định là một đột 
phá chiến lược. 

Chính phủ đã xây dựng và triển khai 
nhiều cơ chế chính sách, trong đó có 
nội dung thu hút, trọng dụng nhân tài, 
đã ban hành các nghị định (số 
24/2010/NĐ-CP, số 40/2014/NĐ-CP, 
số 87/2014/NĐ-CP) quy định về xét 
tuyển đặc cách không qua thi tuyển 
vào làm việc trong các cơ quan hành 
chính nhà nước đối với những người 
tốt nghiệp thủ khoa tại các cơ sở đào 
tạo trình độ đại học ở trong nước, tốt 
nghiệp loại giỏi, xuất sắc của các 
trường đại học có uy tín ở nước ngoài 
hoặc có kinh nghiệm công tác từ 5 
năm trở lên, đáp ứng được ngay yêu 
cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. 

Đồng thời, tạo môi trường, điều kiện 
thuận lợi (về xuất nhập cảnh và cư trú, 
tuyển dụng, lao động, học tập, tiền 
lương, nhà ở, tiếp cận thông tin…) để 
các cá nhân hoạt động khoa học và 
công nghệ, bao gồm cả người Việt 
Nam ở nước ngoài và chuyên gia nước 
ngoài tham gia hoạt động KH&CN tại 
Việt Nam, có thể phát triển tài năng và 
hưởng lợi ích xứng đáng với giá trị lao 
động sáng tạo của mình; Bảo vệ quyền 
và lợi ích chính đáng của tác giả các 

công trình khoa học công nghệ; thực 
hiện bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Bên cạnh đó là cải tiến hệ thống giải 
thưởng KH&CN, danh hiệu vinh dự 
Nhà nước và có chính sách khen 
thưởng, tôn vinh đối với những người 
có đóng góp lớn về khoa học, công 
nghệ và các tác giả các công trình, 
sáng chế có giá trị khoa học và thực 
tiễn. 

Thủ tướng cho biết, thời gian tới, 
Chính phủ sẽ khẩn trương xây dựng 
nghị định riêng về trọng dụng, đãi ngộ 
công chức có tài năng trong hoạt động 
công vụ; có cơ chế, chính sách ưu đãi 
để khai thác, sử dụng hiệu quả đội ngũ 
sinh viên, nghiên cứu sinh, thực tập 
sinh, chuyên gia KH&CN học tập và 
làm việc ở nước ngoài; thu hút, tạo 
nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp 
xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. 

Liên quan đến việc không sử dụng 
hết ngân sách nhà nước phân bổ cho 
lĩnh vực KH&CN, Thủ tướng trình 
bày: ngân sách nhà nước phân bổ cho 
lĩnh vực KH&CN ở nước ta còn hạn 
hẹp. Trong thực tế, một số trường hợp 
không sử dụng hết kinh phí, nhất là 
đối với ngân sách địa phương. 

Tình trạng trên có nhiều nguyên 
nhân, trong đó chủ yếu do cơ chế tài 
chính đối với hoạt động khoa học, 
công nghệ còn chưa phù hợp, chưa 
gắn kinh phí nghiên cứu với hiệu quả 
ứng dụng; còn tình trạng bao cấp hoặc 
làm khoa học để cải thiện đời sống; 
đặt hàng nghiên cứu khoa học chưa 
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xuất phát từ yêu cầu; định mức chi lạc 
hậu; giải ngân kinh phí không phù hợp 
với tiến độ thực hiện; thủ tục thanh 
quyết toán đề tài, dự án phức tạp. 

Thực hiện Luật KH&CN năm 2013, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định 
95/2014/NĐ-CP về đầu tư và cơ chế 
tài chính đối với hoạt động KH&CN. 

Theo đó, việc cấp phát kinh phí 
thông qua hệ thống quỹ phát triển 
KH&CN và theo tiến độ; rà soát, hoàn 
thiện các định mức và hướng dẫn 
khoán chi. Các tổ chức, cá nhân thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN chủ động 
quyết định các nội dung chi được 
khoán. Đơn giản hóa thủ tục hành 
chính trong việc phê duyệt điều chỉnh 
nội dung dự toán của nhiệm vụ. 

Và qua đó, sẽ từng bước hạn chế 
tình trạng sử dụng không hết và nâng 
cao hiệu quả sử dụng kinh phí ngân 
sách nhà nước cho lĩnh vực KH&CN, 
Thủ tướng trả lời đại biểu Khá. 

Theo Chinhphu.vn 
 

ƯU TIÊN HỖ TRỢ DOANH 
NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

Năm 2014 vừa qua, cùng với việc 
các nội dung của Chiến lược Phát 
triển KH&CN địa phương lần đầu tiên 
được đưa vào Chiến lược Phát triển 
KH&CN cho tới năm 2020, Luật 
KH&CN sửa đổi cũng chính thức có 
hiệu lực được xem là những tiền đề 
cho KH&CN các địa phương giải bài 
toán khó về nguồn lực, hướng tới các 
mục tiêu xa hơn trong năm 2015. 

 
Sản xuất tại Công ty TNHH Cơ khí và tự 

động hóa công nghiệp Lai Xá, huyện Hoài Đức 
(Hà Nội). Ảnh: Thanh Hải 

Chuyển biến tích cực 
Với sự ra đời của Luật KH&CN và 

chính thức có hiệu lực từ năm 2014, 
hoạt động KH&CN tại các địa phương 
đã bước đầu có những chuyển biến 
đáng ghi nhận. Theo ông Hồ Ngọc 
Luật - Vụ trưởng Vụ Phát triển 
KH&CN địa phương (Bộ KH&CN): 
Chỉ trong vòng hơn một năm, các Sở 
KH&CN đã tham mưu cho tỉnh ủy, 
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố 
trực thuộc trung ương ban hành gần 
400 văn bản quản lý nhà nước về các 
lĩnh vực KH&CN ở địa phương. Các 
văn bản này đã tạo hành lang pháp lý 
phục vụ công tác quản lý, tạo đà để 
hoạt động KH&CN ở địa phương 
ngày một chủ động hơn trong việc 
thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực 
được giao. Năm 2014, các tỉnh, thành 
phố đã triển khai được gần 1.300 đề 
tài, dự án, trong đó có 317 đề tài, dự 
án có kết quả nổi bật phục vụ mục tiêu 
phát triển kinh tế - xã hội của địa 
phương. Các dự án, đề tài tập trung 
nhiều nhất tại vùng Đồng bằng sông 
Hồng với 109 đề tài, miền núi phía 
Bắc có 68 đề tài, Đồng bằng sông Cửu 
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Long có 58 đề tài… Các đề tài, dự án 
có kết quả nổi bật chủ yếu tập trung 
trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp, 
khoa học kỹ thuật và công nghệ. 

Ngành KH&CN nhiều địa phương 
cũng báo hiệu sẽ khởi sắc với việc 
thành lập và đưa vào hoạt động Quỹ 
Phát triển KH&CN. Quỹ đã hỗ trợ cho 
các doanh nghiệp, tổ chức KH&CN 
vay để thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN, dự án sản xuất thử nghiệm, 
đổi mới công nghệ, đầu tư ứng dụng 
công nghệ mới. Tuy nhiên, cũng theo 
ông Hồ Ngọc Luật, số địa phương có 
quỹ hiện còn ít, mới chỉ tính ở mức 
hàng chục. Nếu thu hút được nhiều 
doanh nghiệp thành lập quỹ thì đây sẽ 
là nguồn lực lớn hơn nhiều so với 
nguồn ngân sách các tỉnh, thành đầu 
tư cho phát triển KH&CN. 

Ngoài ra, các địa phương đã cụ thể 
hóa các cơ chế, chính sách đổi mới để 
tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn 
khác ngoài ngân sách nhà nước, 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
cho các đề tài, dự án KH&CN phục vụ 
trực tiếp cho hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp theo cơ chế 
Nhà nước hỗ trợ 30% kinh phí, doanh 
nghiệp đầu tư 70% kinh phí. Các kết 
quả nghiên cứu đã có địa chỉ ứng dụng 
cụ thể, sát với thực tiễn. Đây cũng là 
một động lực góp phần tăng tỷ lệ các 
kết quả nghiên cứu được ứng dụng 
vào sản xuất và đời sống. 

