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NĂM 2015: HOÀN THIỆN VIỆC 
CHUYỂN ĐỔI HOẠT ĐỘNG 
CỦA TỔ CHỨC KH&CN SANG 
CƠ CHẾ TỰ CHỦ 

Tại Hội nghị về cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của tổ chức khoa 
học công nghệ (KHCN) công lập mới 
được tổ chức, nhiều rào cản, vướng 
mắc từ nhận thức đến sự chậm chạp 
trong ban hành chính sách, sự thích 
ứng và năng lực của các tổ chức 
KHCN đã được thẳng thắn chỉ ra. Các 
ý kiến cũng đã đề xuất nhiều giải pháp 
nhằm tháo gỡ các vướng mắc, hoàn 
thành việc chuyển đổi sang cơ chế tự 
chủ của các tổ chức KHCN công lập 
trong năm 2015. 

Nhằm tạo cú huých thúc đẩy hoạt 
động của các tổ chức KHCN công lập 
theo cơ chế thị trường sau một thời 
gian dài ngủ đông trong cơ chế bao 
cấp, năm 2005, Chính phủ ban hành 
Nghị định 115/2005/NĐ-CP quy định 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của 
tổ chức KHCN công lập. Theo Bộ 
KH&CN, sau 10 năm triển khai thực 
hiện, 100% tổ chức KHCN đã được tự 
chủ trong thực hiện các nhiệm vụ về 
chuyên môn. Tuy nhiên, việc tự chủ 
trong các lĩnh vực tài chính, nhân lực, 
liên kết hợp tác chưa thực sự được 
như mong muốn. Theo lộ trình, đến 
năm 2009 tất cả các tổ chức KHCN 
công lập phải chuyển sang hoạt động 

theo cơ chế mới, nhưng đến nay, các 
bước khởi động của quá trình tự chủ, 
tự chịu trách nhiệm vẫn chưa được 
thực hiện đầy đủ. Chẳng hạn, mặc dù 
đã nhiều lần gia hạn và hạn cuối phải 
thực hiện xong việc phê duyệt Đề án 
thực hiện cơ chế tự chủ trước tháng 
12.2013 nhưng cho đến nay, vẫn còn 
154/642 tổ chức KHCN chưa được 
phê duyệt đề án thực hiện.  

 
Phó Thủ tướng yêu cầu tháo gỡ bằng được 

những vướng mắc do các quy định, hướng dẫn 
liên quan. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Quốc Khánh, hiện nay cả nước có 642 
tổ chức KH&CN công lập, gồm 473 
tổ chức thuộc các bộ, ngành và 169 tổ 
chức thuộc các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương. Trong đó có 488 tổ 
chức đã được phê duyệt Đề án thực 
hiện cơ chế tự chủ (đạt 76%) (380 tổ 
chức thuộc các bộ, ngành và 108 tổ 
chức thuộc các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương). Hiện nay, còn 154 
tổ chức đang xây dựng hoặc đang 
trình cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt Đề án thực hiện cơ chế tự chủ, 
trong đó có 93 tổ chức thuộc các bộ, 
ngành và 61 tổ chức thuộc các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Sau 10 năm triển khai thực hiện 
Nghị định 115 với tinh thần đổi mới 
và giao quyền tự chủ mạnh mẽ cho tổ 
chức KH&CN công lập, nhất là các 
quyền về thực hiện nhiệm vụ, tài 
chính và tài sản, tổ chức bộ máy, nhân 
lực, nhiều tổ chức KH&CN công lập 
đã chuyển đổi thành công, khẳng định 
được vị thế, thương hiệu của mình 
trên thị trường, nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần cho đội ngũ cán bộ 
khoa học. Hiện 100% tổ chức 
KH&CN đã được tự chủ trong thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN. Một số tổ 
chức KH&CN có toàn bộ doanh thu 
năm 2014 từ các hợp đồng nghiên cứu 
triển khai và dịch vụ KH&CN, như: 
Viện Dầu khí Việt Nam với 601 tỷ 
đồng, Viện Máy và Dụng cụ công 
nghiệp là 712 tỷ đồng, Viện Nghiên 
cứu cơ khí là 680 tỷ đồng, Trung tâm 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng 3 thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng là 350 tỷ 
đồng,…   

Tuy nhiên, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Quốc Khánh cho biết chỉ tổ chức 
KH&CN có nhiều nguồn thu từ hoạt 
động KH&CN và có lợi nhuận ổn 
định thì mới thực hiện triệt để được cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
Những tổ chức KH&CN có chức năng 
đặc thù, năng lực hạn chế, kết quả 
nghiên cứu không thể hoặc khó 
thương mại hóa, không có nguồn thu 
từ hoạt động dịch vụ đang rất khó 
khăn nếu phải thực hiện cơ chế tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm, nhất là tự chủ về 
tài chính. Thế nhưng đến nay, hầu như 
chưa có tổ chức KH&CN nào bị sáp 
nhập, giải thể do hoạt động yếu kém 
hoặc không thực hiện lộ trình tự chủ 
theo quy định của Nghị định 115. 

 Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Nguyễn Quân, sở dĩ giai đoạn đầu của 
quá trình chuyển đổi sang cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ 
chức KHCN công lập kéo dài đến 10 
năm mà vẫn chưa xong, chưa thực sự 
hiệu quả do nhiều nguyên nhân. Trong 
đó, vướng mắc lớn nhất chính là nhận 
thức và ý chí hành động từ người 
đứng đầu các tổ chức KHCN đến lãnh 
đạo một số bộ, ngành, địa phương 
chưa đúng đắn, đầy đủ, thiếu quyết 
liệt, nghiêm túc trong triển khai. Việc 
làm khoa học trong cơ chế bao cấp 
quá lâu khiến cho khi bước vào cơ chế 
thị trường, nhiều người đứng đầu các 
tổ chức KHCN bỡ ngỡ, lo sợ.  

Cũng phải nói rằng, chính việc 
thông tin chưa đầy đủ, chưa rõ ràng 
khiến tâm lý lo sợ này tồn tại trong 
nhiều năm. Rất nhiều người lầm tưởng 
chuyển sang cơ chế tự chủ sẽ bị 
cắt nguồn ngân sách, cắt giảm biên 
chế. Nhưng thực tế, chuyển sang cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm thì 
ngân sách nhà nước sẽ được giao theo 
cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ, đề tài 
dự án, sản phẩm thay vì giao theo biên 
chế. Cơ chế mới nhằm bảo đảm ngân 
sách chi cho KHCN được sử dụng 
hiệu quả hơn, tạo được sự gia tăng và 
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góp phần thực sự cho quá trình phát 
triển chung. Đồng thời, khuyến khích 
các nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách 
cho KHCN, nâng cao thu nhập của 
người làm khoa học thực sự. 

Bộ KH&CN đánh giá, do chưa nhận 
thức đúng đắn và đầy đủ quy định của 
Nghị định 115 nên một số bộ, ngành, 
địa phương đã áp dụng không đúng 
đối tượng thực hiện cơ chế. Nhiều địa 
phương ỳ ạch trong việc phê duyệt đề 
án tự chủ cho các tổ chức KHCN, 
trong đó có những địa phương chưa 
phê duyệt được đề án nào như Hà Nội, 
Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nam, Khánh 
Hòa, Lai Châu... Thậm chí, một số tổ 
chức đã được phê duyệt đề án sang 
loại hình tự trang trải kinh phí hoạt 
động thường xuyên nhưng vẫn được 
cơ quan chủ quản bao cấp kinh phí 
hoạt động thường xuyên. Chính nhận 
thức chính sách chưa thông suốt, đầy 
đủ, có phần sai lệch khiến quá trình 
triển khai thực hiện chính sách chưa 
đáp ứng yêu cầu. 

Cùng với vướng mắc từ nhận thức, 
thì việc xây dựng chính sách, ban 
hành các văn bản hướng dẫn còn 
chậm. Nghị định ban hành từ năm 
2005 những mãi đến năm 2014 mới có 
thông tư hướng dẫn xây dựng, quản 
lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 
thực hiện thường xuyên của tổ chức 
KHCN, trong khi đây là vấn đề có ý 
nghĩa quyết định tính tự chủ của các 
đơn vị. Đến nay vẫn chưa có hướng 
dẫn về định mức và phương thức cấp 

tiền lương, tiền công, tiền chi hoạt 
động bộ máy trong kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ KHCN sử dụng ngân sách 
nhà nước cũng như hướng dẫn tổ chức 
KHCN công lập góp vốn bằng tiền, tài 
sản giá trị quyền sử dụng đất và quyền 
sở hữu trí tuệ để thực hiện các hoạt 
động KHCN, hoạt động sản xuất, kinh 
doanh hoặc thế chấp vay ngân hàng. 

Không chỉ do sự chậm trễ của việc 
ban hành văn bản, các tổ chức KHCN 
muốn tự chủ gặp khó khăn còn do sự 
thiếu đồng bộ, xung đột của các quy 
định trong hệ thống văn bản pháp luật 
hiện hành. Nghị định 115 trao quyền 
tự chủ cao về tài chính, nhân lực và 
hợp tác quốc tế cho các tổ chức, song 
ở một số văn bản khác, kể cả ở một số 
đạo luật lại hạn chế tự chủ như luật về 
thuế, Luật Cán bộ, công chức, Luật 
Ngân sách nhà nước. Chẳng hạn, Nghị 
định 115 cho phép tổ chức KHCN 
công lập được dùng quyền sử dụng đất 
để góp vốn, liên doanh, liên kết, sản 
xuất kinh doanh, thế chấp vay vốn 
ngân hàng. Nhưng trên thực tế không 
thực hiện được, bởi theo quy định của 
Luật Đất đai, các tổ chức được Nhà 
nước giao đất không thu tiền sử dụng 
đất không có quyền thế chấp, góp vốn 
bằng quyền sử dụng đất. Quyền tự chủ 
về nhân lực cũng không thể thực hiện 
do theo Luật Viên chức, Bộ Nội vụ 
mới có quyền phê duyệt vị trí việc 
làm.  

Cho rằng một trong những vấn đề 
cốt tử trong đổi mới, phát triển KHCN 
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hiện nay là phải công khai minh bạch 
từ khâu ra đề bài, đề tài, nội dung rồi 
quá trình nghiệm thu kết quả đến 
thông tin kết quả nghiên của KHCN ở 
trong và ngoài nước, Phó thủ tướng 
Vũ Đức Đam nhấn mạnh, tự chủ chính 
là khâu quan trọng nhằm thực hiện 
công khai, minh bạch trong nghiên 
cứu KHCN ở Việt Nam hiện nay và 
các tổ chức KHCN công lập bắt buộc 
phải triển khai thực hiện cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm. Phó thủ 
tướng yêu cầu các bộ, ngành trước hết 
phải gỡ bằng được những vướng mắc 
liên quan đến việc chậm trễ và chồng 
chéo trong ban hành chính sách về cơ 
chế tài chính, nhân lực và hợp tác liên 
kết để tạo điều kiện cho các tổ chức 
KHCN công lập có thể tự chủ thành 
công. Tất cả các tổ chức KHCN 
không chuyển sang tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm theo đúng kế hoạch sẽ bị 
cắt ngân sách. Đồng thời, Bộ KH&CN 
phối hợp với các bộ, ngành khẩn 
trương xây dựng nghị định mới về tự 
chủ trong KHCN kèm theo đầy đủ 
thông tư hướng dẫn, gỡ bỏ hết những 
rào cản đang cản trở quá trình tự chủ 
của các tổ chức KHCN. 

