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NHIỀU SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 
NGÀY KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ VIỆT NAM 18/5 

Hàng chục sự kiện lớn sẽ được tổ 
chức nhân Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 18/5. Đây là dịp các 
nhà nghiên cứu, nhà khoa học cùng 
chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản lý, 
sáng tạo khoa học kỹ thuật. 

 
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ 

tướng Nguyễn Tấn Dũng trao Huân chương 
Độc lập hạng Nhất cho Bộ KH&CN tại Lễ 
công bố Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2014.  

Từ ngày 14-18/5, các Sở Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) trong cả 
nước sẽ tổ chức nhiều chương trình 
giới thiệu các kết quả nghiên cứu, các 
công nghệ ứng dụng vào thực tiễn 
sản xuất và đời sống, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương.  

Cùng với đó là các hoạt động giới 
thiệu hoạt động kết nối cung cầu, 
chuyển giao công nghệ, kết quả đề tài 
nghiên cứu khoa học phục vụ nhu cầu 
quản lý chuyên ngành, sản xuất kinh 
doanh, giảng dạy, đào tạo, công tác 
thương mại hóa… 

Cụ thể, một số hoạt động lớn sẽ diễn 
ra như:  

Tại Hà Nội: Hội thảo về đánh giá kết 
quả thực hiện Chương trình nông thôn 
miền núi và nâng cao hiệu quả thực 
hiện các dự án hỗ trợ ứng dụng và 
chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa 
bàn nông thôn miền núi; trao Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu (ngày 18/5); 
tọa đàm - gặp mặt đại biểu là quần 
chúng có sáng chế, sáng kiến cải tiến 
kỹ thuật, 50 sáng chế của các “nhà 
khoa học không chuyên” sẽ được vinh 
danh (dự kiến từ ngày 13 - 15/5). 

Tại TP. Hồ Chí Minh: Các hoạt 
động chào mừng ngày KH&CN Việt 
Nam sẽ gắn liền với các hoạt động 
nhân ngày lễ lớn 30/4 với sự kiện 
“KH&CN chào mừng 40 năm giải 
phóng miền Nam”, Triển lãm giới 
thiệu “Thành tựu KH&CN tại TP Hồ 
Chí Minh năm 2015”, các hội thi 
“Kiến thức và sáng tạo nhà nông”, 
“Ngược dòng lịch sử”, “Tuổi trẻ với 
GIS”… Bộ KH&CN sẽ phối hợp với 
UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức hội 
nghị “Tổng kết đánh giá giai đoạn 
2011-2014 và đề xuất giải pháp giai 
đoạn 2015-2020 về nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ”; tọa đàm 
“Xây dựng mạng lưới hợp tác liên kết 
thực hiện chuyển giao công nghệ và 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu”; 
khen thưởng các nhà khoa học, tổ 
chức và cá nhân có những đóng góp 
xuất sắc cho sự phát triển của TP Hồ 
Chí Minh; mở cửa phòng thí nghiệm 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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cho sinh viên các trường đại học tham 
quan tìm hiểu…  

Ngoài ra, còn có một số sự kiện 
đáng chú ý khác tại nhiều địa phương 
như tại Vĩnh Long khánh thành khu 
lưu niệm cố GS, Viện sỹ Trần Đại 
Nghĩa; tại Hải Phòng: hội nghị giao 
ban KH&CN các tỉnh đồng bằng sông 
Hồng lần thứ 9, tọa đàm KH&CN 
phục vụ phát triển công nghiệp hỗ trợ, 
trưng bày giới thiệu các sản phẩm 
thương hiệu của các tỉnh trong vùng; 
tại Nha Trang tổ chức hội thảo chuyên 
đề KH&CN phục vụ phát triển KT-
XH địa phương vùng Nam Trung Bộ - 
Tây Nguyên, hội nghị giao ban 
KH&CN các tỉnh vùng Nam Trung 
Bộ - Tây Nguyên lần thứ 13, triển lãm 
sáng tạo sinh viên, nhóm nghiên cứu 
trẻ của các viện, trường, doanh nghiệp 
KH&CN tiềm năng. 