Bên cạnh đó, các địa phương vẫn 
tiếp tục thực hiện các chương trình 

quốc gia về KH&CN do Thủ tướng 
phê duyệt như: Chương trình Xây 
dựng mô hình ứng dụng KH&CN phát 
triển KT-XH nông thôn, miền núi; 
Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ; 
Chương trình Nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm hàng hóa; Chương 
trình quốc gia Phát triển công nghệ 
cao; Chương trình Phát triển sản phẩm 
quốc gia đến năm 2020; Chương trình 
Đổi mới công nghệ quốc gia...  

Gắn với yêu cầu của địa phương 
Trong thời gian tới, KH&CN địa 

phương vẫn tiếp tục đẩy mạnh nghiên 
cứu và phát triển, ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ, hướng mạnh tới các 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng công 
nghệ gắn với yêu cầu phát triển KT-
XH của các địa phương. Những lĩnh 
vực được chú trọng là công nghệ 
thông tin, công nghệ sinh học, công 
nghệ vật liệu mới, công nghệ cơ khí - 
tự động hóa. Các địa phương cũng xác 
định sẽ tập trung khai thác các lợi thế 
và điều kiện đặc thù của từng vùng để 
đẩy mạnh sản xuất hàng hóa là các sản 
phẩm chủ lực, trên cơ sở liên kết phát 
triển chuỗi giá trị hàng hóa, tạo môi 
trường hợp tác, liên kết giữa các địa 
phương. Chương trình ứng dụng tiến 
bộ KH&CN đối với nông thôn - miền 
núi sẽ được thực hiện hiệu quả hơn 
với việc tăng cường ứng dụng nhanh 
KH&CN vào lĩnh vực nông nghiệp và 
công nghiệp nông thôn. 

Bên cạnh đó, theo nhận xét của Vụ 
trưởng Hồ Ngọc Luật, các Sở 
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KH&CN cần có biện pháp nâng cao 
hiệu quả hoạt động nghiên cứu, tăng 
tỷ lệ các dự án sản xuất thử nghiệm và 
huy động tiềm lực của doanh nghiệp 
để thương mại hóa sản phẩm, đưa 
nhanh kết quả vào sản xuất kinh 
doanh, đồng thời đẩy mạnh công tác 
thống kê và giám sát, đánh giá hoạt 
động KH&CN ở địa phương. Đặc 
biệt, để sẵn sàng tham gia Chương 
trình Đổi mới công nghệ quốc gia, các 
địa phương cần tập trung nguồn lực, 
khuyến khích doanh nghiệp nhập khẩu 
công nghệ hiện đại, công nghệ cao, 
trước hết là đối với các ngành, lĩnh 
vực chủ lực, mũi nhọn; tăng cường 
các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ, làm chủ công nghệ 
then chốt, đẩy mạnh sản xuất sản 
phẩm có hàm lượng công nghệ cao, 
trong đó ưu tiên hỗ trợ các doanh 
nghiệp nhỏ và vừa.  

Theo Báo Hà Nội mới 
 

CÔNG NHẬN DOANH NGHIỆP 
KH&CN CÒN NHIỀU KHÓ KHĂN 

Áp dụng nghị định 80/2007/NĐ-CP 
của Chính phủ về doanh nghiệp Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) đã được 
ban hành từ năm 2007, đến nay, cả 
nước đã có khoảng 2000 doanh 
nghiệp (DN) đáp ứng được các tiêu 
chí về doanh nghiệp KH&CN. Tuy 
nhiên, do nhiều khó khăn, vướng mắc 
mà đến nay mới chỉ có chưa đến 200 
DN chính thức được công nhận, cấp 
giấy chứng nhận là DN KH&CN. 

 Theo Bộ KH&CN, hiện cả nước có 
khoảng 2000 doanh nghiệp hoạt động 
chuyên sâu trong lĩnh vực KH&CN. 
Đây là những đối tượng tiềm năng để 
được công nhận là doanh nghiệp 
KH&CN. Tuy nhiên, theo số liệu 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 doanh 
nghiệp KH&CN và khoảng 20 - 30 hồ 
sơ đang chờ thẩm định dự kiến trong 
thời gian tới sẽ được cấp giấy chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN. 

 Hơn nữa, việc phát triển doanh 
nghiệp KH&CN cũng chủ yếu tập 
trung vào hai thành phố lớn đó là Hà 
Nội (17 doanh nghiệp) và Hồ Chí 
Minh (17 doanh nghiệp). Các doanh 
nghiệp KH&CN hoạt động chủ yếu 
trong lĩnh vực được coi là thế mạnh 
của Việt Nam khuyến khích phát triển 
như: giống cây trồng, dược liệu, công 
nghệ sinh học phục vụ nông nghiệp, 
thủy sản, y tế… 

 Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội 
đồng Quản trị, Tổng công ty giống 
cây trồng Thái Bình cho biết: Một DN 
của chúng tôi trong Hiệp hội giống 
cây trồng của thành phố HCM thì 
không được công nhận nhưng doanh 
nghiệp HN thì được, doanh nghiệp 
của Thái Bình thì đưa lên đưa xuống 
đến bây giờ vẫn chưa rõ, tôi đề nghị là 
phải có hướng dẫn cụ thể và phải triển 
khai đầy đủ chứ thực tế tiếp cận được 
với ưu đãi này vẫn còn khó khăn. 
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 Mong mỏi được công nhận là doanh 
nghiệp KH&CN là tâm lý chung của 
nhiều DN hoạt động trong lĩnh vực 
này. Tuy nhiên, theo đánh giá của Bộ 
KH&CN, hiện nay do thủ tục hành 
chính còn nhiều vướng mắc, thiếu 
thông tin, đặc biệt ở địa phương, trình 
độ của người làm công tác đánh giá hồ 
sơ công nhận còn hạn chế; sự thiếu 
thống nhất trong việc của các ban, 
ngành trong áp dụng các ưu đãi dành 
cho loại hình của các bộ, ngành đang 
làm hạn chế tính hiệu quả của hoạt 
động này. Đây là những vấn đề mà Bộ 
KH&CN đang tập trung để tháo gỡ để 
đẩy nhanh việc hiện thực hóa mục tiêu 
tới năm 2015 cả nước sẽ có khoảng 
3000 doanh nghiệp KH&CN. 

 Tháo gỡ rào cản để phát triển DN 
KH&CN 

 Ông Trần Văn Tùng - Thứ trưởng 
Bộ KH&CN cho biết: Chương trình 
592 là chương trình do Thủ tướng ký 
và giao cho Bộ KH&CN thực hiện 
chương trình hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp KH&CN trên địa bàn tỉnh… 
hiện nay chúng tôi đã ký với Bộ Tài 
chính ban hành thông tư hướng dẫn 
chương trình 592… Với chương trình 
này chúng tôi hi vọng sẽ có nhiều hơn 
doanh nghiệp KH&CN, cơ sở nghiên 
cứu KH&CN ra đời. 

 Theo khảo sát của Bộ KH&CN, 
năm 2012 bình quân doanh thu của 
doanh nghiệp KH&CN là 59,8 tỷ 
đồng, lợi nhuận bình quân là 6,4 tỷ 
đồng. Yếu tố cốt lõi là KH&CN đã 

mang lại sức sống cho các doanh 
nghiệp KH&CN ngay cả trong điều 
kiện kinh tế khó khăn. Chỉ tính riêng 9 
tháng đầu năm 2013, số doanh nghiệp 
nói chung giải thể và ngừng hoạt động 
khoảng chiếm 72,8% so với doanh 
nghiệp mới thành lập, thì tính từ 2007 
đến nay số doanh nghiệp KH&CN 
giải thể hoặc ngừng hoạt động chỉ 
chiếm: 4,5% tổng số doanh nghiệp 
được cấp chứng nhận. 

 Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng 
Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN cho biết: 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.  

 Hoạt động hiện nay của các doanh 
nghiệp 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; 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 
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cho quá trình đổi mới công nghệ trong 
các DN hiện nay còn khá chậm chạp. 

 Để góp phần thúc đẩy hoạt động 
phát triển doanh nghiệp KH&CN, 
nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc 
ban hành các cơ chế chính sách, các 
cơ quan quản lý cần bám sát hơn nữa 
hoạt động của các doanh nghiệp thuộc 
loại hình này để kịp thời tháo gỡ khó 
khăn cho các DN. Bên cạnh đó, từng 
bước đưa các chính sách ưu đãi cho 
loại hình DN này vào thực tiễn. 

 Do vậy, để tạo động lực cho các DN 
này đứng vào đội ngũ DN KH&CN 
cần tiếp tục nghiên cứu cải tiến chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ sao cho tránh trùng 
lặp và thiết thực hơn. Chưa kể tới một 
số chính sách thường được các quốc 
gia áp dụng là Chính phủ ưu tiên trong 
đặt hàng hoặc giao nhiệm vụ nghiên 
cứu, hỗ trợ nghiên cứu thử nghiệm, hỗ 
trợ liên kết hợp tác đầu tư nghiên cứu, 
quảng bá, tiêu thụ sản phẩm mới, ưu 
tiên trong đấu thầu công trình sử dụng 
ngân sách nhà nước hoặc trong hoạt 
động mua sắm chính phủ… 

  Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 
 

 Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục 
công bố nghiên cứu về bản đồ gen 
người Việt 

ĐH Quốc gia Hà Nội tiếp tục có 
những nghiên cứu được đánh giá cao 
về gen người Việt Nam... 

Cuối năm 2014, TS Lê Sỹ Vinh 
thuộc ĐH Công nghệ, Chủ nhiệm 
chương trình nghiên cứu trọng điểm 
về Tin - Sinh - Dược của ĐH Quốc 
gia (ĐHQG) Hà Nội cho biết, nhóm 
đã có kết quả đầu tiên về việc nghiên 
cứu xây dựng và phân tích hệ gen 
người Việt, bắt đầu từ tiếp cận của kỹ 
thuật tính toán tin - sinh. 

Nhóm đã nhận được dữ liệu hệ gen 
của một cá thể người Việt vào cuối 
năm 2013. Dữ liệu này bao gồm hơn 
108 tỉ nucleotide. 

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu đã 
tiến hành xây dựng và phân tích hệ 
gen của cá thể người Việt này bằng 
những công nghệ và phương pháp tính 
toán hiện đại và có độ chính xác cao, 
thực hiện trên hệ thống máy tính của 
ĐH Công nghệ, ĐHQGHN và Trường 
ĐH Bách khoa Hà Nội. 

Kết quả phân tích được so sánh với 
hệ gen chuẩn của người và thấy rằng 
gần như toàn bộ hệ gen chuẩn của 
người được bao phủ bởi dữ liệu hệ 
gen cá thể người Việt này. Dữ liệu hệ 
gen của cá thể người Việt nói trên đã 
được thu nhận bằng máy giải trình tự 
thế hệ mới Illumina HiSeq 2000 với 
độ bao phủ cao (34 lần) tương tự như 
độ bao phủ 30 lần trong các dự án hệ 
gen người của các quốc gia khác tại 
Trung tâm giải trình tự BGI-
Hongkong. 

Đến năm 2015 này, PGS.TS Lê Sỹ 
Vinh cùng các cộng sự tiếp tục công 
bố kết quả nghiên cứu xây dựng và 

THÀNH TỰU KH&CN 
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phân tích thành công hệ gen của 3 cá 
thể thuộc một gia đình người Việt trên 
một tạp chí quốc tế trong hệ thống 
SCI. 

Các nghiên cứu và phân tích hệ gen 
để phục vụ cho mục đích chẩn đoán 
và phát hiện sớm bệnh đang là một xu 
hướng trên thế giới. Các thay đổi trên 
hệ gen là nguy cơ dẫn đến hàng ngàn 
loại bệnh khác nhau trong cuộc đời 
của mỗi con người. Phát hiện và chẩn 
đoán sớm các bệnh sẽ giúp chúng ta 
có phương pháp phòng ngừa và điều 
trị các bệnh một cách hiệu quả.   

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Độc tính của ống nano cacbon có 
thể thay đổi trong khí quyển 

Ống nano cacbon (Carbon nanotube 
- CNT) đang được sử dụng rộng rãi 
trong nhiều ứng dụng thương mại do 
các đặc tính độc đáo của chúng, như 
mật độ khối thấp, độ bền cơ học, độ 
linh động điện tử/lỗ trống và độ dẫn 
nhiệt cao. 

 Nhiều sản phẩm tiêu dùng hiện 
đang có mặt trên thị trường có chứa 
CNT, bao gồm các sản phẩm dệt may, 
ô tô, thiết bị điện tử, ống tia X và pin 
ắc quy. Là một bộ phận trong các sản 
phẩm chứa CNT, khi hết thời hạn sử 
dụng CNT có thể sẽ xâm nhập vào 
môi trường (nước, đất, không khí) và 
cuối cùng là cơ thể con người. Điều 
đó có thể gây ra những lo ngại, do 
CNT có hoạt tính sinh học cao bởi có 
diện tích bề mặt đặc biệt lớn và có 

tính ưa chất béo. Độc tính của ống 
nano cacbon đã thu hút được sự chú ý 
đáng kể do chúng được sử dụng trong 
một phạm vi rộng các ứng dụng 
thương mại. Trong khi đã có nhiều 
công trình nghiên cứu về tác động của 
chúng trong các hệ sinh thái nước và 
đất, tuy nhiên vẫn còn thiếu thông tin 
về sự phơi nhiễm CNT từ khí quyển. 
Sự chuyển hóa của CNT trong khí 
quyển dẫn đến quá trình chức năng 
hóa, có thể làm thay đổi đáng kể độc 
tính của chúng. 

 Trong một công trình nghiên cứu 
mới được tiến hành  mang tên: “Tiến 
triển hóa học và độc tố học của ống 
nano cacbon trong quá  trình ngưng 
kết liên quan đến khí quyển”, sự biến 
đổi hóa học của các ống nano cacbon 
đơn vách (SWCNT) thông qua đường 
oxy hóa ozôn và gốc OH đã được 
nghiên cứu bằng cách mô phỏng một 
loạt các chu kỳ sống của vật chất dạng 
hạt trong tầng đối lưu, nhằm mục đích 
liên kết sự tiến hóa hóa học của chúng 
với những thay đổi về độc tố. 

 Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng sự 
ôxy hóa có tạo điều kiện thuận lợi cho 
quá trình chức năng hóa axit 
cacboxylic, nhưng sự hỗ trợ đó thấp 
hơn nhiều so với các kết quả nghiên 
cứu khác thực hiện trong điều kiện 
không giống như trong khí quyển. 
Mặc dù có bằng chứng về sự chức 
năng hóa, nhưng không có sự ôxy hóa 
kể cả O3 lẫn OH đã dẫn đến một sự 
thay đổi về hoạt tính ôxy hóa khử (có 
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khả năng làm gia tăng sự mất cân 
bằng ôxy hóa) hay về giới hạn gây độc 
tế bào (cytotoxic end point). 

 Ngược lại, cả hai hoạt tính ôxy hóa 
khử và gây độc tế bào của SWCNT 
đều giảm mạnh khi tiếp xúc với môi 
trường bên ngoài không khí đô thị, có 
khả năng là do sự hấp thụ của hơi 
cacbon hữu cơ. 

 Các kết quả này đã mở ra một 
hướng nghiên cứu mới về tác động 
của sự phân chia khí-hạt của các chất 
hữu cơ trong khí quyển đến độc tính 
của SWCNT.  