Từng Bộ, ngành, đặc biệt là địa 
phương, phải có những cách làm sáng 
tạo để tạo điều kiện cho các tổ chức 
KH&CN trực thuộc chuyển sang tự 
chủ thuận lợi. Nếu thực tế nhiều địa 
phương chỉ giao các đề tài nghiên cứu 
KH&CN cho một số ít công chức, 
lãnh đạo đơn vị KH&CN hoặc các 

viện nghiên cứu ở nơi khác, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam đề nghị lãnh đạo 
địa phương khi giao các đề tài, nhiệm 
vụ phải ràng buộc để những người làm 
khoa học thật sự có thêm điều kiện 
làm việc, nâng dần trình độ. 

Tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn 
Quân ghi nhận ý kiến góp ý của các 
đại biểu và tiếp thu chỉ đạo của Phó 
Thủ tướng. Đồng thời cho biết, trong 
thời gian tới Bộ KH&CN sẽ phối hợp 
với các Bộ, ngành cùng sự tham mưu 
của Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam xây 
dựng một văn bản mới nhằm cụ thể 
hóa Nghị định 16/2015/NĐ-CP, tháo 
gỡ tất cả những khó khăn vướng mắc 
hiện tại, xây dựng cơ chế phù hợp và 
đề xuất giải pháp cho các tổ chức 
KH&CN phải sáp nhập, giải thể. 

Để cơ chế tự chủ của các tổ chức 
KHCN công lập và các chính sách 
mới, tiến bộ phát triển KHCN được 
thực thi đầy đủ, Bộ trưởng Nguyễn 
Quân đề nghị Quốc hội, các cơ quan 
Quốc hội cần rà soát để các quy định 
trong các đạo luật mới ban hành sau 
không phủ quyết các quy định có tính 
đặc thù, tiến bộ trong Luật KH&CN 
năm 2013. Ví dụ, có một số ý kiến đề 
xuất không quy định tỷ lệ phân bổ 2% 
GDP cho KHCN khi thảo luận dự án 
Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi). 
Trong khi KHCN được coi là quốc 
sách hàng đầu, là động lực then chốt 
để phát triển đất nước, tỷ lệ chi này 
cũng đã được quy định trong Nghị 
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quyết của Trung ương Đảng Khóa XI 
và Luật KH&CN năm 2013. Bộ 
trưởng đề nghị Luật Ngân sách nhà 
nước (sửa đổi) không quy định khác. 
Tóm lại, đối với các vấn đề liên quan 
đến đặc thù của KHCN được quy định 
trong các luật khác như Luật Đất đai, 
các luật về thuế, Luật Cán bộ, công 
chức thì đề nghị nên ghi là theo quy 
định của Luật KHCN. Có như vậy thì 
hệ thống luật liên quan đến KHCN 
mới không chồng chéo, bảo đảm 
những chính sách tiến bộ về KHCN có 
thể vào cuộc sống. 

Tổng hợp 
 

HIỆU QUẢ TỪ QUỸ PHÁT 
TRIỂN KH&CN QUỐC GIA 

 Hoạt động từ năm 2008, Quỹ Phát 
triển KH&CN quốc gia đã từng bước 
chứng tỏ được hiệu quả đối với việc 
nâng cao chất lượng nghiên cứu, xây 
dựng đội ngũ các nhà khoa học đạt 
trình độ quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đã đạt được, vẫn còn 
những thách thức với NAFOSTED 
trong việc xây dựng và phát triển mô 
hình mới của cơ quan tài trợ, hỗ trợ 
hoạt động KH&CN. 

Qũy NAFOSTED được thành lập 
theo Nghị định 122/2003/NĐ-CP ngày 
22-2-2003 của Chính phủ, hoạt động 
theo mô hình của các cơ quan tài trợ 
KH&CN phổ biến trên thế giới. 
NAFOSTED có thể chủ động xây 
dựng cơ chế và tổ chức, thực hiện các 
hoạt động tài trợ, hỗ trợ một cách đầy 

đủ và hiệu quả theo chức năng nhiệm 
vụ được giao, tạo ra “sân chơi” cho 
nhà khoa học theo chuẩn mực quốc tế 
và đơn giản hóa các thủ tục hành 
chính. 

 
Cán bộ Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp 

Bắc Trung Bộ theo dõi sự tăng trưởng của 
giống lạc L20 trong phòng thí nghiệm. 

 NAFOSTED bắt đầu thực hiện các 
hoạt động tài trợ đầu tiên với các 
chương trình nghiên cứu khoa học bao 
gồm nghiên cứu cơ bản trong khoa 
học tự nhiên (năm 2009), nghiên cứu 
cơ bản trong khoa học xã hội và nhân 
văn (năm 2010) và hợp tác song 
phương trong nghiên cứu khoa học 
(năm 2009). Các chương trình hỗ trợ 
hoạt động nghiên cứu khoa học như 
hỗ trợ tổ chức hội nghị, hội thảo quốc 
tế ở Việt Nam; hỗ trợ nhà khoa học 
tham dự hội nghị, hội thảo, thực tập 
ngắn hạn ở nước ngoài; công bố công 
trình khoa học cũng được thực hiện từ 
năm 2009. Bên cạnh đó, triển khai mở 
rộng hoạt động với các chương trình 
phát triển và ứng dụng công nghệ bao 
gồm chương trình phát triển sản phẩm 
cơ khí trọng điểm (năm 2010), cho 
vay ứng dụng kết quả nghiên cứu, đổi 
mới và chuyển giao công nghệ vào 
thực tiễn (năm 2012) và khuyến khích 
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doanh nghiệp đầu tư vào KH&CN 
(năm 2013). Các hội đồng khoa học 
của NAFOSTED được thành lập trên 
cơ sở trình độ chuyên môn và uy tín 
đối với cộng đồng; tổ chức phản biện 
quốc tế, đánh giá với hội đồng khoa 
học quốc tế nhằm tăng cường chất 
lượng và tính khách quan. 

 Đến nay, cơ chế quản lý của 
NAFOSTED đã có những tác động 
tích cực đối với việc nâng cao chất 
lượng nghiên cứu và xây dựng đội ngũ 
các nhà khoa học đạt trình độ quốc tế, 
góp phần thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu ở các tổ chức KH&CN. 

 Phương thức tài trợ hướng tới các 
chuẩn mực quốc tế, minh bạch và bình 
đẳng trong việc đánh giá tài trợ cũng 
góp phần tích cực trong việc hỗ trợ 
các nhà khoa học bắt đầu sự nghiệp 
nghiên cứu, thu hút đội ngũ cán bộ 
khoa học trẻ tốt nghiệp tiến sĩ ở nước 
ngoài trở về làm việc tại các viện 
nghiên cứu, trường đại học trong 
nước. Với những đóng góp và thành 
tựu đạt được nêu trên, NAFOSTED đã 
nhận được sự đánh giá tích cực từ các 
cơ quan quản lý KH&CN cũng như sự 
hưởng ứng của các nhà khoa học có 
uy tín và các tổ chức KH&CN. Có thể 
nói, như nhận định của một số nhà 
khoa học, NAFOSTED đã phần nào 
tạo nên niềm tin cho cộng đồng khoa 
học về một môi trường học thuật lành 
mạnh. 

 Mặc dù đã đạt được một số kết quả 
bước đầu, nhưng vẫn còn nhiều quan 

điểm, cách nhìn sai lệch về hoạt động 
của NAFOSTED, coi đây như một 
quỹ đầu tư tài chính, chỉ chú trọng lợi 
nhuận tài chính và nguồn huy động 
ngoài ngân sách nhà nước. Thậm chí 
NAFOSTED còn được coi là nguồn 
kinh phí dự phòng, trong đó một số 
nhiệm vụ KH&CN chưa có các 
chương trình phù hợp, được giới thiệu 
đến NAFOSTED để thực hiện. 

 Nhưng trên thực tế, mô hình hoạt 
động, chức năng và nhiệm vụ của 
NAFOSTED được quy định đầy đủ 
như một cơ quan tài trợ nghiên cứu 
khoa học (quỹ khoa học) với các 
nhiệm vụ trọng tâm bao gồm tài trợ 
nghiên cứu khoa học (nghiên cứu cơ 
bản và nghiên cứu ứng dụng) và hỗ 
trợ hoạt động nghiên cứu, nâng cao 
năng lực KH&CN quốc gia. Mô hình 
của NAFOSTED được hỗ trợ cả về 
thể chế và tài chính, sẽ là tiền đề cho 
việc tăng cường chất lượng và mở 
rộng quy mô tài trợ, hỗ trợ. Cơ chế 
hoạt động của NAFOSTED được 
đánh giá phù hợp với đặc thù hoạt 
động KH&CN với cơ chế tài chính tạo 
nên sự linh hoạt, không bị ràng buộc. 
Theo dự thảo điều lệ trình Chính phủ, 
cơ chế tài chính của NAFOSTED 
được áp dụng, mở rộng đối với các 
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia do 
Bộ KH&CN trực tiếp quản lý. 

 Ngoài ra, về mặt quản lý khoa học, 
các tiêu chí về chất lượng của 
NAFOSTED (như tiêu chí công bố kết 
quả nghiên cứu trên các tạp chí khoa 
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học quốc tế uy tín) đang dần được 
chấp nhận và áp dụng trong việc tổ 
chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 
của các trường đại học và viện nghiên 
cứu. Như vậy cơ chế hoạt động của 
NAFOSTED sẽ được áp dụng phổ 
biến hơn trong môi trường hoạt động 
KH&CN, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các hoạt động của NAFOSTED trong 
thời gian sắp tới. 

 Đối với cơ chế vận hành của 
NAFOSTED đòi hỏi đội ngũ các nhà 
khoa học, các tổ chức KH&CN phải 
thích ứng với các đòi hỏi cao hơn, 
khắt khe hơn về kết quả nghiên cứu, 
quy trình quản lý nhiệm vụ KH&CN, 
từng bước tiếp cận trình độ quốc tế. 

 Mô hình NAFOSTED chỉ có thể 
thật sự hòa nhập và phát triển nếu 
được đặt trong môi trường thuận lợi, 
trong đó các cơ chế tài trợ, hỗ trợ 
KH&CN khác cũng được tổ chức thực 
hiện theo các tiêu chí, nguyên tắc 
tương đồng. Bên cạnh đó, cơ chế cấp 
phát kinh phí theo kế hoạch (danh 
mục đề tài đã phê duyệt) vẫn được áp 
dụng dẫn đến hạn chế cơ chế sử dụng 
nguồn vốn của NAFOSTED. Ngoài 
ra, để phát huy hiệu quả trong dài hạn, 
nguồn nhân lực thực hiện quản lý và 
tổ chức, thực hiện các hoạt động của 
NAFOSTED cần có đủ kiến thức và 
kinh nghiệm thực tế, để vận hành và 
đề xuất cơ chế hoạt động phù hợp với 
điều kiện KH&CN của Việt Nam. 