Bên cạnh các hoạt động chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam, một hoạt 
động trọng tâm khác trong quý 2 của 
Bộ KH&CN là trình Chính phủ dự 
thảo đề án “Tái cơ cấu nền KH&CN 
Việt Nam đến năm 2020”; phối hợp 
với Bộ Tài chính chỉnh sửa thông tư 
liên tịch 44 về hướng dẫn định mức 
xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí 
đối với các đề tài, dự án KH&CN có 
sử dụng ngân sách nhà nước; thông tư 
về hỗ trợ nhà nghiên cứu tham gia các 
hội nghị, hội thảo, hỗ trợ công bố 
quốc tế, hỗ trợ đào tạo sau tiến sỹ… 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam (18/5) được kỷ niệm lần đầu tiên 

vào năm 2014. Ngày hội là dịp tôn 
vinh các nhà khoa học và thành tựu 
KHCN, tuyên truyền, phổ biến tri thức 
khoa học và nâng cao nhận thức, khơi 
dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt Nam, 
tinh thần đam mê lao động sáng tạo 
trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt 
là thế hệ trẻ Việt Nam trong công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.  

Ngày 18/5/1963, tại Đại hội đại 
biểu toàn quốc của Hội Phổ biến 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói: 
“Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật là 
cực kỳ quan trọng, cho nên mọi 
ngành, mọi người đều phải tham gia 
công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng 
cao năng suất lao động, sản xuất 
nhiều của cải vật chất để xây dựng 
chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Lời dạy 
của Bác Hồ đã trở thành kim chỉ 
nam cho KH&CN Việt Nam trong 
suốt chặng đường bảo vệ và xây 
dựng đất nước hơn 50 năm qua. 

Ngày 18/6/2013, Quốc hội đã 
thông qua Luật KH&CN, trong đó 
quy định lấy ngày 18/5 hằng năm là 
“Ngày KH&CN Việt Nam”. 

Ngày KH&CN Việt Nam (18/5) 
được kỷ niệm lần đầu tiên vào năm 
2014. 

Tổng hợp 
 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU THIẾT 
THỰC TỔ CHỨC CÁC HOẠT 
ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY KH&CN 
VIỆT NAM 18.5 
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Năm 2014, việc tổ chức lần đầu tiên 
Lễ công bố Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và các sự kiện được tổ 
chức nhân ngày này trên phạm vi toàn 
quốc nói chung và toàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu nói riêng đã thành công tốt 
đẹp, thu hút được sự quan tâm, hưởng 
ứng của toàn xã hội.  

Năm 2015, cùng hoà chung với 
không khí kỷ niệm chung của cả nước, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập kế 
hoạch triển khai một số hoạt động kỷ 
niệm nhằm tiếp tục tuyên truyền nâng 
cao nhận thức của xã hội về vai trò 
của khoa học và công nghệ 
(KH&CN), cổ vũ và đẩy mạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ, biểu dương và tôn vinh đội 
ngũ cán bộ KH&CN, động viên mạnh 
mẽ thế hệ trẻ, nhất là đội ngũ học sinh, 
sinh viên tích cực tham gia nghiên cứu 
khoa học, đóng góp công sức vào sự 
nghiệp phát triển đất nước. Chuỗi sự 
kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh trong 
tháng 4 và tháng 5 bao gồm: 

1. Tổ chức trưng bày, triển lãm, 
trình diễn các thành tựu KH&CN của 
tỉnh kết hợp triển lãm sáng tạo 
KH&CN của học sinh, sinh viên, 
nhóm nghiên cứu thuộc các trường, 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN trên 
địa bàn tỉnh. 

Địa điểm trưng bày, triển lãm: Tầng 
trệt Trung tâm Tin học và Thông tin 
KHCN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Số 
202, đường Bạch Đằng, Phường 
Phước Trung, TP Bà Rịa). 

2. Hội thảo về KH&CN 
3. Toạ đàm trên truyền hình tỉnh về 

lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 
4. Phát động cuộc thi “Ý tưởng sáng 

tạo KH&CN năm 2015” 
5. Lễ phát động Giải thưởng Chất 

lượng Quốc gia 2015 và trao kinh phí 
hỗ trợ các đơn vị đạt Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia 2014. 

6. Tập huấn, triển khai văn bản pháp 
luật về KH&CN. 

7. Hội thao chào mừng ngày 
KH&CN Việt Nam năm 2015. 

Thông qua các hoạt động chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam, tiếp tục phổ 
biến sâu rộng những thành tựu 
KH&CN đối với sự nghiệp phát triển 
đất nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu nói riêng. 