Theo Vista.gov.vn 
 

 Thiết bị điện tử mềm dẻo 
Các nhà nghiên cứu từ Hàn Quốc 

giờ đây đã đạt được những bước tiến 
lớn hướng tới các thiết bị có thể uốn 
cong, bằng cách chế tạo ra một loại 
màng mỏng vẫn duy trì được các tính 
chất điện từ hữu dụng ngay cả khi bị 
bẻ cong. 

 Việc chế tạo các thiết bị mềm dẻo 
rất khó do nhiều vật liệu có tính chất 
điện tử hữu ích thường có độ cứng 
cao. Các nhà nghiên cứu đã từng giải 
quyết vấn đề này bằng cách cắt những 
mảnh rất nhỏ vật liệu như silic và 
nhúng chúng vào plastic dẻo. 

 Giờ đây một nhóm các nhà vật lý và 
kỹ sư ở Hàn Quốc đã tiến hành cách 
tiếp cận tương tự, nhưng họ sử dụng 
ferit bitmut (BiFeO3), một loại vật 
liệu có triển vọng với các tính chất 
điện tử có thể kiểm soát được bằng 

một từ trường và ngược lại. Các vật 
liệu như vậy được gọi là vật liệu 
multiferroics và đang thu hút sự quan 
tâm cho các ứng dụng như điện toán 
tức thì hiệu quả năng lượng cao. 

 Các nhà nghiên cứu đã tổng hợp các 
hạt nano ferit bitmut và pha trộn 
chúng vào trong một dung dịch 
polime. Dung dịch này được làm khô 
qua một loạt các bước với nhiệt độ gia 
tăng để tạo ra một loại màng mỏng, 
mềm dẻo. 

 Vật liệu multiferrorics mềm dẻo có 
thể mang lại khả năng về các thiết bị 
có mang đeo được như thiết bị theo 
dõi sức khỏe hay những đồ thực tế ảo 
đeo trên người. Các vật liệu 
multiferrorics có thể sử dụng trong 
thiết bị nhớ mật độ, hiệu quả năng 
lượng cao và trong các bộ ngắt mạch 
của thiết bị. Hiện nay các nhà nghiên 
cứu đang tiến hành nâng cao hơn nữa 
các tính chất multiferrorics của vật 
liệu, cũng như khai thác thêm các loại 
vật liệu khác thậm chí còn dẻo hơn.  

Theo Vista.gov.vn 
 

 Việt Nam tiến tới xuất khẩu 
vaccine 

Việt Nam đã sản xuất được 10/11 
loại vaccine dùng trong chương trình 
tiêm chủng mở rộng. Bộ Y tế đặt mục 
tiêu, đến năm 2020, sẽ có ít nhất 7 
loại vaccine được xuất khẩu. 

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim 
Tiến cho biết, với việc sản xuất được 
10/11 loại vaccine (trừ vaccine 5 trong 
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1) cung cấp cho chương trình tiêm 
chủng mở rộng, Việt Nam là một 
trong những quốc gia tự chủ được 
nguồn vaccine ngay từ những năm 
thập niên 80. 

Để chuyển hóa các thành tựu khoa 
học trong lĩnh vực vaccine thành hàng 
hóa có giá trị thương mại cao, đáp ứng 
yêu cầu của thị trường và xuất khẩu, 
Bộ Y tế đã đề xuất phát triển sản 
phẩm quốc gia vaccine phòng bệnh 
cho người và đã được Chính phủ chấp 
thuận. 

Theo mục tiêu của Chương trình sản 
phẩm quốc gia vaccine phòng bệnh 
cho người, đến năm 2020, nước ta sẽ 
sản xuất và thương mại hóa được ít 
nhất 7 loại vaccine quan trọng phòng 
bệnh cho người (vaccine đa giá, 
vaccine Rota, viêm não Nhật Bản, 
cúm mùa, thương hàn, dại và viêm 
gan A) tại Việt Nam, đáp ứng đủ yêu 
cầu chương trình tiêm chủng mở rộng 
trong nước, thay thế vaccine nhập 
khẩu, tiến tới xuất khẩu vaccine ra 
một số nước trong khu vực và thế 
giới. 

8 đề tài, dự án khoa học công nghệ 
sản phẩm quốc gia vaccine phòng 
bệnh cho người đã được ký hợp đồng 
triển khai với tổng kinh phí đầu tư 
khoảng 100 tỷ đồng. 

Trong năm 2014, Việt Nam đã xuất 
khẩu được vaccine viêm não Nhật Bản 
Jevax sang Ấn Độ và năm 2015, dự 
kiến sẽ tiếp tục mở rộng thị trường 
sang 3-4 quốc gia khác. Bên cạnh đó, 

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng 
đang đặt hàng Việt Nam sản xuất 
vaccine sởi để xuất khẩu. 

Phát triển sản xuất vaccine trong 
nước cũng được xác định là một trong 
những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến 
lược phát triển của ngành Dược Việt 
Nam. Mục tiêu đến năm 2020, vaccine 
sản xuất trong nước đáp ứng 100% 
nhu cầu tiêm chủng mở rộng và 30% 
nhu cầu tiêm chủng dịch vụ. 

Theo chinhphu.vn 
 
 
 

 
NỮ GIẢNG VIÊN VIỆT NAM 
TỪNG GÂY XÔN XAO THẾ GIỚI 

Ngay bài báo quốc tế đầu tiên, tiến 
sĩ Lê Thị Lý, giảng viên Khoa Công 
nghệ sinh học Trường ĐH Quốc tế 
(ĐH Quốc gia TP.HCM) đã khiến giới 
chuyên môn chú ý. 

 
Tiến sĩ Lê Thị Lý (bìa phải) cùng đồng 

nghiệp tại một trung tâm phát triển dược phẩm 
ở Ireland - Ảnh: Nhân vật cung cấp  

Trong số 32 bài báo của chị đăng 
trên tạp chí khoa học quốc tế thì có tới 
18 bài thuộc danh sách ISI (Institute 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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for Scientific Information - danh mục 
các tạp chí khoa học có uy tín dựa trên 
hệ số tham khảo cao). 

Tốt nghiệp thủ khoa Trường ĐH Sư 
phạm TP.HCM, Lê Thị Lý bắt đầu 
gắn bó nghề giáo khi được giữ lại 
trường làm giảng viên. Nhưng ngay 
khi hoàn thành chương trình thạc sĩ tại 
Trường ĐH Khoa học tự nhiên 
TP.HCM, giảng viên trẻ này đã xuất 
sắc nhận học bổng nghiên cứu sinh tại 
Mỹ theo chương trình của Quỹ Giáo 
dục VN (VEF). Quá trình học tập tại 
đây là nơi chị thực sự trải nghiệm 
nghiên cứu và đến được với bài báo 
ISI đầu tiên. 

“Đó là một kỷ niệm không thể 
quên”, tiến sĩ Lý nói. Năm 2009, dịch 
cúm A với biến chủng H1N1 và H1N5 
bùng phát dữ dội trên thế giới dẫn đến 
hàng ngàn ca nhiễm. Tamiflu được 
xem là loại thuốc trị loại cúm này hữu 
hiệu nhất và được nhiều nước trên thế 
giới sử dụng. Bằng công trình nghiên 
cứu của mình, tiến sĩ Lý đã có một bài 
báo nêu rõ nguyên nhân kháng thuốc 
của loại thuốc trị cúm này - một vấn 
đề cả thế giới quan tâm lúc bấy giờ. 

Tạp chí Plos Computational Biology 
- nơi bài báo được gửi tới - đã đề nghị 
6 chuyên gia lĩnh vực này phản biện 
kết quả nghiên cứu của bài báo trên. 
Sau 9 tháng, qua 2 lần chỉnh sửa, bài 
báo đã được chấp nhận đăng vào năm 
2010. Bài báo đầu tiên này đã được 12 
công trình nghiên cứu khác trích dẫn, 
với chỉ số ảnh hưởng là 4.83. 