 Việc hình thành và đưa 
NAFOSTED vào hoạt động đánh dấu 

một bước tiến quan trọng trong công 
cuộc đổi mới cơ chế quản lý KH&CN 
theo Quyết định 171/2004/QĐ-TTg 
của Thủ tướng Chính phủ. Sau 06 sáu 
năm hoạt động, NAFOSTED từng 
bước tạo được những chuyển biến tích 
cực trong đổi mới phương thức tổ 
chức, quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học. Các chương trình do 
NAFOSTED tài trợ đã mang lại bước 
chuyển biến rõ nét về chất lượng 
nghiên cứu khoa học và phát triển lực 
lượng khoa học. 

 Tuy nhiên, để đạt được kỳ vọng về 
chất lượng hoạt động và góp phần đưa 
hoạt động KH&CN thật sự hòa nhập 
với thế giới là cả một chặng đường 
dài, đòi hỏi nỗ lực của nhiều bên, đặc 
biệt là sự quyết tâm của các cơ quan 
quản lý và sự ủng hộ của cộng đồng 
khoa học. 

 Số công trình khoa học công bố 
quốc tế trên các tạp chí có uy tín của 
Quỹ tăng bình quân 30% hàng năm, 
chiếm khoảng 25% tổng số các công 
bố của Việt Nam; số nhà khoa học trẻ 
(dưới 40 tuổi) chủ trì các đề tài của 
Quỹ tăng nhanh từ 5% năm 2009 lên 
60 - 70% năm 2012 - 2013.  

Theo Vista.gov.vn 
 
 

 
 
CẦN THÚC ĐẨY CÁC HOẠT 
ĐỘNG CẢI TIẾN NĂNG SUẤT 
TRONG DOANH NGHIỆP 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Đó là khẳng định của ông Nguyễn 
Anh Tuấn, Viện trưởng Viện Năng 
suất Việt Nam xung quanh vấn đề 
nâng cao năng suất lao động của 
doanh nghiệp (DN). 

Sau 3 năm triển khai thực hiện, 
Chương trình Quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của 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 
kinh tế - xã hội trong cả nước. 

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,… Một số 
dự án hỗ trợ DN đã thu được kết quả 
nổi bật như: hỗ trợ nuôi tôm ở dự án 
tỉnh Cà Mau, hỗ trợ chứng nhận Viet 
GAP, rau an toàn ở dự án tỉnh An 
Giang, Sơn La, các mô hình điểm về 
NSCL ở An Giang, Cà Mau,… 

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 (TCQG) 
hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế 
(TCQT), tiêu chuẩn khu vực (TCKV). 

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

 
Để nâng cao NSLĐ, trước hết cần chú trọng 

việc áp dụng các tiến bộ của khoa học kỹ 
thuật, phải nâng cao khả năng quản lý của DN 

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 
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 doanh 
nghiệp nói riêng và nền kinh tế nói 
chung, Chương trình sẽ tạo bước đột 
phá về NS&CL, khả năng cạnh tranh 
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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 
doanh nghiệp 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. 

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 
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 DN 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 giúp 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. 

Ngoài ra, cũng cần thúc đẩy các DN 
quan tâm tới việc xây dựng một môi 
trường làm việc khuyến khích người 
lao động nỗ lực để nâng cao năng 
suất. Có lẽ chỉ ở những nơi người lao 
động được trả lương thỏa đáng, được 
đánh giá kết quả và đối xử một cách 
công bằng, họ mới có thể hết lòng vì 
công việc. 

 Theo VietQ.vn 
 

DOANH NGHIỆP VIỆT PHẢI 
“TỰ CỨU MÌNH” BẰNG ĐỔI 
MỚI CÔNG NGHỆ 
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2015 là một năm quan trọng khi Việt 
Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh 
tế thế giới. Cùng với những cơ hội, 
việc hội nhập cũng tạo ra nhiều thách 
thức cho doanh nghiệp Việt, đặc biệt 
với những doanh nghiệp (DN) ít chú 
trọng tới việc áp dụng tiến bộ khoa 
học công nghệ trong sản xuất… 

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng DN Việt 
phải tập trung đổi mới công nghệ để tạo ra sản 
phẩm cạnh tranh nếu không muốn mất thị 
trường. (Nguồn: TTXVN) 

Nhiều doanh nghiệp sử dụng công 
nghệ lạc hậu 

Năm 2015, Việt Nam tham gia hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới. Đó là việc tham gia Cộng đồng 
kinh tế chung ASEAN (AEC), ký hiệp 
định Thương mại tự do (AFTA) với 
Hàn Quốc, Liên minh Hải quan Nga-
Belarus-Kazakhstan, Liên minh châu 
Âu; Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến 
lược xuyên Thái Bình Dương (TTP) 
với 11 quốc gia… Đặc biệt, khi tham 
gia vào AEC, trình độ công nghệ và 
năng lực DN của Việt Nam có ý nghĩa 
quan trọng, vì khi đó chúng ta phải 
từng bước dỡ bỏ hàng rào thuế quan, 
hàng hóa của các nước thành viên sẽ 
được tự do lưu thông trong khối 

ASEAN. Khi đó, theo quy luật của 
kinh tế thị trường, hàng hóa có chất 
lượng tốt, có thương hiệu uy tín, giá 
cả hợp lý sẽ tồn tại và ngược lại. Để 
có thể cạnh tranh bình đẳng, tự do 
trong một thị trường 600 triệu dân, 
DN Việt Nam phải có trình độ công 
nghệ tương đương với các nước trong 
khu vực. 

Hiện nay, Việt Nam và Singapore 
được đánh giá là hai quốc gia nỗ lực 
nhất cho việc chuẩn bị AEC vào cuối 
năm nay. Việt Nam tích cực hơn vì có 
sự lo lắng khi trình độ công nghệ còn 
lạc hậu, năng lực sản xuất yếu, vốn 
đầu tư thiếu… Với Singapore thì 
khác, đây là quốc gia nhỏ, dân số ít và 
kinh doanh thương mại là chính nên 
mặc dù có tiềm lực kinh tế mạnh 
nhưng họ vẫn cần sự chuẩn bị chu đáo 
và khẩn trương. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, 
việc ứng dụng khoa học công nghệ 
(KHCN) vào sản xuất kinh doanh và 
việc đầu tư cho đổi mới công nghệ của 
DN sẽ quyết định sức cạnh tranh của 
DN Việt. Tuy nhiên, với nhiều DN, 
việc ứng dụng KHCN là rất yếu. 
Doanh nghiệp Việt chưa gắn được sản 
xuất kinh doanh của mình với hệ 
thống viện nghiên cứu, trường đại 
học. 

Bản thân DN là nguồn cầu của thị 
trường công nghệ, nhưng chưa gắn 
với nguồn cung nên nhiều công nghệ 
trong nước đã có nhưng DN không sử 
dụng. Thậm chí, có DN còn bỏ tiền ra 
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mua ở nước ngoài với giá thành rất đắt 
và trình độ không phù hợp, khiến 
không sử dụng được hoặc bị lừa gạt 
mua phải công nghệ lạc hậu. 

Ngoài ra, việc kết nối cung cầu của 
thị trường công nghệ rất yếu, toàn bộ 
định chế trung gian trong thị trường 
công nghệ giúp DN đến với viện 
nghiên cứu, trường đại học là không 
có. 

Mười năm qua, Bộ KH&CN đã rất 
cố gắng làm việc này nhưng mới 
thành công ở bước đầu là thiết lập 
được thể chế, tổ chức một số hoạt 
động như các chợ công nghệ thiết bị 
(Techmart) quốc gia, quốc tế, khu 
vực, sự kiện kết nối cung cầu, sàn giao 
dịch công nghệ, xúc tiến thành lập 
một số tổ chức dịch vụ trung gian… 
Tuy nhiên, việc này còn rất sơ khai 
nên nhiều DN vẫn rất khó tiếp cận với 
nguồn cung công nghệ trong nước. 

Một trong những điểm mấu chốt là 
sự quan tâm của DN cho đổi mới công 
nghệ còn rất hạn chế. Hầu như DN 
nhỏ và vừa chưa dành nguồn đầu tư 
thích đáng cho việc đổi mới, ứng dụng 
KHCN. Bởi thế, KHCN trong nhiều 
DN đang ở trình độ còn rất thấp, thuộc 
thập niên 70-80 của thế kỷ trước nên 
đã hạn chế năng suất lao động của 
người Việt Nam. Do đó, khi hội nhập, 
sản phẩm của ta sẽ rất khó để cạnh 
tranh. 

Phải dồn lực để đổi mới 
Bộ trưởng Nguyễn Quân nhấn 

mạnh, khi chúng ta gia nhập AEC thì 

cơ chế bảo hộ sản xuất trong nước 
phải có lộ trình giảm dần. Tuy nhiên, 
lộ trình giảm dần mức bảo hộ (nếu có) 
cũng là khoảng thời gian quá ngắn để 
các DN Việt Nam có thể tự cứu mình. 
Vì thế, ngay từ bây giờ, DN phải khẩn 
trương thắt lưng buộc bụng, dốc toàn 
bộ nguồn lực để đổi mới công nghệ, 
đào tạo nguồn nhân lực, tạo ra sản 
phẩm mới có sức cạnh tranh để tồn 
tại.  

Một công đoạn trong dây chuyền hiện đại của 
Viettel. (Ảnh minh họa: T.Hiền/Vietnam+) 
Bộ trưởng cho biết thêm: Trong ba 

lĩnh vực nông nghiệp - công nghiệp - 
dịch vụ thì nông nghiệp chúng ta có 
thế mạnh nhất nhưng lại có nhược 
điểm là giá trị gia tăng thấp, tỷ trọng 
nông nghiệp trong nền kinh tế cũng 
thấp dần trong quá trình công nghiệp 
hóa. Trong lĩnh vực công nghiệp, 
chúng ta bắt đầu có thế mạnh trong 
một vài lĩnh vực hẹp như thiết kế, xây 
dựng nhà máy thủy điện (dẫn đầu 
ASEAN), giàn khoan dầu khí (chỉ 
đứng sau Singapore trong ASEAN), 
công nghiệp điện tử… Nếu chúng ta 
tập trung cho các DN đầu tư trong lĩnh 
vực ấy thì sẽ giữ được vị thế nhất định 
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trong ASEAN. Về dịch vụ, thứ hạng 
của Việt Nam trong ASEAN là thấp. 
Mảng này cần phải có hệ thống đào 
tạo nguồn nhân lực tốt và tôi cho rằng 
về dài hạn phải tập trung phát triển 
công nghiệp và dịch vụ. 

Vậy thì cần phải có một kênh để kết 
nối doanh nghiệp với những đơn vị, tổ 
chức có công nghệ. Nhận thấy trước 
những yêu cầu, đòi hỏi cấp bách trên, 
Bộ KH&CN đã thành lập Cục Phát 
triển Thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN với mục đích là phát triển thị 
trường công nghệ còn yếu kém hiện 
nay. Tuy nhiên, vai trò của Cục này 
còn mờ nhạt, chưa đáp ứng được nhu 
cầu rất lớn của DN, vì đây là đơn vị 
rất mới, nội dung hoạt động còn mới 
và thị trường công nghệ cũng là thị 
trường sinh sau đẻ muộn ở Việt Nam. 

Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 
bên cạnh việc tổ chức các Techmart, 
sàn giao dịch đã xây dựng cơ sở dữ 
liệu công khai kết quả nghiên cứu của 
các viện, trường. 