Theo Sở KH&CN 
 

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ GÓP 
PHẦN THÚC ĐẨY SẢN XUẤT 

 Doanh nghiệp khoa học công nghệ 
(DN KH-CN) là cầu nối đưa các kết 
quả nghiên cứu, ứng dụng KH-CN 
chuyển giao vào sản xuất, đóng vai 
trò chủ lực tạo ra những sản phẩm có 
giá trị gia tăng cao, góp phần phát 
triển nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, 
hiện Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) chỉ 
có 2 đơn vị đăng ký hoạt động là DN 
KH-CN so với hơn 1.200 DN trên địa 
bàn tỉnh. 

Năm 2009, Công ty TNHH MTV 
Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh 



Số 228 - 4/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 4 

BR-VT (Busadco) là DN đầu tiên của 
tỉnh được công nhận là DN KH-CN. 
Tiếp đó, năm 2012, Công ty CP Công 
nghệ Việt - Séc được công nhận là DN 
KH-CN. 

Ông Hoàng Đức Thảo, Chủ tịch 
kiêm Tổng giám đốc Busadco cho 
biết, công ty có 30 công trình nghiên 
cứu khoa học và giải pháp hữu ích, 
sáng tạo công nghệ mới ở 3/5 lĩnh vực 
KH-CN, trong đó có 23 công trình đã 
và đang ứng dụng; được Bộ KH-CN 
cấp 17 bằng độc quyền sáng chế và 
giải pháp hữu ích, 16 Giấy chứng 
nhận hàng hóa đạt tiêu chuẩn chất 
lượng do Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng cấp; 13 
tiêu chuẩn Việt Nam. Bộ Xây dựng 
cấp 9 giấy chứng nhận công nghệ phù 
hợp cho phép áp dụng toàn quốc. 5 
năm trở lại đây, doanh thu trong lĩnh 
vực KH-CN luôn chiếm hơn 80% tổng 
doanh thu của Busadco.  

Theo bà Nguyễn Vân Anh, Phó 
trưởng phòng Quản lý khoa học cơ sở 
(Sở KH-CN), để được công nhận là 
DN KH-CN, các đối tượng thành lập 
DN KH-CN phải hoàn thành việc ươm 
tạo và làm chủ công nghệ từ kết quả 
KH-CN được sở hữu hoặc sử dụng 
hợp pháp thuộc các lĩnh vực do Bộ 
KH-CN quy định. Chuyển giao công 
nghệ hoặc trực tiếp sản xuất trên cơ sở 
công nghệ đã ươm tạo và làm chủ 
công nghệ. DN KH-CN được hưởng 
các chính sách hỗ trợ, ưu đãi như 
được miễn thuế thu nhập DN 100% 

trong 4 năm đầu, miễn thuế 50% trong 
9 năm tiếp theo; hỗ trợ về cơ sở hạ 
tầng, ưu đãi thuê đất… Tuy nhiên, 
việc phát triển DN KH-CN tại tỉnh 
còn gặp khó khăn do không đáp ứng 
đủ điều kiện chứng nhận. 90% là các 
DN vừa và nhỏ, nguồn vốn hạn chế 
với mức kinh phí tối đa 500 triệu đồng 
nên khó thực hiện đổi mới công nghệ. 

Ông Nguyễn Kim Trường, Phó 
Giám đốc Sở KH-CN cho biết, để đưa 
KH-CN trở thành động lực phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước, Chính 
phủ đã ban hành nhiều cơ chế và 
chính sách mới có tính đột phá, trong 
đó có Nghị định số 80/2007 về DN 
KH-CN và Nghị định số 96/2010/NĐ-
CP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm của tổ chức KH&CN 
công lập.  