Giờ đây, mỗi năm giảng viên Lê Thị 
Lý có khoảng 6 bài báo được đăng 
trên các tạp chí khoa học quốc tế, một 
nửa trong đó là các tạp chí chuyên 
ngành uy tín, thuộc danh sách ISI. 
“Một bài báo quốc tế chỉ có thể ra đời 
sau vài ba năm kể từ khi bắt đầu 
nghiên cứu cho đến khâu trả lời phản 
biện. Để có một bài báo ISI, người 
nghiên cứu phải đọc rất nhiều bài báo 
ISI khác, tham dự nhiều hội nghị quốc 
tế để tiệm cận với tri thức mới và đeo 
đuổi chuẩn mực quốc tế trong nghiên 
cứu. Nhưng quan trọng trên hết là 
niềm đam mê nghiên cứu, có niềm 
đam mê sẽ vượt qua được mọi rào 
cản”, tiến sĩ Lý chia sẻ. 

Vui vì cuộc gọi lúc nửa đêm 
Không chỉ là những bài báo của bản 

thân, niềm vui lớn lao hơn với vị tiến 
sĩ này là những bài báo quốc tế của 
sinh viên mình. Từ những bài tập đầu 
tiên, tiến sĩ Lý luôn giúp sinh viên làm 
quen với nghiên cứu. Sau 4 năm, 
giảng viên này hướng dẫn sinh viên 
thực hiện thành công 12 bài báo đăng 
trên các tạp chí ISI. Trong đó, có tới 8 
bài báo mà những sinh viên do chị 
hướng dẫn là tác giả đứng đầu. Đáng 
nói hơn, từ những thành tích nghiên 
cứu này mà 5 sinh viên của Khoa 
Công nghệ sinh học đã xuất sắc giành 
được học bổng tiến sĩ tại các trường 
ĐH danh tiếng thế giới như: Cornell 
University (Mỹ), University of Paris 
XI (Pháp), University of Melbourne 
(Úc), SISSAI (Ý)... Đặc biệt, có 
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những sinh viên được nhận học bổng 
đặc cách từ ĐH lên thẳng nghiên cứu 
sinh không cần qua thạc sĩ do có tới 3 
bài báo ISI. 

Với những gì đang trải qua, tiến sĩ 
Lý đã khẳng định được phần nào sự 
đúng đắn khi quyết định trở về nước. 
Lúc đó, ở tuổi 32, sau khi học xong 
tiến sĩ, chị nhận được những lời mời 
làm việc tại Mỹ, Singapore… Nhưng 
với mong muốn cống hiến cho đất 
nước và được sống gần cha mẹ già, 
chị đã quyết tâm trở về. “Với mình, 
nghiên cứu là một phần quan trọng 
với giảng viên. Nghiên cứu giúp công 
việc giảng dạy tốt hơn và mình luôn 
nỗ lực để bài giảng mỗi môn học qua 
các năm đều mới mẻ hơn”, tiến sĩ Lý. 

Dù sống và làm việc trên đất nước 
VN, tiến sĩ Lê Thị Lý vẫn giữ mối liên 
hệ mật thiết với các nhóm nghiên cứu 
khác trên thế giới và một vài lần đi ra 
nước ngoài để trang bị thêm tri thức 
cho bản thân. 

Theo Thanhnien.com 
 
 
 

 
DOANH NGHIỆP BẮT TAY VỚI 
CÁC NHÀ KHOA HỌC 

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
(VAST) và Công ty TNHH MTV Hanel 
chính thức bắt tay thương mại hóa các 
sản phẩm nghiên cứu. 

Trong khuôn khổ của mối quan hệ 
hợp tác này, Hanel sẽ tìm hiểu các 

phát minh, sáng chế, công trình 
nghiên cứu của VAST, đầu tư triển 
khai các chương trình sản xuất, ứng 
dụng các phát minh sáng chế này vào 
thực tiễn chế tạo các sản phẩm có hàm 
lượng khoa học công nghệ cao cho thị 
trường trong nước và xuất khẩu, bao 
gồm cả việc đăng ký bản quyền, xây 
dựng thương hiệu, tiếp thị để thương 
mại hóa sản phẩm. 

VAST sẽ phối hợp với Hanel trong 
việc triển khai các chương trình, dự án 
như phát triển nông nghiệp hướng hữu 
cơ trên nền tảng sinh học, phát triển 
hạ tầng giao thông thông minh, chế 
tạo các thiết bị điện tử... 

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, 
Chủ tịch VAST cho biết Viện có 60 
cơ sở đầu mối trên cả nước, với một 
khối lượng các công trình nghiên cứu 
KHCN, phát minh sáng chế rất lớn. 
Do vậy, rất cần có sự hợp tác với 
những doanh nghiệp lớn, có tiềm lực 
như Hanel để có thể đưa những công 
trình nghiên cứu thành những sản 
phẩm trên thị trường, mang lại hiệu 
quả thực tiễn cho phát triển KT-XH. 

Ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch 
HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty 
TNHH MTV Hanel cho biết, ngay sau 
khi ký kết hợp tác, hai bên sẽ hình 
thành các nhóm công tác để bắt tay 
ngay vào việc nghiên cứu lựa chọn 
những sản phẩm, phát minh sáng chế 
phù hợp để có thể phát triển thương 
mại hóa ngay trong năm 2015. 

Theo Chinhphu.vn 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 



Số 226 - 02/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 21 

VIỆN MÔI TRƯỜNG NÔNG 
NGHIỆP: CHUYỂN GIAO QUY 
TRÌNH CÔNG NGHỆ CHO 29 
TỈNH TRONG CẢ NƯỚC 

Viện đã xây dựng được nhiều quy 
trình khoa học công nghệ và chuyển 
giao cho 29 tỉnh. Đây là một trong 
những kết quả nổi bật của Viện Môi 
trường Nông nghiệp trong 6 năm 
(2008 - 2014). 

PGS.TS Mai Văn Trịnh - Viện 
trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp 
cho biết, nhiệm vụ chính của Viện là 
tư vấn và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật 
về môi trường; tổ chức sản xuất, kinh 
doanh vật tư, vật liệu phục vụ xử lý ô 
nhiễm môi trường. Đặc biệt, Viện rất 
quan tâm chú trọng đến công tác 
chuyển giao công nghệ, đào tạo và 
phát triển nguồn nhân lực. 

Theo đó, trong 6 năm qua, Viện đã 
chuyển giao được nhiều quy trình 
công nghệ đến với 29 địa phương 
trong cả nước. Đó là quy trình ủ men 
vi sinh hữu ích xử lý phụ phẩm làm 
phân bón; Quy trình xử lý nước thải 
sau chế biến tinh bột sắn; Quy trình 
ứng dụng vi sinh vật xử lý và tái sử 
dụng bã thải dong riềng làm thức ăn 
bổ sung cho chăn nuôi, làm phân bón 
hữu cơ. 

Bên cạnh đó, Viện Môi trường Nông 
nghiệp còn chuyển giao công nghệ 
đến với các tỉnh trong lĩnh vực xử lý ô 
nhiễm môi trường. Viện đã chuyển 
giao và hướng dẫn 2700 nông dân ứng 
dụng quy trình sản xuất rau an toàn 

theo VietGAP; quy trình xử lý tồn dư 
thuốc bảo vệ trong đất tại Nghệ An, 
Hà Nội, Hà Nam, Thái Bình,… 

Trong thời gian tới Viện sẽ tiếp tục 
nghiên cứu cơ bản định hướng, 
chuyên sâu về xử lý ô nhiễm môi 
trường; sinh học, sinh thái; tái sử dụng 
các phụ phẩm nông nghiệp, nông 
thôn; lựa chọn vật liệu xử lý ô nhiễm 
đất, nước, sử dụng thảo mộc làm 
thuốc bảo vệ thực vật,…  

Với thành tích đạt được, Viện Môi 
trường Nông nghiệp đã vinh dự được 
Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam 
ký tặng Huân Chương Lao động Hạng 
3 trong năm 2014. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 
 
 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT 
LƯỢNG: “ĐÒN BẨY” CHO 
DOANH NGHIỆP PHÁT TRIỂN 

Sau 3 năm triển khai thực hiện, 
Chương trình Quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp (DN) Việt 
Nam đến năm 2020” đã mang lại 
những thành công bước đầu, điều này 
cho thấy, hoạt động năng suất chất 
lượng (NSCL) đã có xu hướng lan tỏa 
và ảnh hưởng tới nhiều hoạt động 
cũng như đời sống KT-XH trong cả 
nước. 