Để hỗ trợ thị trường công nghệ phát 
triển, bên cạnh việc trình Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình 
Đổi mới công nghệ quốc gia và lập 
Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Bộ 
KH&CN - thông qua các nguồn lực hỗ 
trợ quốc tế là các dự án của Ngân 
hàng Thế giới, Phần Lan, Bỉ… đã đưa 
công nghệ đến DN, giúp cho DN đào 
tạo nguồn nhân lực để làm chủ công 
nghệ, thuê chuyên gia về công nghệ 
hỗ trợ… 

Từ 2009, Bộ KH&CN cũng đã triển 
khai mạng lưới cơ quan đại diện ở 12 
quốc gia có nền khoa học nghệ tiên 
tiến để hỗ trợ tìm kiếm công nghệ cho 
DN Việt Nam. Các DN đặt hàng công 
nghệ gì có thể thông qua các cơ quan 
ấy trợ giúp, kết nối với nguồn công 
nghệ ở nước ngoài. 

Doanh nghiệp cần đổi mới công 
nghệ có thể tìm đến Cục Thông tin 
KH&CN Quốc gia, Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ, Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp KH&CN 
(Bộ KH&CN), Cục Xúc tiến thương 
mại (Bộ Công thương) hoặc Phòng 
Thương mại Công nghiệp Việt Nam. 
Tại các địa chỉ trên, doanh nghiệp có 
thể tìm hiểu xem sản phẩm cùng loại ở 
các nước ASEAN đang được sản xuất 
ở trình độ công nghệ nào, có thể tiếp 
cận công nghệ và thiết bị ở đâu và 
nguồn lực đầu tư là bao nhiêu, để từ 
đó có phương án đầu tư đổi mới công 
nghệ, Bộ trưởng cho biết. 

Tổng hợp 
 

PHỐI HỢP GIÁM SÁT CHÍNH 
SÁCH PHÁT TRIỂN KHCN 

Chương trình phối hợp giám sát 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 
(khóa 11) về phát triển khoa học và 
công nghệ  (KH&CN ) và Luật 
KH&CN đã được Ủy ban Trung ương 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam 
(MTTQVN), Bộ KH&CN, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt 
Nam ký kết chiều 11/3. 
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Chương trình phối hợp tập trung 
giám sát việc chấp hành các quy định 
của Luật KH&CN, việc thực hiện các 
chế độ, chính sách về phát triển 
KH&CN đối với các tổ chức, cá nhân; 
việc đổi mới phương thức đầu tư và 
cơ chế tài chính trong hoạt động khoa 
học, công nghệ và chính sách đào tạo, 
sử dụng, trọng dụng đội ngũ nhân lực, 
KHCN. 

Theo chương trình, MTTQVN sẽ 
giám sát việc thực hiện ứng dụng và 
phát triển KH&CN gắn với mục tiêu, 
nhiệm vụ phát triển KT-XH tại bộ, 
ngành và địa phương; rà soát, đề xuất 
hoàn thiện và nâng cao chất lượng, 
tính khả thi của các chính sách về 
KH&CN; tổ chức thông tin, tuyên 
truyền, phổ biến kịp thời các quy định 
của pháp luật về KH&CN, các chế độ, 
chính sách về ứng dụng và phát triển 
KH&CN tới các tổ chức, cá nhân. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Ông Nguyễn 
Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương 
MTTQVN khẳng định KH&CN là 
quốc sách hàng đầu, là một trong ba 
khâu đột phá chiến lược để phát triển 
đất nước. Việc giám sát thực hiện luật 
pháp liên quan đến KH&CN nhằm 
khẳng định những mặt tốt, đúng đắn 
của chính sách phát triển KH&CN, 
đồng thời phát huy vai trò của Ủy ban 
Trung ương MTTQVN, Liên hiệp các 
Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam 
trong việc hỗ trợ cho các cơ quan 
quản lý nhà nước kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý đối với các tổ chức, 
cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật 
về KH&CN, góp phần để các tổ chức, 
cá nhân thực hiện nghiêm chỉnh quy 
định của pháp luật, phục vụ tốt hơn 
nhiệm vụ phát triển KH&CN. 

Thông qua hoạt động giám sát, phát 
hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các 
chính sách và quy định pháp luật đối 
với các tổ chức, cá nhân hoạt động 
KH&CN cho phù hợp, góp phần tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 
nước và sự đồng thuận xã hội. 

Ủy ban Trung ương MTTQVN sẽ 
làm việc với Bộ KH&CN về việc tiếp 
thu các văn bản của Chính phủ đã ban 
hành để làm cơ sở cho việc giám sát.  

Cơ quan chủ lực thực hiện giám sát 
này là Liên hiệp các Hội Khoa học và 
kỹ thuật Việt Nam. Việc ký kết quy 
chế phối hợp giữa ba cơ quan nhằm 
tạo cơ chế xác định mục tiêu, cách 
làm. Sau một năm, khi hình thành 
được quy trình, công tác giám sát sẽ 
được bàn giao cho các tỉnh, Ủy ban 
Trung ương MTTQVN chỉ làm công 
tác điều phối phối hợp. 

Khẳng định đây là chương trình rất 
có ý nghĩa, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Nguyễn Quân cho rằng việc Liên hiệp 
cũng như các cơ quan của Mặt trận 
tham gia giám sát thực hiện Nghị 
quyết Trung ương 6 và Luật KH&CN 
2013 sẽ huy động được sức mạnh trí 
tuệ của các nhà khoa học, thúc đẩy 
KH&CN phát triển mạnh mẽ.  

 Theo Vietnamplus.vn 
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SẴN SÀNG KINH PHÍ HỖ TRỢ 
CÁC ĐỀ TÀI MANG TÍNH ỨNG 
DỤNG CAO 

Vừa qua, tại Cần Thơ, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã tổ chức Hội thảo 
giới thiệu hoạt động của Quỹ Đổi mới 
Công nghệ Quốc gia. 

Ông Phan Hồng Sơn, Phó Chủ tịch 
Hội đồng quản lý Quỹ, cho biết sự ra 
đời của loại hình Quỹ Đổi mới Công 
nghệ Quốc gia sẽ thay đổi tình trạng 
bức xúc lâu nay của các nhà khoa học 
là đề tài chờ kinh phí. Thay vào đó, 
kinh phí từ nguồn Quỹ Đổi mới Công 
nghệ Quốc gia đã sẵn sàng chờ để hỗ 
trợ cho các đề tài khoa học hay, mang 
tính ứng dụng cao. 

Ông Đỗ Văn Lộc - Giám đốc Quỹ 
Đổi mới Công nghệ Quốc gia, cho biết 
năm 2015 là năm đầu tiên Quỹ triển 
khai hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân có dự án, đề tài hoạt 
động phục vụ cho hoạt động đổi mới 
công nghệ. Các đề tài nghiên cứu có 
tính khả thi cao và phù hợp với định 
hướng ưu tiên của Quỹ sẽ được xét 
duyệt sớm để thực hiện ngay trong 
năm 2015. 

Quỹ Đổi mới Công nghệ Quốc gia 
hỗ trợ cho các dự án nghiên cứu phát 
triển công nghệ mới, công nghệ tiên 
tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp 
để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới; 
ươm tạo công nghệ, sản xuất thử 
nghiệm sản phẩm mới; đào tạo cán bộ 
KH&CN phục vụ chuyển giao, ứng 
dụng công nghệ; chuyển giao, hoàn 

thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất 
sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng 
điểm, sản phẩm quốc gia. 

Bên cạnh đó, Quỹ cũng hỗ trợ cho 
các đề tài nghiên cứu lập dự án nghiên 
cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ 
chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển 
công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; 
tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai 
thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho 
phát triển công nghệ mới, công nghệ 
tiên tiến. 

Ngoài ra, Quỹ cũng hỗ trợ các hoạt 
động khác như nhân rộng, phổ biến, 
giới thiệu và chuyển giao công nghệ 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu 
vực nông thôn, miền núi; đào tạo, bồi 
dưỡng kiến thức, thuê chuyên gia tư 
vấn trong nước, chuyên gia tư vấn 
nước ngoài cho phát triển công nghệ 
mới, công nghệ tiên tiến, đổi mới công 
nghệ của doanh nghiệp. 

Theo vietnamplus.vn 
 

 
 
 

 Công nghệ mới giảm mạnh phát 
thải CO2 

Công nghệ mới của Nasser Khazeni, 
nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học 
New Mexico đã được cấp sáng chế, có 
thể cách mạng hóa việc thu giữ CO2 
và tác động lớn đến việc giảm ô nhiễm 
trên toàn thế giới. Đó là vật liệu đặc 
biệt có khả năng thu nhiều khí CO2 
hơn so với công nghệ hiện nay. 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Nghiên cứu mới tập trung vào việc 
tách CO2 sau khi đốt cháy, cụ thể là 
phương thức tách, vận chuyển và lưu 
trữ hoặc tái sử dụng CO2 hiệu quả. 
Nguyên nhân làm tăng nồng độ khí 
nhà kính trong khí quyển gây nóng lên 
toàn cầu và biến đổi khí hậu được xác 
định chủ yếu là do con người đốt 
nhiên liệu hóa thạch. 

 Phương pháp phổ biến để thu CO2 
là hấp thụ, trong đó các phân tử trong 
môi trường chất lỏng được thu giữ. 
Việc giải phóng CO2 từ môi trường 
chất lỏng để lưu giữ hoặc sử dụng cho 
các hoạt động như thúc đẩy sự sinh 
trưởng của tảo là rất tốn kém và không 
hiệu quả.  

Nghiên cứu tập trung vào các chất 
hấp phụ rắn, thu và lưu giữ CO2 để 
vận chuyển hoặc tích trữ. Cấu trúc 
kim loại hữu cơ hybrid gọi là khung 
imidazolate zeolitic (ZIF), hấp thụ các 
phân tử CO2 vào cấu trúc của các ion 
kim loại và chất liên kết hữu cơ. 

 Thông qua nghiên cứu ZIF, tác giả 
đã tổng hợp được một phân lớp mới 
của ZIF, kết hợp một nhóm cacbonyl 
vòng trong cấu trúc hữu cơ, mang lại 
cho nó áp lực và độ chọn lọc cao hơn 
để tách và hấp thụ CO2 cũng như một 
cấu trúc ổn định hóa học và ổn định 
nhiệt cao hơn. Các nhà khoa học cho 
rằng công nghệ mới có thể mở rộng 
quy mô và sẵn sàng được đưa ra thị 
trường hướng tới làm thay đổi thế giới 
thu giữ CO2. 

Theo Vista.gov.vn 

 Bộ lọc có thể thúc đẩy việc 
truyền dữ liệu ở dải tần terahertz 

Các kỹ sư từ Đại học Utah đã phát 
hiện ra một cách tiếp cận mới để thiết 
kế các bộ lọc có khả năng tách các tần 
số khác nhau trong dải quang phổ 
terahertz, thế hệ tiếp theo của băng 
thông truyền thông có thể cho phép 
người sử dụng điện thoại di động và 
Internet tải dữ liệu nhanh hơn một 
nghìn lần so với hiện nay. Bộ lọc có 
thể được chế tạo bằng cách sử dụng 
một máy in phun có sẵn. 

Việc lọc ra các tần số khác nhau sẽ 
rất quan trọng đối với việc phát triển 
quang phổ terahertz cho truyền thông. 
Bằng cách lọc ra các tần số không 
mong muốn, người dùng có thể tải 
thông tin từ Internet hoặc nói chuyện 
trên điện thoại di động, ví dụ, với ít 
tiếng ồn hoặc tín hiệu nhiễu hơn. 