Chương trình quốc gia “Nâng cao 
NS&CL sản phẩm, hàng hóa của DN 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Việt Nam đến năm 2020”  được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt ngày 
21/5/2010 và Bộ KH&CN được Chính 
phủ giao là cơ quan đầu mối tổ chức 
thực hiện, điều hành hoạt động của 
Chương trình và thực hiện 02 dự án 
chính gồm dự án “Xây dựng và áp 
dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật” 
và dự án “Thúc đẩy hoạt động 
NS&CL”. Một trong những mục tiêu 
mà Chương trình hướng đến là tạo 
bước chuyển biến rõ rệt về NS&CL 
sản phẩm, hàng hóa chủ lực, khả năng 
cạnh tranh của các DN, đóng góp tích 
cực vào sự phát triển của đất nước... 
trong đó trọng tâm là xây dựng các 
mô hình điểm về áp dụng các công cụ 
cải tiến NSCL, hệ thống quản lý tiên 
tiến và hỗ trợ nhân rộng kết quả mô 
hình điểm tới các doanh nghiệp.  

Chương trình được phê duyệt vào 
đúng thời điểm các DN Việt Nam 
đang cần một động lực để chuyển 
mình từ giai đoạn phát triển theo 
hướng tập trung đầu tư vốn, sử dụng 
nguồn lao động giá rẻ sang giai đoạn 
phát triển với cách quản lý hiệu quả 
bên cạnh việc ứng dụng những tiến bộ 
khoa học để tăng cao giá trị hàng hóa. 
Đặc biệt các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, các phương thức quản lý tiên 
tiến cùng với đội ngũ nhân lực có kỹ 
năng và chất lượng là những điểm tựa 
quan trọng để các DN Việt Nam hội 
nhập thị trường khu vực và quốc tế. 
Chương trình được kỳ vọng sẽ đảm 
bảo cho từng DN có những mục tiêu 

và định hướng cơ bản nhằm nâng cao 
NSCL sản phẩm, đáp ứng nhu cầu tiêu 
dùng trong nước và yêu cầu của thị 
trường xuất khẩu. 

Qua 3 năm triển khai các nhiệm vụ 
của Chương trình, thông qua việc triển 
khai đồng bộ, phối hợp giữa dự án do 
Trung ương quản lý với các dự án địa 
phương, đã bước đầu hình thành được 
phong trào NSCL ở hầu hết các địa 
phương. Báo cáo của các địa phương 
cho thấy, nhiều địa phương có dự án 
NSCL triển khai có hiệu quả tốt như: 
Cà Mau, Quảng Trị, Trà Vinh, An 
Giang, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, 
Trà Vinh, Thừa Thiên Huế,…  

Trong giai đoạn 2011-2015, mục 
tiêu về phát triển hệ thống tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật và đánh giá sự phù 
hợp đã xây dựng mới 4.000 tiêu chuẩn 
quốc gia, bảo đảm đồng bộ các TCVN 
cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực 
kinh tế, 45% TCVN của hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia hài hòa với tiêu chuẩn 
quốc tế, tiêu chuẩn khu vực. 

Đến tháng 10/2014, hệ thống tiêu 
chuẩn quốc gia hiện hành đã có trên 
8.100 TCVN, tỷ lệ hài hòa với tiêu 
chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực đạt 
tỷ lệ trên 43% đã góp phần hỗ trợ đắc 
lực cho việc phát triển kinh tế xã hội 
trong nhiều lĩnh vực. 

Năm 2015, theo kế hoạch Bộ 
KH&CN và các Bộ sẽ xây dựng 
khoảng 1.200 TCVN. Như vậy, chỉ 
tiêu “xây dựng 4.000 TCVN cho các 
sản phẩm hàng hóa chủ lực và các lĩnh 
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vực liên quan” với tỷ lệ hài hòa với 
TCQG, TCQT, TCKV đạt khoảng 
45% của giai đoạn 1 của Chương trình 
là hoàn toàn có thể hoàn thành. 

Thông qua việc xây dựng các hệ 
thống quản lý, tạo lập môi trường, 
nguồn lực cần thiết trong DN nói 
riêng và nền kinh tế nói chung, 
Chương trình sẽ tạo bước đột phá về 
NS&CL, khả năng cạnh tranh của các 
DN sản xuất các sản phẩm, hàng hóa 
chủ lực, góp phần tăng trưởng kinh tế 
nhanh và bền vững.  

Tuy nhiên, phong trào NSCL mới 
được hình thành ở bước đầu, việc triển 
khai, duy trì và phát triển phong trào 
thực sự là những thách thức rất lớn 
trong hoàn cảnh DN Việt Nam hiện 
còn gặp rất nhiều khó khăn như giai 
đoạn hiện nay. 

Theo TS Ngô Quý Việt - Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, Bộ KH&CN, muốn trụ 
vững trên thị trường trong nước và 
vươn ra thị trường nước ngoài, các 
DN Việt Nam cần sản xuất ra các sản 
phẩm (cả hàng hóa và dịch vụ) có chất 
lượng đáp ứng yêu cầu của khách 
hàng với giá cả chấp nhận được (tức là 
phải có năng suất cao). Chương trình 
này bao gồm các biện pháp nhằm thực 
hiện mục tiêu trên. Đó là xây dựng và 
áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật tiên tiến, các hệ thống quản lý, 
công cụ cải tiến năng suất hiện đại và 
ứng dụng tiến bộ KH&CN, đổi mới 
công nghệ.  

Tại Hội nghị Ban điều hành chương 
trình quốc gia “Nâng cao NS&CL sản 
phẩm, hàng hóa của DN Việt Nam 
đến năm 2020”, đánh giá sơ bộ kết 
quả thực hiện Chương trình, đại diện 
Bộ KH&CN cho biết, Giai đoạn 1 của 
Chương trình chủ yếu tập trung 
nghiên cứu, xây dựng bài bản hướng 
dẫn áp dụng các giải pháp nâng cao 
NSCL cho DN, mặt khác do nhiều dự 
án thành phần được phê duyệt chậm, 
thời gian thực hiện nhiệm vụ ở đa số 
dự án bị “trễ” (hầu hết bắt đầu từ cuối 
năm 2012), nguồn nhân lực thực hiện 
Chương trình, Dự án ở các Bộ, địa 
phương còn rất mỏng (kinh phí cấp 
cho hầu hết các dự án đều rất thấp), sự 
tham gia của các DN còn chưa tích 
cực, hoạt động hướng dẫn ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới 
công nghệ hầu như chưa được thực 
hiện, do đó, mặc dù đã rất nỗ lực song 
chỉ tiêu “40.000 DN được hướng dẫn 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và 
đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ 
thống quản lý, mô hình, công cụ cải 
tiến NS&CL” trong giai đoạn 1 không 
thể đáp ứng. 

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Viện 
trưởng Viện Năng suất Việt Nam cho 
rằng, để nâng cao năng suất lao động 
Chương trình này tiếp tục cần được 
các Bộ và UBND các tỉnh/thành phố 
quan tâm và chỉ đạo triển khai mạnh 
mẽ, trong đó cần tập trung vào các 
ngành nghề Việt Nam đang có lợi thế 
cạnh tranh để làm cơ sở cho việc 
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chuyển biến rõ rệt về chất lượng sản 
phẩm hàng hóa và năng suất tại các 
doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó cần thúc đẩy các hoạt 
động cải tiến năng suất trong DN, xây 
dựng văn hóa cải tiến trong các doanh 
nghiệp để DN chủ động trong việc xác 
định vấn đề và lựa chọn các giải pháp 
phù hợp để tăng năng suất. Cùng với 
đó là phải đào tạo được một đội ngũ 
chuyên gia có đủ năng lực DN xác 
định được các nút thắt đối với vấn đề 
tăng năng suất. Hướng dẫn và hỗ trợ 
DN lựa chọn và ứng dụng các giải 
pháp quản lý hay đầu tư các công 
nghệ, thiết bị phù hợp để giải quyết 
các nút thắt, tạo đà cho tăng trưởng 
năng suất. 

Hiện tại nhiều DN đang sử dụng các 
thiết bị cũ, công nghệ lạc hậu thì yếu 
tố lao động hay quản lý không đủ để 
tăng năng suất cao. Vì vậy, cùng với 
việc nâng cao chất lượng lao động và 
trình độ quản lý cần phải đổi mới thiết 
bị, công nghệ ở các DN mới giải được 
bài toán về NSCL và khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Mỹ chuyển thành công tế bào già 
thành tế bào trẻ 

Các nhà khoa học Mỹ chuyển đổi 
thành công các tế bào già trên cơ thể 

người thành tế bào trẻ, đánh dấu cột 
mốc quan trọng trong nghiên cứu quá 
trình lão hóa ở con người. 

Theo nhóm nghiên cứu thuộc trường 
Đại học Stanford, quá trình làm tăng 
chiều dài telomere (mũ bảo vệ ở cuối 
nhiễm sắc thể, tác động đến sự lão hóa 
và bệnh tật) có thể kéo dài tuổi thọ của 
con người, mở ra hy vọng mới trong 
việc chiến đấu với bệnh tật lúc tuổi 
già. 

 Phần mũ bảo vệ telomere ngắn hơn 
sau mỗi lần DNA sao chép. Cuối 
cùng, nó không còn khả năng bảo vệ 
DNA tránh khỏi các tổn thương và đột 
biến, khiến con người già đi. Ở người 
trẻ tuổi, telomere dài từ 8.000-10.000 
phân tử hữu cơ, hay nucleotide. 

Các chuyên gia sử dụng công nghệ 
kéo dài telomere, từ đó chuyển đổi 
thành công tế bào già trên cơ thể 
người thành tế bào trẻ. 

 Một ngày nào đó, phương pháp này 
có thể tác động đến tế bào gốc ở cơ 
bắp của bệnh nhân mắc bệnh teo cơ 
Duchenne bằng cách kéo dài telomere 
của họ. Ngoài ra, nó cũng áp dụng để 
điều trị tình trạng lão hóa, như bệnh 
tiểu đường và bệnh tim, Helen Blau - 
Đại học Stanford cho biết. 

Theo Vnexpress 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ trưởng Nguyễn Quân tiếp 
đoàn công tác của EU 

Ngày 9.2.2015, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Nguyễn Quân đã có buổi tiếp 

TIN NGẮN KH&CN 
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đoàn công tác của Ủy ban châu Âu do 
ông Marcus Cornaro, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Hợp tác quốc tế và 
Phát triển thuộc Ủy ban châu Âu dẫn 
đầu. 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Nguyễn 
Quân đã chia sẻ với đoàn công tác về 
những hướng ưu tiên trong hợp tác 
KH&CN của Việt Nam giai đoạn hiện 
nay và thời gian tới. Bộ trưởng khẳng 
định cơ hội hợp tác về KH&CN to 
lớn, rộng mở giữa Việt Nam với EU 
và bày tỏ mong muốn EU tiếp tục 
giúp Việt Nam đào tạo nguồn nhân 
lực trình độ cao cho giai đoạn tới; xây 
dựng hệ thống công nghiệp hỗ trợ; 
thúc đẩy lĩnh vực công nghệ sinh học 
cũng như phát triển khai thác nguồn 
các năng lượng phi truyền thống như 
năng lượng mới, năng lượng tái tạo. 
Ông Marcus Cornaro khẳng định sẽ 
đóng góp để sớm ký kết Biên bản hợp 
tác giữa Việt Nam - EU, làm cơ sở 
cho thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác dựa 
trên cơ sở nhu cầu, thế mạnh của hai 
bên, trong đó có các hướng mà Việt 
Nam quan tâm. 
Theo khoahocvacongnghevietnam.com.vn 

 
 Tích hợp công nghệ tiếng Việt 
vào ứng dụng mobile portal 

Ngày 12/2/2015, tại Hà Nội, Ban 
chủ nhiệm Chương trình KC.01/11-15 
đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá 
nghiệm thu cấp Nhà nước cho Dự án 
“Triển khai tích hợp công nghệ tổng 
hợp tiếng Việt vào ứng dụng mobile 

portal phục vụ cho đời sống xã hội”, 
mã số: KC 01.DA01/11-15, thuộc 
Chương trình Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) trọng điểm cấp Nhà nước 
KC.01/11-15 do ThS. Nguyễn Hoàng 
Trung - Công ty cổ phần Dịch vụ 
Công nghệ thông tin Naiscorp làm 
chủ nhiệm đề tài. 

Dự án đã tạo ra một công cụ tổng 
hợp tiếng nói Online chỉ cần băng 
thông yếu với 10 kbit/s là người dùng 
có thể sử dụng dịch vụ sản phẩm. Khi 
nhận được một yêu cầu, hệ thống tìm 
ra văn bản phù hợp nhất để tổng hợp 
tiếng nói và gửi kết quả cho người 
dùng. Muốn có dữ liệu dạng text để 
tổng hợp tiếng nói thì phải tạo ra một 
hệ thống Crawler - lưu trữ dữ liệu - là 
công việc lấy thông tin có sẵn từ 
internet, lọc tách dữ liệu cần thiết và 
lưu trữ sẵn vào hệ thống máy chủ. 

Khi Dự án kết thúc, sản phẩm 
Mobile Portal đưa vào thị trường với 
số người sử dụng lên tới hàng triệu, 
chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế 
cao, vì sau khi đưa vào sản xuất đại 
trà, dự án có thể tạo ra doanh thu 24,6 
tỷ đồng kể từ năm thứ 3 trở đi. 

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng 
đánh giá cao nhóm thực hiện dự án đã 
có nhiều nỗ lực bổ sung theo yêu cầu 
của Hội đồng. Với những kết quả đạt 
được, Hội đồng nghiệm thu thống 
nhất nghiệm thu Dự án đạt loại Khá. 

Theo most.gov.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
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 Tuyển chọn dự án Sàn giao dịch 
công nghệ trực tuyến  

Ngày 6/2, Sở KH&CN tổ chức tuyển 
chọn Dự án “Sàn giao dịch công nghệ 
trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” do 
ông Phạm Ngọc Vũ, Giám đốc Trung 
tâm Tin học và Thông tin khoa học 
công nghệ làm chủ nhiệm dự án. 

Mục tiêu của dự án là xây dựng sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến là nơi 
kết nối giữa các doanh nghiệp, giúp 
cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, 
chuyển giao công nghệ và ươm tạo 
doanh nghiệp phát triển thành doanh 
nghiệp KH&CN; nơi cung cấp những 
thông tin, phát minh sáng chế giải 
pháp, công nghệ trí tuệ; hỗ trợ cơ quan 
quản lý nhà nước về quản lý thị 
trường KH&CN của tỉnh. Gắn kết với 
các sàn giao dịch trực tuyến trong 
nước, từng bước xây dựng và thiết lập 
sâu rộng hệ thống mạng lưới thành 
viên phía cung, phía cầu, tổ chức dịch 
vụ - tư vấn chuyển giao công nghệ 
trên địa bàn tỉnh. Thông qua website 
sàn giao dịch công nghệ tạo kênh 
thông tin trao đổi mua bán tin cậy, uy 
tín đối với các doanh nghiệp. Đưa sàn 
giao dịch công nghệ trở thành trung 
tâm đổi mới, khuyến khích các hoạt 
động chuyển giao công nghệ, trở 
thành chỗ dựa tin cậy của các doanh 
nghiệp trong công cuộc đổi mới công 
nghệ và phát triển doanh nghiệp trong 
giai đoạn hội nhập. Từng bước gắn kết 
và duy trì nhằm phát huy hiệu quả 
chương trình hỗ trợ DN của tỉnh.  