 Phạm vi terahertz đề cập đến các 
dải tần số nằm giữa ánh sáng hồng 
ngoại và sóng vô tuyến. Các kỹ sư coi 
nó là biên giới công nghệ tiếp theo 
trong truyền thông vì tiềm năng to lớn 
để thúc đẩy tốc độ truyền dữ liệu. 
Công nghệ này cũng đang được 
nghiên cứu cho chụp ảnh y tế và máy 
quét ở sân bay thế hệ mới. Tia 
terahertz, hay tia T, có thể đi qua 
nhiều vật liệu mà không cần sử dụng 
bức xạ ion hóa, làm cho chúng hấp 
dẫn để sử dụng trong chẩn đoán hình 
ảnh và các thiết bị kiểm tra an ninh. 

Phương pháp này là một bước quan 
trọng trong việc sử dụng quang phổ 
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terahertz cho mục đích thương mại, có 
thể làm cơ sở cho mạng “5G” tiếp 
theo cho điện thoại di động. Nếu điện 
thoại di động sử dụng mạng “4G” hiện 
nay có thể tải dữ liệu với tốc độ 10-15 
megabits mỗi giây, khả năng công 
nghệ terahertz có thể tải dữ liệu với 
tốc độ terabit mỗi giây (hay hàng triệu 
megabits mỗi giây).  

 Có thể phải mất 10 năm nữa để 
người tiêu dùng có thể sử dụng các bộ 
định tuyến Wi-Fi hay điện thoại di 
động với công nghệ terahertz, nhưng 
các công ty truyền thông có thể sử 
dụng nó cho  mạng trục chính của họ 
sớm hơn nhiều.  

Theo vista.gov.vn 
 

 Phát minh sơn tự làm sạch 
Các nhà khoa học Anh và Trung 

Quốc phát triển một loại sơn tự làm 
sạch mới, có tính ứng dụng cao trên 
nhiều chất liệu và vẫn hoạt động hiệu 
quả kể cả khi bị trầy xước. 

Các nhà khoa học cho biết loại sơn 
hoàn toàn không thấm nước được làm 
từ hạt nano titanium dioxide. Không 
giống các loại sơn phủ chống nước 
khác, phát minh mới này vẫn có thể tự 
làm sạch kể cả khi bị hư hại hay bị 
ngâm dầu mỏ. 

 Do độ bền cao, loại sơn này có thể 
được ứng dụng rộng rãi cho nhiều lĩnh 
vực từ vải vóc, giấy, kính đến thép. 
Ngoài ra, các nhà khoa học cũng sử 
dụng các nguyên liệu sẵn có giúp tăng 
tính ứng dụng của sản phẩm. 

 Tuỳ theo chất liệu bề mặt, các nhà 
khoa học sử dụng các công nghệ phủ 
sơn khác nhau như súng bắn tia cho bề 
mặt kính và thép, phương pháp phủ 
nhúng dành cho bề mặt cotton, len và 
phương pháp phun cho giấy. Ngoài 
UCL, Học viện Hoàng gia London và 
Đại học Công nghệ Dalian, Trung 
Quốc cũng tham gia nghiên cứu. 

Theo Vnexpress.net 
 

 Thử nghiệm phương pháp điều 
trị ung thư phổi bằng tế bào gốc 

Các nhà khoa học Anh đang tiên 
phong thử nghiệm phương pháp điều 
trị ung thư phổi bằng tế bào gốc, mở 
ra hy vọng mới cho các bệnh nhân 
không may mắc phải một trong những 
dạng ung thư nguy hiểm nhất này. 

Trong phương pháp điều trị mới, các 
nhà nghiên cứu sử dụng tế bào gốc từ 
tủy xương đã được biến đổi gen để tìm 
và diệt các tế bào ung thư. Ưu điểm 
của phương pháp này là các tế bào 
không cần phải tương thích chặt chẽ 
với kiểu tế bào và hồ sơ di truyền của 
người bệnh. Các nhà bác học chỉ cần 
lấy chúng từ nguồn tủy xương hiến 
tặng sẵn có. 

Các tế bào gốc sau đó được biến đổi 
để kích hoạt một gen chống ung thư 
có tên gọi là “Trail” thường hoạt động 
trong các tế bào miễn dịch. Các tế bào 
đã được biến đổi này có tính thu hút 
mạnh đối với các khối u ung thư và 
khi “tìm” được khối u, chúng sẽ tạo ra 
một “đường mòn tự sát” trong các tế 
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bào ung thư. Thí nghiệm trên chuột 
cho thấy phương pháp điều trị này đã 
loại bỏ hoàn toàn hoặc làm giảm đáng 
kể khối u của chuột. 

Theo Vietnamplus.vn 
 
 
 

 
MỘT NHÀ KHOA HỌC NỮ CỦA 
VIỆT NAM ĐƯỢC THẾ GIỚI 
VINH DANH 

Lần đầu tiên, Việt Nam có một nhà 
khoa học nữ được vinh danh cùng 14 
nhà khoa học nữ các nước qua giải 
thưởng Nhà Khoa học trẻ Tài năng 
của thế giới – Tiến sĩ Trần Hà Liên 
Phương, Giảng viên Khoa Công nghệ 
Y Sinh, Đại học Quốc gia Thành phố 
Hồ Chí Minh. 

Ngày 18-3, tại Sorbonne, Paris 
(Pháp) Quỹ L’Oréal và UNESCO sẽ 
tổ chức vinh danh ngành khoa học và 
tri thức trên toàn thế giới qua Giải 
thưởng L’Oréal -UNESCO For 
Women in Science (Vì sự phát triển 
phụ nữ trong khoa học) cho 5 nhà 
khoa học nữ xuất sắc và 15 nhà 
nghiên cứu trẻ tài năng các nước. 
Trong số đó, Việt Nam vinh dự có tiến 
sĩ Trần Hà Liên Phương, Giảng viên 
Khoa Công nghệ Y Sinh, Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. 

5 nhà khoa học nữ xuất sắc đến từ 
Anh, Morocco, Trung Quốc, Brasil, 
Canada. 15 nhà khoa học trẻ tài năng 
quốc tế đến từ các nước Úc, Brasil, 

Đan Mạch, Ai Cập, Malaysia, Nam 
Phi, Canada, Pháp, Tây Ban Nha, 
Mỹ… và Việt Nam. 

Các Nhà khoa học trẻ tài năng quốc 
tế được lựa chọn từ các nước trong 
từng khu vực trên thế giới, châu Phi 
và các vương quốc Ả Rập, Châu Á-
Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ 
Latin và Bắc Mỹ. 

 
TS Trần Hà Liên Phương 

Những nhà nghiên cứu được trao 
tặng Nhà Khoa học trẻ tài năng năm 
nay đã có những đóng góp đáng kể 
trong các ngành nghiên cứu đa dạng 
như sinh thái và phát triển bền vững, 
vật lý, dược học, dịch tễ học, nghiên 
cứu y học, khoa học thần kinh và sinh 
học tiến hóa. 

Lĩnh vực nghiên cứu của TS Liên 
Phương là khoa học Dược và Ung thư. 
TS được vinh danh qua nghiên cứu về 
hệ mixen chứa fucoidan trong ứng 
dụng điều trị và hỗ trợ quan sát mô 
ung thư tại Việt Nam. 

TS Trần Hà Liên Phương cũng có kế 
hoạch nghiên cứu sử dụng fucoidan 
như là polymer trong các hạt nano, 
một chiết xuất từ rong biển được phát 
hiện gần đây là có đặc tính chống ung 
thư và có thể hoạt động như một 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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polymer. Fuicodan do đó sẽ có thể 
được sử dụng cho mục đích kép là làm 
chất dẫn xuất cho thuốc và tự thân là 
thành tố điều trị bệnh. 

Khi fucoidan kết hợp với thuốc điều 
trị ung thư thường kháng nước, phân 
tử hạt nano sẽ tự tạo lập nhờ vào đặc 
tính thân nước của fucoidan. Các hạt 
nano sẽ hỗ trợ quan sát các tế bào ung 
thư trong suốt quá trình điều trị. Dự án 
nghiên cứu của TS Trần Hà Liên 
Phương có thể giúp cho việc điều trị 
ung thư rẻ hơn và hiệu quả với ít phản 
ứng phụ hơn. 
   Với mục đích vinh danh các nhà 
khoa học nữ xuất sắc và hỗ trợ các 
nhà nghiên cứu trẻ tài năng của thế 
giới, chương trình Giải thưởng khoa 
học L'Oréal-UNESCO dành 5 giải 
thưởng hàng năm để vinh danh các 
nhà khoa học và hỗ trợ phát triển 
nghiên cứu cho 15 phụ nữ trẻ tài năng 
được chọn từ hơn 230 tiến sĩ nhận học 
bổng quốc gia của L’Oreal các nước 
được trao hàng năm trên khắp thế 
giới. Từ năm 1998, chương trình Vì 
sự phát triển Phụ nữ trong khoa học 
này đã vinh danh 2.250 phụ nữ tài 
năng tại hơn 110 quốc gia.                  .                   

Theo nld.com.vn 
 
 
 

 
HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HOÁ 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA 
NHÀ KHOA HỌC 

Đầu tháng Ba vừa qua, 14 nhà khoa 
học trẻ xuất sắc nhất tham dự chương 
trình Hỗ trợ thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu của nhà khoa học sẽ sang 
Vương quốc Anh học hỏi về thương 
mại hóa sản phẩm nghiên cứu như thế 
nào để thực hiện và chia sẻ cho cộng 
đồng các nhà khoa học trong nước 
thực hiện, góp phần xây dựng hệ sinh 
thái khởi nghiệp của quốc gia. Đây là 
những bước đi đột phá đầu tiên trong 
việc mở cánh cửa ra thị trường quốc 
tế, đặc biệt là thị trường châu Âu, để 
tiếp thu kinh nghiệm quản trị và phát 
triển, thương mại hóa các sản phẩm 
KHCN. 

Theo Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và DN khoa học và công nghệ 
(NATEC) Phạm Hồng Quất, Việt 
Nam hiện đang thiếu hệ thống hỗ trợ, 
hệ sinh thái cho khởi nghiệp như các 
tổ chức; các quỹ đầu tư; các nhà tư 
vấn; các câu chuyện thành công; 
những người thành đạt giúp đỡ người 
đi sau chưa trở thành một thói quen, 
một hệ thống; khu vực nghiên cứu 
giữa DN và nhà nước chưa liên kết 
chặt chẽ nên nguồn lực bị xé nhỏ, rời 
rạc. Cần phải nhân rộng một tư duy 
mới là làm sao những nguồn lực trong 
xã hội, cả nhà nước và tư nhân liên kết 
được, tập trung nghiên cứu đến khâu 
cuối cùng; làm sao để nhà khoa học 
phải làm giàu được bằng các sản 
phẩm của mình chứ không phải chỉ 
kiếm tiền từ các đề tài, dự án. Làm thế 
nào để có thể khơi nguồn, mở lối cho 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển, 
thúc đẩy việc thương mại hóa các sản 
phẩm KHCN là trăn trở của lãnh đạo 
NATEC. Ngay khi biết được thông tin 
Quỹ Newton của Vương quốc Anh 
triển khai chương trình Hỗ trợ thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu của nhà 
nghiên cứu cho các nước đang phát 
triển, NATEC đã kết nối với Viện Hàn 
lâm Kỹ thuật Hoàng gia Anh cùng xây 
dựng chương trình Hỗ trợ thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu của nhà khoa 
học. 

Theo Giám đốc Trung tâm hỗ trợ 
phát triển thị trường KHCN, NATEC 
Nguyễn Văn Trúc, các nhà nghiên cứu 
tham gia chương trình phải đáp ứng 
tối thiểu các yêu cầu có sản phẩm, 
công nghệ hoặc dịch vụ sáng tạo, dựa 
trên nền tảng nghiên cứu kỹ thuật, có 
tiềm năng thương mại hóa và đang 
trong giai đoạn xây dựng kế hoạch 
kinh doanh. Trong đó, ưu tiên các nhà 
khoa học có tư duy doanh nhân, có 
tâm huyết đưa công nghệ vào DN, 
thương mại hóa ý tưởng sáng tạo. Qua 
khóa học, góp sức lan tỏa tư duy 
doanh nhân cho các nhà khoa học Việt 
Nam. Ban tổ chức hy vọng, sau 
chuyến đi về có từ 3 - 5 sáng chế được 
thương mại hóa. 

Đây là bước đột phá đầu tiên của 
Cục trong việc mở cánh cửa ra thị 
trường quốc tế, đặc biệt là thị trường 
châu Âu, để tiếp thu kinh nghiệm 
quản trị và phát triển, thương mại hóa 
các sản phẩm KHCN. Trên cơ sở hợp 

tác song phương, đây là lần đầu tiên 
Bộ KH&CN, NATEC có sự hợp tác, 
nhằm vào khâu cuối cùng của chuỗi 
nghiên cứu. Thông qua khóa học, 
bằng mối quan hệ giữa các cá nhân 
tham gia khóa học, giữa NATEC và 
Viện Hàn lâm Kỹ thuật Hoàng gia 
Anh, sẽ nhân bản các mối quan hệ 
giữa các DN KHCN nhỏ và vừa của 
Việt Nam với các DN, nhà đầu tư tên 
tuổi của nước Anh, châu Âu và đằng 
sau họ là thị trường và nguồn vốn đầu 
tư. Theo biên bản ghi nhớ giữa hai 
bên, sẽ có ít nhất 5 khóa học được 
phối hợp tổ chức, qua đó sẽ có rất 
nhiều các mối quan hệ, mà các nhà 
khoa học của chúng ta hiện đang rất 
thiếu. 

 
Cần tìm cách để sản phẩm KH&CN có thể 

thương mại hóa được 

Cục trưởng Phạm Hồng Quất cho 
biết thêm, qua khóa học dành cho các 
bạn trẻ khởi nghiệp đi Isarel do Cục tổ 
chức mới đây đã mang về nhiều kết 
quả về không khí khởi nghiệp, cách 
làm khởi nghiệp của nước bạn và qua 
đó tiếp tục khẳng định rằng trí tuệ, sản 
phẩm công nghệ của Việt Nam hoàn 
toàn có thể tham gia vào chuỗi giá trị 
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toàn cầu. Tới đây, Cục cũng sẽ đứng 
ra tổ chức Hội chợ công nghệ mới 
(Freshtech) để có nhiều nhà đầu tư 
mới, nhiều vườn ươm công nghệ trong 
khu vực châu Á và một số nước châu 
Âu gặp gỡ các nhà khoa học trẻ, các 
công ty KHCN của Việt Nam. 

Tổng hợp 
 

 
 
 
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA: TÔN VINH DOANH 
NGHIỆP VIỆT  

Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
(GTCLQG) là một hình thức tôn vinh, 
khen thưởng cho các tổ chức, Doanh 
nghiệp (DN) đạt thành tích xuất sắc về 
chất lượng trong sản xuất, kinh doanh 
và dịch vụ; nâng cao vị thế các sản 
phẩm, hàng hoá và dịch vụ của Việt 
Nam, tăng cường năng lực, khả năng 
cạnh tranh và hội nhập trên thị trường 
trong nước và quốc tế; xây dựng văn 
hoá, phong trào năng suất, chất lượng 
trong tổ chức, doanh nghiệp nhằm 
đóng góp tích cực vào tăng trưởng 
kinh tế - xã hội của đất nước.  

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
Quyết định số 332/QĐ- TTg ngày 
10/3/2015 về việc tặng thưởng 
GTCLQG năm 2014. Theo Quyết 
định này, có 19 doanh nghiệp đạt Giải 
Vàng Chất lượng Quốc gia và 46 
doanh nghiệp đạt Giải Bạc Chất lượng 
Quốc gia năm 2014. 

GTCLQG được tổ chức hằng năm 
với mục đích tôn vinh các DN có 
thành tích nổi trội về chất lượng, hiệu 
quả sản xuất kinh doanh, đồng thời 
khuyến khích các DN thuộc các thành 
phần kinh tế ứng dụng các hệ thống và 
công cụ quản lý chất lượng tiên tiến 
để nâng cao năng suất, chất lượng và 
hiệu quả hoạt động của DN một cách 
toàn diện nhằm nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và thế giới của DN Việt Nam. Do vậy, 
trong những năm gần đây các DN 
tham dự và đạt giải đều áp dụng một 
hay nhiều mô hình, công cụ hay 
phương pháp quản lý tiên tiến. 

 
Thủ tướng quyết định tặng 19 Giải Vàng 

Chất lượng Quốc gia cho 65 DN. Ảnh: N. N 

Danh sách cụ thể doanh nghiệp đạt 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia: 

+ Giải Vàng Chất lượng Quốc gia 
được trao cho 19 DN gồm 9 DN sản 
xuất lớn: Công ty CP Đồng Tiến; 
Tổng Công ty xây dựng công trình 
giao thông 4 - CTCP; Công ty CP Chế 
tạo Bơm Hải Dương; Công ty TNHH 
Long Hải; Công ty CP Mía đường 
Cần Thơ; Công ty CP Tập đoàn Thiên 
Long; Công ty CP Địa ốc - Cáp điện 
Thịnh Phát; Công ty CP Công nghệ 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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cao TRAPHACO; Công ty CP Phân 
Lân Ninh Bình. 

- 01 DN dịch vụ lớn gồm Công ty 
TNHH MTV Du lịch Dịch vụ Dầu khí 
Việt Nam. 

- 05 DN sản xuất nhỏ và vừa gồm: 
Công ty TNHH Sản xuất và Thương 
mại Trúc Anh; Công ty Long Phương; 
Công ty CP Thiên Sinh; Công ty Công 
nghệ Thông tin Điện lực miền Trung; 
Công ty TNHH Nam Dược. 

- 04 DN dịch vụ nhỏ và vừa gồm: 
Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây 
dựng Kiên Giang; Công ty CP Xuất 
nhập khẩu Bình Tây; Công ty TNHH 
Phúc Xuyên; Công ty CP Thiết bị Vật 
tư Y tế Thanh Hóa. 

Trong 46 DN nhận Giải  Bạc Chất 
lượng Quốc gia, có 10 DN sản xuất 
lớn; 1 DN dịch vụ lớn; 26 DN sản 
xuất nhỏ và vừa; 9 DN dịch vụ nhỏ và 
vừa. 

Việc tham dự Giải thưởng chất 
lượng quốc gia giúp DN có điều kiện 
học hỏi, đánh giá và cải tiến một cách 
toàn diện các hoạt động quản lý, chất 
lượng sản phẩm… Đây cũng là cơ hội 
tốt để các doanh nghiệp đạt giải 
thưởng quảng bá thương hiệu sản 
phẩm, góp phần nâng cao khả năng 
cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh 
tế quốc tế. 

Theo VietQ.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 

 Xử lý nước thải từ hoạt động dầu 
khí bằng năng lượng do vi khuẩn 
tạo ra 

Các kỹ sư thuộc trường Đại học 
Colorado Boulder, Hoa Kỳ đã đưa ra 
quy trình xử lý nước thải bị nhiễm 
mặn và có chứa các chất ô nhiễm hữu 
cơ sinh ra từ hoạt động dầu khí. Kỹ 
thuật mới sử dụng một dạng pin vi 
khuẩn, sản sinh nhiều năng lượng hơn 
mức tiêu thụ. 

Giống như dầu mỏ và khí thiên 
nhiên, các chất ô nhiễm trong nước 
thải chứa hydrocacbon giàu năng 
lượng. Vi khuẩn tiêu thụ chất ô nhiễm 
sẽ giải phóng năng lượng tích tụ bên 
trong chất ô nhiễm, sinh ra dòng điện 
cung cấp cho quy trình khử mặn. 

 Năng lượng do vi khuẩn tạo ra, 
được sử dụng để chế tạo pin có một 
đầu là điện cực dương, còn đầu kia là 
điện cực âm. Vì muối hòa tan trong 
nước thành các ion dương và ion âm, 
hút bám các điện cực tương ứng, nên 
có thể khử muối trong nước thải. Ưu 
điểm của công nghệ này là giải quyết 
được 2 vấn đề khác nhau trong một hệ 
thống duy nhất và chúng lại trở nên có 
ích trong hệ thống của chúng tôi. 
Chúng bổ sung cho nhau và quy trình 
sản sinh chứ không chỉ tiêu thụ năng 
lượng. Hơn nữa, vi khuẩn sản sinh 
năng lượng nhiều hơn mức cần cho 
qui trình khử mặn, cung cấp tiềm năng 
sử dụng năng lượng dư thừa để vận 
hành thiết bị tại chỗ. Kỹ thuật này 
cũng mang lại lợi ích cho công nghệ 

TIN NGẮN KH&CN 
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nứt vỡ thủy lực (hydraulic fracturing) 
liên quan đến việc bơm nước, cát và 
hóa chất xuống các giếng dầu để tăng 
sản lượng dầu khí. Các nhà khoa học 
cho rằng bất chấp những lo ngại về an 
toàn như động đất do các giếng dầu 
khí gây ra, hoạt động nứt vỡ thủy lực 
vẫn gia tăng đến mức dấy lên lo ngại 
về tình trạng sử dụng tài nguyên nước 
khan hiếm. Quy trình mới sẽ cho phép 
xử lý nước thải tại chỗ theo hướng tiết 
kiệm và tái sử dụng cho công nghệ nứt 
vỡ thủy lực. 

Theo Vista.gov.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Công bố xét duyệt giải thưởng Tạ 
Quang Bửu 2015 

Ngày 10/3, tại Hà Nội, Bộ KH&CN 
tổ chức buổi lễ công bố xét duyệt Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu năm 2015. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải 
thưởng của Bộ KH&CN, được tổ chức 
hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh 
các nhà khoa học có những thành tựu 
nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc 
các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật, góp phần thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học cơ bản nói riêng và khoa học 
công nghệ Việt Nam nói chung tiếp 
cận trình độ quốc tế, tạo tiền đề cho 
KH&CN của đất nước hội nhập và 
phát triển. Năm 2015, Giải thưởng 
được xét tặng cho các công trình 
nghiên cứu cơ bản thuộc các lĩnh vực 
khoa học tự nhiên và kỹ thuật, bao 
gồm: Khoa học tự nhiên: Toán học, 

Khoa học máy tính và thông tin; Vật 
lý; Hóa học, các khoa học Trái đất và 
môi trường liên quan; Sinh học, Khoa 
học tự nhiên khác khoa học kỹ thuật 
và công nghệ; Khoa học y dược; Khoa 
học nông nghiệp. 