Theo Hội đồng tuyển chọn, dự án 
mang tính cấp thiết và đem lại hiệu 
quả kinh tế - xã hội cho tỉnh. Hội đồng 
đồng ý triển khai dự án. 

 
 Xây dựng phát triển và quảng bá 
nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm 
rượu Hoà Long 

Ngày 30/1, Sở KH&CN tổ chức 
tuyển chọn dự án “Xây dựng phát 
triển và quảng bá nhãn hiệu tập thể 
cho sản phẩm rượu Hoà Long” do TS. 
Đàm Sao Mai (Viện Công nghệ sinh 
học và thực phẩm) làm chủ nhiệm dự 
án và LS. Dương Thành Long (Công 
ty TNHH Tư vấn ALIAT LEGAL) đồng 
chủ nhiệm. 

Mục tiêu của dự án đăng ký xác lập 
quyền đối với nhãn hiệu tập thể 
“Rượu Hoà Long” cho sản phẩm rượu 
của thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu; Đảm bảo quyền và lợi ích 
hợp pháp cho các cá nhân, hộ gia đình 
nấu rượu và phát triển rượu Hoà Long 
trong việc sử dụng nhãn hiệu tập thể, 
chống các hành vi xâm phạm quyền; 
Sử dụng công cụ sở hữu trí tuệ phục 
vụ phát triển kinh tế, xã hội; Góp phần 
nâng cao giá trị kinh tế cho sản phẩm 
rượu mang tính truyền thông của địa 
phương; Duy trì danh tiếng sản phẩm 
và nâng cao đời sống người dân vùng 
sản xuất, kinh doanh sản phẩm.  

Dự án thuộc đề án “Xây dựng, phát 
triển và quảng bá thương hiệu đối với 
sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020”, dự án 
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được thực hiện và triển khai căn cứ 
vào các quy định của Luật Sở hữu trí 
tuệ và bảo hộ nhãn hiệu tập thể và 
điều kiện thực tế của địa phương và 
nhu cầu của các hộ nấu rượu, các cơ 
sở sản xuất và kinh doanh rượu Hoà 
Long trên địa bàn tỉnh. Dự án tập 
trung và phát triển nhãn hiệu tập thể 
cho sản phẩm rượu được sản xuất tại 
xã Hoà Long, TP Bà Rịa, BR-VT. 

Theo hội đồng tuyển chọn, dự án 
mang tính khả thi cao và sẽ mang lại 
hiệu quả kinh tế cao cho người dân địa 
phương. Hội đồng nhất trí cho triển 
khai dự án.  

Theo Sở KH&CN 
 

 
 

 
 

 Vắc xin Tụ huyết trùng 
Vắc xin Tụ huyết trùng trâu bò là 

vắc xin nhũ dầu đầu tiên được nghiên 
cứu và ứng dụng thành công trong 
điều kiện sản xuất với quy mô công 
nghiệp ở Việt Nam.  

Tác giả Trần Xuân Hạnh, Công ty 
CP thuốc thú y Trung ương Navetco, 
thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ưu 
điểm của vắc xin là tính ổn định cao, 
thời gian bảo quản và độ dài miễn 
dịch kéo dài, vẫn duy trì chất lượng ở 
điều kiện nhiệt độ phòng trong 5 ngày. 
Lợi thế này mang lại hiệu quả phòng 
bệnh cao khi vắc xin được sử dụng 
tiêm phòng ở các vùng sâu, vùng xa, 

miền núi bởi những nơi này điều kiện 
bảo quản vắc xin chưa có hoặc chưa 
được hoàn chỉnh.  

Kết quả thu được của dự án đặc biệt 
thành công trong kỹ thuật tạo nhũ sẽ 
là cơ sở khoa học và thực tế để áp 
dụng nghiên cứu, sản xuất các loại vắc 
xin nhũ dầu khác trong thú y như vắc 
xin cúm gia cầm, vắc xin lở mồm long 
móng, vắc xin tai xanh... 

Sản phẩm đã đạt Cúp Vàng 
Techmart Việt Nam ASEAN +3 do 
Bộ KH&CN trao tặng, Giấy chứng 
nhận Topten ngành hàng của Liên 
hiệp các hội KH&KT Việt Nam. 

Theo TTXVN 
 

 Giống lúa nếp Phu thê 
Cho đến nay, rất ít giống lúa nếp 

gieo cấy được 2 vụ/năm, thu hoạch vụ 
mùa xong vẫn đủ thời gian gieo trồng 
nhiều loại cây vụ đông, có khả năng 
chống chịu khá với các loại sâu bệnh 
chính, phổ thích nghi rộng, năng suất 
cao, chất lượng tốt, được nhiều người 
tiêu dùng ưa thích... Tiến sĩ Đào Xuân 
Tân và Đào Thị Thảo, Trường đại học 
sư phạm Hà Nội 2, tỉnh Vĩnh Phúc đã 
nghiên cứu, chọn tạo thành công 
giống lúa nếp Phu thê, thỏa mãn các 
tiêu chí nêu trên, hiệu quả kinh tế đạt 
120-150 triệu đồng/ha/năm. 

Sau khi xử lí đột biến, nhóm tác giả 
tiến hành chọn lọc và lai các thể đột 
biến ưu tú tạo được giống lúa nếp Phu 
thê có nhiều đặc tính mới như có dạng 
hình thâm canh (cây thấp, cứng cây, 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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cuống bông to - ngắn, góc lá đòng 
nhỏ, chống đổ khá tốt...), gieo trồng 
được 2 vụ/năm, năng suất trung bình 
46-48 tạ/ha, năng suất cao nhất đã đạt 
62-65 tạ/ha, chất lượng vừa thơm vừa 
dẻo. Khảo nghiệm cơ bản cho thấy, 
giống nếp Phu thê có 14 điểm sai khác 
so với giống gốc và khác biệt so với 
12 giống đối chứng. 

Theo thống kê mới nhất, giống lúa 
nếp Phu thê đã được chuyển giao 
thành giống hàng hóa tại 15 tỉnh, 
thành phố trên cả nước như Bắc Ninh, 
Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Lai 
Châu, Quảng Nam, Gia Lai... 

Theo TTXVN 
 
 

 
 
 Nghị định sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 

Ngày 17.12.2014, Chính phủ đã 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. 
Theo đó, khoản 1 Điều 5 của Nghị 
định số 133 đã được sửa đổi, bổ sung.  

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 1.2.2015. Khoản 1 Điều 5 và 3 
Danh mục công nghệ nêu tại Phụ lục 
I, II và III của Nghị định số 
133/2008/NĐ-CP ngày 31.12.2008 bị 

bãi bỏ kể từ ngày Nghị định này có 
hiệu lực. 
 
 Nhiều ưu đãi cho người học các 
chuyên ngành trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử 

Mới đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo, 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 
liên tịch số 208/2014/TTLT-BTC-
BGDĐT hướng dẫn một số điều của 
Nghị định số 124/2013/NĐ-CP quy 
định chính sách ưu đãi, hỗ trợ người 
đi đào tạo trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử. 

Thông tư liên tịch này áp dụng đối 
với người học các ngành/ chuyên 
ngành trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử có cam kết chịu sự phân 
công công tác sau khi tốt nghiệp của 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam và các cơ quan 
liên quan; các cơ sở giáo dục đại học 
được giao nhiệm vụ đào tạo nguồn 
nhân lực trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử (cơ sở đào tạo); các cơ 
quan, tổ chức có liên quan đến việc 
thực hiện chính sách đào tạo trong 
lĩnh vực năng lượng nguyên tử. 

Theo đó, người học các chuyên 
ngành trong lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử hệ chính quy trình độ cao 
đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ tại các 
cơ sở đào tạo được miễn học phí và ở 
ký túc xá miễn phí. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 10-2-2015. 

Tổng hợp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