Đối tượng tham gia xét Giải thưởng 
Tạ Quang Bửu gồm các nhà khoa học 
là tác giả của công trình nghiên cứu 
khoa học cơ bản xuất sắc thuộc các 
lĩnh vực xét tặng Giải thưởng. 

Ban Tổ chức cho biết, cơ cấu Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu bao gồm: Từ 1 
đến 3 Giải thưởng dành cho tác giả 
của công trình khoa học và 1 Giải 
thưởng dành cho nhà khoa học trẻ 
(dưới 35 tuổi) là tác giả của công trình 
khoa học. Mỗi giải thưởng sẽ gồm: 
Bằng chứng nhận Giải thưởng của Bộ 
trưởng Bộ KH&CN và tiền thưởng 
200 triệu đồng (đối với Giải thưởng 
dành cho tác giả của công trình khoa 
học) hoặc 50 triệu đồng (đối với Giải 
thưởng dành cho nhà khoa học trẻ là 
tác giả của công trình khoa học). 

Các cá nhân nộp hồ sơ đăng ký xét 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu cho Cơ 
quan thường trực của Giải thưởng là 
Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia từ 
ngày 6/3/2015 đến hết ngày 
18/4/2015. 

Mẫu Hồ sơ đăng ký được đăng tải 
trên trang thông tin điện tử của Quỹ 
tại địa chỉ: www.nafosted.gov.vn. 
Công tác xét duyệt Giải thưởng sẽ 
được tiến hành từ ngày 20/4/2015 đến 
ngày 15/5/2015 và Lễ trao Giải 
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thưởng sẽ được tổ chức vào tháng 
5/2015. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Nghiên cứu giải pháp công nghệ 
mới gia cố đê biển 

“Nghiên cứu thành công giải pháp 
công nghệ mới và quy trình kỹ thuật 
gia cố, tăng cường ổn định lâu dài 
cho đê biển, ứng phó với tác động của 
sóng, nước tràn trong bão lớn và triều 
cường” là kết quả nghiên cứu của đề 
tài KC08-03/11-15 do GS.TS Ngô Trí 
Viềng làm chủ nhiệm. 

Theo GS.TS Ngô Trí Viềng, hiện 
nay đê biển Việt Nam chưa thể nói là 
ổn định vì đê biển hiện tại thiết kế chỉ 
giữ được với cơn bão từ cấp 10 trở 
xuống và mực nước triều tần suất 5%. 
Thực tế những năm gần đây bão xảy 
ra trên cấp 11, 12 vượt qua tần suất 
thiết kế gây thiệt hại về người và kinh 
tế xã hội. Bão lớn thường kèm theo 
nước dâng cùng với triều cường giúp 
cho sóng đánh trực tiếp vào đê biển và 
tràn qua đê gây xói lở và vỡ đê làm 
ngập lụt trên diện rộng và thiệt hại lớn 
cho vùng ven đê. 

Đề tài này chủ yếu đi sâu hoàn thiện 
giải pháp công nghệ: Tăng cường ổn 
định lớp gia cố mái thượng lưu đê 
biển bằng biện pháp neo đất (đã được 
cấp bằng độc quyền sáng chế số 
10096); Ứng dụng công nghệ phụ gia 
consolid để bảo vệ mái đê hạ lưu thay 
vì bằng bê tông hoặc đá; Ứng dụng 
công nghệ chống ăn mòn lớp bảo vệ 

mái đê biển do sóng gây ra; Ứng dụng 
cỏ có gia cố và không gia cố cho mái 
hạ lưu đê khi có sóng tràn qua. 

Giải pháp công nghệ chống mài mòn 
do sóng và chống ăn mòn do xâm thực 
của nước biển đối với kè bê tông bảo 
vệ mái thượng lưu đê biển đã đem lại 
kết quả hữu hiệu. Kết quả nghiên cứu 
sử dụng các phụ gia làm tăng độ đặc 
chắc của kết cấu đá bê tông đến mức 
tối ưu, hạn chế khả năng xâm nhập 
của nước vào trong kết cấu bê tông, 
nhờ đó giảm được xâm thực. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Họp mặt đại biểu trí thức xuân 
Ất Mùi 2015 

Sáng 24/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, 
UBMTTQVN tỉnh BR-VT tổ chức họp 
mặt đại biểu trí thức Xuân Ất Mùi 
2015. Tham dự có Ông Nguyễn Tuấn 
Minh (UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy), ông 
Lê Thanh Dũng (Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh), ông Phạm Hòa (Chủ tịch 
UBMTTQVN tỉnh) cùng đại diện trí 
thức tiêu biểu của các sở ban ngành, 
doanh nghiệp trong toàn tỉnh. 

Ông Nguyễn Tuấn Minh (UVTWĐ, 
Bí thư Tỉnh ủy) đánh giá cao sự đóng 
góp của đội ngũ trí thức trong công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống 
chính trị của tỉnh, cũng như phát triển 
KT-XH của tỉnh. Trong những năm 
qua, cùng với sự phát triển mọi mặt 
của tỉnh, đội ngũ trí thức đã tăng 
nhanh về số lượng, nâng lên về chất 
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lượng, có nhiều đóng góp trí tuệ, công 
sức vào sự phát triển chung của địa 
phương và đất nước. Và điều này 
được thể hiện qua các hoạt động 
nghiên cứu tổng quát thực tiễn; đào 
tạo nguồn nhân lực; cung cấp luận cứ 
khoa học trong hoạch định các chủ 
trương, chính sách; nghiên cứu, 
chuyển giao KHCN và trực tiếp làm 
việc trong các lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, văn hóa, quốc phòng, an 
ninh,… Trong thời gian tới đội ngũ trí 
thức của tỉnh cần tiếp tục quán triệt 
các quan điểm của Đảng về xây dựng 
đội ngũ trí thức; và trọng tâm là phát 
huy mạnh mẽ vai trò của trí thức trong 
hoạt động tư vấn, phản biện, giám 
định xã hội; nâng cao chất lượng hoạt 
động của Liên hiệp các hội KHKT, 
làm tốt vai trò cầu nối giữa đội ngũ trí 
thức với Đảng, chính quyền. 

 Buổi gặp mặt còn là dịp để tôn vinh 
và tặng biểu chương cho 11 trí thức 
của tỉnh trong giai đoạn 2005-2014, là 
những người có quá trình làm việc 
nhiều năm trên địa bàn tỉnh, có những 
công trình KHCN mang lại hiệu quả 
KT-XH, môi trường và đã được giải 
thưởng cao trong các cuộc thi Sáng 
tạo KHCN Việt Nam (VIPOTEC), 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam, 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT. 
11 trí thức được vinh danh là: 

 (1) TS Hoàng Văn Quý (Nguyên 
Viện trưởng Viện Nghiên cứu và thiết 
kế Dầu khí, Liên doanh Viet - Nga 
Vietsovpetro); 

(2) TS Hoàng Đức Thảo (TGĐ Công 
ty TNHH MTV Thoát nước và Phát 
triển đô thị tỉnh BR-VT); 

(3) TS Trương Thành Công (Nguyên 
Giám đốc Sở KH&CN, phó Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội KH-KT tỉnh); 

(4) TS Cao Tùng Sơn (Phó TGĐ 
Liên doanh Viet - Nga Vietsovpetro); 

(5) KS Đỗ Văn Phúc (Giám đốc xí 
nghiệp Xây lắp khảo sát và sửa chữa 
các công trình khai thác dầu khí Liên 
doanh Viet - Nga Vietsovpetro); 

(6) CN Huỳnh Minh Tường (Giám 
đốc Xí nghiệp chế biến Thủy sản xuất 
khẩu I, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); 

(7) KS Nguyễn Xuân Quang (XN 
Địa lý giếng khoan, Liên doanh Viet - 
Nga Vietsovpetro); 

(8)- KS Vũ Văn Hưng (Trưởng 
phòng, Viện Nghiên cứu và Thiết kế 
Dầu khí, Liên doanh Viet – Nga 
Vietsovpetro); 

(9) BS Nguyễn Phương Nam (Phó 
trưởng khoa, Bệnh viện Bà Rịa); 

(10) KS Phạm Nghiêm Việt (Công 
ty Đường ống khí Nam Côn Sơn); 

(11) CN Thẩm Lê Mai (Nguyên 
Hiệu trưởng Trường Mầm non Châu 
Thành, Tp Vũng Tàu). 
 
 Khai mạc “Chợ Công nghệ, Thiết 
bị và Thương mại vùng Đông Nam 
bộ - Đồng Nai 2015” 

Tối 19/3, tại Trung tâm thể dục thể 
thao tỉnh Đồng Nai, “Chợ Công nghệ, 
Thiết bị và Thương mại vùng Đông 
Nam bộ - Đồng Nai 2015” (Techmart 
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Dong Nai 2015) đã chính thức khai 
mạc. Đây là 01 trong 12 sự kiện chào 
mừng Hội nghị giao ban KH&CN 
vùng Đông Nam bộ lần thứ XIII tại 
Đồng Nai năm 2015. Đến tham dự lễ 
khai mạc có ông Vũ Văn Khiêm (Cục 
trưởng Cục Công tác phía Nam - Bộ 
KH&CN); ông Huỳnh Văn Tới  (Ủy 
viên Thường vụ Trung ương, Trưởng 
ban Tuyên giáo Tỉnh Ủy tỉnh Đồng 
Nai) và lãnh đạo các Sở KH&CN 
vùng Đông Nam bộ. 

Phát biểu khai mạc hội chợ, PGS.TS 
Phạm Văn Sáng, Giám đốc Sở 
KH&CN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban 
tổ chức Hội chợ cho biết, Techmart 
Dong Nai 2015 gắn với chủ đề 
“KH&CN vùng Đông Nam bộ đến 
năm 2020”, hướng đến đẩy mạnh việc 
tạo lập và phát triển thị trường công 
nghệ; tăng cường gắn kết giữa nghiên 
cứu, đào tạo với sản xuất, kinh doanh, 
hỗ trợ đổi mới công nghệ, xúc tiến 
thương mại hóa sản phẩm KH&CN, 
góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, 
năng suất lao động và chất lượng hàng 
hóa trong thời kỳ hội nhập; tăng 
cường sự hợp tác liên kết giữa các 
tỉnh, thành thuộc vùng Đông Nam bộ 
trong hoạt động KH&CN nói riêng và 
phát triển KT-XH nói chung.  

 Techmart Dong Nai 2015 diễn ra từ 
ngày 19-24/3/2015. Techmart Dong 
Nai 2015 là Techmart  đa ngành, đa 
lĩnh vực với sự tham gia trên 275 gian 
hàng của gần 200 đơn vị, trong đó có 

125 gian hàng của các tổ chức 
KH&CN và doanh nghiệp đến từ 07 
Sở KH&CN vùng Đông Nam bộ; 150 
gian hàng thương mại, bán buôn do 
Công ty Cổ phần CIAT huy động. 
Ngoài ra, còn có sự tham gia các gian 
hàng của Sở KH&CN TP Hà Nội, Sở 
KH&CN TP Cần Thơ và tỉnh Tiền 
Giang. 

Tỉnh BR-VT tham gia Techmart 
Dong Nai 2015 lần này với 4 gian 
hàng chính là Sở KH&CN, Trung tâm 
Nghiên cứu giống cây ăn quả Miền 
Đông Nam Bộ, Công ty Cổ phần Chế 
biến XNK Thủy Sản tỉnh 
(BASEAFOOD), Đại lý Mạnh Khôi 
(chi nhánh của công ty CP Thương 
mại xuất nhập khẩu Tâm Đức). Các 
sảm phẩm tham gia trưng bày là kết 
quả và thành tựu KH&CN của tỉnh 
BR-VT như kết quả đề tài đã thực 
hiện các giống cây trồng mới, sản 
phẩm chủ lực về thủy sản của địa 
phương, thiết bị máy móc về y tế,…. 

 Tham dự Techmart Dong Nai 2015 
là dịp quan trọng để tạo điều kiện cho 
các tổ chức nghiên cứu KH&CN, các 
doanh nghiệp và cá nhân ở tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu giao lưu, gặp gỡ trao 
đổi, giới thiệu kết quả nghiên cứu 
KH&CN. Bên cạnh đó, tìm kiếm các 
cơ hội chuyển giao công nghệ và 
thiết bị, tìm hiểu khả năng đáp ứng, 
hình thức đặt hàng và cung cấp, 
chuyển giao công nghệ và thiết bị cho 
các đơn vị trong khu vực miền Đông 
Nam Bộ. 
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 Tọa đàm hoạt động thông tin, 
thống kê KH&CN vùng Đông Nam 
Bộ 

Ngày 23/3, tại Khách sạn Đồng Nai, 
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia 
phối hợp với Sở KH&CN tỉnh Đồng 
Nai tổ chức tọa đàm “Hoạt động thông 
tin, thống kê KH&CN vùng Đông 
Nam Bộ - Thực trạng và định hướng”. 
Tham dự buổi tọa đàm có ông Hồ 
Ngọc Luật, Vụ trưởng Vụ Phát triển 
KHCN địa phương; ông Lê Minh 
Khánh, Phó Cục trưởng Cục Công tác 
phía Nam (Bộ KH&CN); ông Lê 
Xuân Định, Cục trưởng Cục Thông tin 
KH&CN quốc gia; lãnh đạo Sở 
KH&CN tỉnh Đồng Nai và lãnh đạo 
các đơn vị, tổ chức trong vùng phụ 
trách cũng như quản lý nhà nước về 
thông tin, thống kê KH&CN. 

Nội dung chính của buổi tọa đàm là 
báo cáo tình trạng và định hướng hoạt 
động thông tin, thống kê KH&CN của 
các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và quán 
triệt nội dung Thông tư số 
14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 
của Bộ KH&CN; trao đổi giữa các 
lãnh đạo Trung tâm/phòng Thông tin 
KH&CN của 07 tỉnh vùng Đông Nam 
Bộ về những thuận lợi, khó khăn, kiến 
nghị đề xuất trong hoạt động thông 
tin, thống kê KH&CN các tỉnh vùng 
Đông Nam Bộ. Theo báo cáo tổng hợp 
hoạt động thông tin, thống kê 
KH&CN vùng Đông Nam Bộ giai 
đoạn 2011-2015, toàn vùng có 05 
Trung tâm thông tin trực thuộc Sở 

KH&CN, có 02 Sở chưa thành lập 
Trung tâm (Tây Ninh, Bình Phước), 
công tác thông tin, thống kê KH&CN 
giao cho phòng thông tin. Tổng số 
nhân lực làm việc trong lĩnh vực 
thông tin, thống kê KH&CN toàn 
vùng là 112 người. Các Trung tâm 
thông tin trong vùng đều đã tiến hành 
xây dựng đề án kiện toàn tổ chức, 
chuyển đổi hoạt động theo khoản 3 
Điều 4 Nghị định  96/NĐ-CP ngày 
20/9/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số Điều của Nghị định 
115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 quy 
định cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của tổ chức KH&CN công lập. 

 Về hoạt động thông tin theo báo cáo 
tổng hợp thì các Trung tâm/Phòng 
thông tin đã xây dựng, phát triển các 
cơ sở dữ liệu thông tin về KH&CN, 
xây dựng hệ thống mạng lưới thông 
tin phát triển KT-XH, triển khai nhân 
rộng mô hình điểm thông tin 
KH&CN, đồng thời xuất bản các ấn 
phẩm thông tin KH&CN để tuyên 
truyền, phổ biến các thành tựu 
KH&CN đến người dân trong và 
ngoài tỉnh.  

Về hoạt động thống kê thì các Trung 
tâm/Phòng thông tin trong vùng đều 
đã tổ chức triển khai chế độ báo cáo 
thống kê cơ sở và tổng hợp về 
KH&CN Quốc gia một cách nghiêm 
túc, đúng quy định. 

 Tại tỉnh BR-VT, theo báo cáo của 
Trung tâm Tin học và Thông tin 
KHCN tỉnh BR-VT, hoạt động thông 
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tin và thống kê của địa phương đã có 
những kết quả đáng kể như: 

 - Về Thông tin KHCN: Trung tâm 
đã xây dựng hệ thống tra cứu thông tin 
KHCN trên Internet phục vụ nông 
dân, xây dựng được CSDL số về 
KHCN, với hơn 20.865 tài liệu, phim 
hướng dẫn kỹ thuật và phổ biến 
KH&CN ứng dụng trong nông nghiệp 
cũng như các lĩnh vực khác cho nhân 
dân trên địa bàn tỉnh BR-VT. Ngoài 
website của Sở bằng tiếng Việt - tiếng 
Anh, Trung tâm đã xây dựng mạng 
lưới thông tin KHCN gồm 35 trạm 
thông tin KH&CN tại các xã, phường 
thuộc huyện, thành phố trong toàn tỉnh 
BR-VT. Đồng thời phổ biến, giới 
thiệu các ấn phẩm thông tin KH&CN 
bao gồm 1 đặc san Thông tin KHCN, 
và 4 bản tin với 4 chuyên đề khác 
nhau nhằm cung cấp các thông tin 
KH&CN đến mọi lĩnh vực, mọi ngành 
của địa phương. 

 - Về hoạt động thống kê: Với sự chỉ 
đạo của Bộ KH&CN, UBND tỉnh BR-
VT và Sở KH&CN về công tác thống 
kế, công tác thống kê cơ sở và tổng 
hợp về KH&CN của tỉnh BR-VT từ 
năm 2011-2015 được thực hiện đúng 
theo quy định và hoàn thành 04 cuộc 
điều tra thống kê theo kế hoạch của 
Bộ KH&CN. 

Theo Sở KH&CN 
 

 
 

 

 Bộ điều khiển số đa năng sử dụng 
cho robot, máy CNC và các đóng 
gói tự động 

Thông qua việc thực hiện đề tài 
“Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ điều 
khiển số đa năng sử dụng cho robot, 
máy CNC và các máy đóng gói tự 
động”, các kỹ sư của Công ty TNHH 
chế tạo máy AKB đã thiết kế chế tạo 
thành công bộ điều khiển số vạn năng 
(AKB Universal Controller - AUC) 
tích hợp các bộ lối vào/ra và drive lối 
ra trên nền tảng vi điều khiển công 
nghiệp 32 bit. 

Bộ điều khiển có bàn điều khiển và 
chỉ thị (Keyboard/Display). AUC có 
khả năng ứng dụng cho robot 5 bậc tự 
do, máy đóng gói đứng, máy dán nhãn 
2 mặt, máy chiết rót tự động, máy cắt 
kim loại CNC. Sản phẩm đáp ứng các 
yêu cầu đặt ra về mặt chất lượng điều 
khiển, tính vạn năng và sự thuận tiện 
khi sử dụng. Để tăng thêm tính năng 
của AUC, các tác giả đã nghiên cứu 
bổ sung thêm cổng giao tiếp module 
RF dùng cho điều khiển từ xa. Sản 
phẩm có giá thấp hơn so với các thiết 
bị ngoại nhập tương đương; việc bảo 
dưỡng, sửa chữa dễ dàng và thuận lợi. 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH 
chế tạo máy AKB. Số 57 Phạm Hữu 
Lầu, phường Phú Mỹ, Quận 7, TP Hồ 
Chí Minh; Tel: (08)37851686. 

Theo TTXVN 
 

 Hệ thống phun hạt mài lưu tốc 
cao 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Thông qua việc thực hiện đề tài 
“Hoàn thiện hệ thống phun hạt mài 
lưu tốc cao”, các kỹ sư của Trung tâm 
Nghiên cứu và Chuyển giao Công 
nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh) đã chế tạo 
thành công máy phun hạt mài lưu cao 
tốc. 

Máy có dung tích 200 lít với các 
phần chính là thùng chứa hạt mài, 
bình phân phối khí, bộ phận van phối 
khí - hạt mài. So với máy phun cát 
truyền thống, vòi phun cải tiến tạo cho 
máy phun lưu tốc cao có khả năng 
tăng hiệu suất cao hơn, có khả năng 
giảm 20% khối lượng cát tiêu hao. 
Sản phẩm đã được chuyển giao ứng 
dụng tại Tổng công ty Bason. 

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm 
Nghiên cứu và Chuyển giao Công 
nghệ, 273 Điện Biên Phủ, quận 3, TP 
Hồ Chí Minh; Tel (08)39307409. 

Theo TTXVN 
 
 

 
 
 Cán bộ nghỉ hưu trước tuổi 
không bị trừ tỉ lệ lương hưu 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
thay thế Nghị định số 67/2010/NĐ-
CP quy định chế độ, chính sách đối 
với cán bộ không đủ điều kiện về tuổi 
tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, 
chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ 
quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, 
Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. 

Đối với trường hợp cán bộ không 
đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ 
nhiệm mà nghỉ hưu trước tuổi, có 
thời gian đóng bảo hiểm xã hội đủ 20 
năm trở lên, thì được hưởng chế độ 
hưu trí theo quy định của pháp luật về 
bảo hiểm xã hội và không bị trừ tỷ lệ 
lương hưu do việc nghỉ hưu trước 
tuổi. 

Nghị định cũng dành chính sách ưu 
đãi cho cán bộ cấp xã. Theo đó, cán 
bộ cấp xã công tác tại nơi có hệ số 
phụ cấp khu vực từ 0,7 trở lên, nếu 
còn thiếu từ 30 tháng trở xuống mới 
đủ thời gian đóng bảo hiểm xã hội 20 
năm thì được Nhà nước hỗ trợ tiền 
đóng bảo hiểm xã hội một lần cho 
thời gian còn thiếu để thực hiện chế 
độ hưu trí. 

Đối với cán bộ tiếp tục công tác cho 
đến khi đủ tuổi nghỉ hưu, vị trí công 
tác mới không quy định mức lương 
chức vụ, phụ cấp chức vụ hoặc có 
quy định nhưng thấp hơn mức đã 
được hưởng thì thực hiện bảo lưu 
mức lương chức vụ, phụ cấp chức vụ 
đã được hưởng trong 6 tháng; từ 
tháng thứ 7 trở đi hưởng mức lương 
chức vụ hoặc phụ cấp chức vụ (nếu 
có) của vị trí công tác mới. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 1/5/2015, thay thế Nghị 
định số 67/2010/NĐ-CP ngày 
15/6/2010 của Chính phủ. Chế độ, 
chính sách quy định tại Nghị định 
mới sẽ thực hiện kể từ ngày 1/1/2015. 

Theo chinhphu.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