“Để khuyến khích phát triển DN 
KH-CN, Sở KH-CN đã tổ chức các 
lớp tập huấn các văn bản pháp quy về 
cơ chế chính sách hỗ trợ cho DN, DN 
KHCN. Tổ chức khảo sát các DN tiềm 
năng có khả năng trở thành DN KH-
CN trên cơ sở một số DN có sản phẩm 
sản xuất kinh doanh từ kết quả nghiên 
cứu KH-CN như Công ty CP Chế biến 
xuất nhập khẩu thủy sản (Baseafood), 
Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng 
hải miền Nam… Qua khảo sát, Sở sẽ 
kết hợp với chương trình KH-CN hỗ 
trợ DN nâng cao năng suất và chất 
lượng, sản phẩm hàng hoá BR-VT 
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giai đoạn 2014-2020 về nội dung đổi 
mới thiết bị công nghệ để hỗ trợ DN 
phát triển DN thành DN KH-CN” - 
ông Trường cho biết. 

Sở KH-CN cũng đã tham mưu cho 
UBND tỉnh phê duyệt thành lập Quỹ 
Phát triển KH-CN, đến nay đang hoàn 
thiện các thủ tục để quỹ đi vào hoạt 
động. Ngoài phương thức hỗ trợ DN 
trực tiếp, các DN có nhu cầu đổi mới 
công nghệ, thiết bị có thể vay vốn từ 
Quỹ đến 70% vốn thực hiện dự án đổi 
mới công nghệ với lãi suất thấp, bảo 
lãnh vốn vay hoặc hỗ trợ lãi suất vay 
vốn để thực hiện việc đổi mới. Bên 
cạnh việc hỗ trợ kinh phí, năm 2014, 
Sở KH-CN còn tổ chức chương trình 
đào tạo cho 1.000 DN về các kiến 
thức, kỹ năng để thực hiện hội nhập 
quốc tế. Sở cũng tham mưu cho 
UBND tỉnh ban hành Quyết định số 
721/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch 
thực hiện Kế hoạch hành động số 83-
KH/TU của Tỉnh ủy về phát triển KH-
CN phục vụ sự nghiệp công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá trong điều kiện nền 
kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, trong 
đó chú trọng nội dung hỗ trợ doanh 
nghiệp, phát triển DN KH-CN trên địa 
bàn tỉnh. 

Việc hình thành và phát triển các 
DN KH-CN là chủ trương lớn. Quyết 
định số 418/QQĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát 
triển DN KH-CN giai đoạn 2011-2020 
đã đặt ra mục tiêu: đến năm 2015 hình 

thành 3.000 DN KH-CN, đến năm 
2020 hình thành 5.000 DN KH-CN. 
Hiện nay, cả nước có khoảng hơn 
2.000 DN đang hoạt động theo mô 
hình DN KH-CN trên tổng số hơn 
600.000 DN.  

Theo Sở KH&CN 
 
 

 
 
KH&CN KHU VỰC PHÍA NAM 
CHÀO MỪNG 40 NĂM GIẢI 
PHÓNG MIỀN NAM THỐNG 
NHẤT ĐẤT NƯỚC 

Hòa trong không khí hào hùng của 
cả nước trong những ngày tháng Tư 
lịch sử, ngày 24/4/2015 Bộ Khoa học 
và Công nghệ phối hợp với Ủy ban 
Nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức sự 
kiện“Khoa học và công nghệ khu vực 
phía Nam chào mừng 40 năm giải 
phóng miền Nam thống nhất đất 
nước”. 

Trong khuôn khổ sự kiện, các tỉnh 
thành phố và các Viện Nghiên cứu, 
các Trường Đại học và các Sở 
KH&CN khu vực phía Nam đã trưng 
bày giới thiệu một số thành quả 
KH&CN tiêu biểu nhất trong tổng thể 
thành tựu KH&CN của khu vực phía 
Nam xây dựng và phát triển trong 40 
năm qua. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng 
Nguyễn Quân đã bày tỏ tình cảm của 
đội ngũ cán bộ KH&CN cả nước đối 
với chiến thắng 30/4/1975, giải phóng 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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miền Nam thống nhất đất nước và bày 
tỏ quyết tâm, phấn đấu để KH&CN có 
cống hiến nhiều hơn nữa cho phát 
triển kinh tế-xã hội của đất nước, 
xứng đáng với sự cống hiến hy sinh 
của biết bao anh hùng liệt sỹ và của cả 
dân tộc cho độc lập và thống nhất Tổ 
quốc. 

 
  Đồng chí Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ 

KH&CN phát biểu tại sự kiện 

Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước là dịp để 
lãnh đạo các cấp và đội ngũ cán bộ 
KH&CN cùng nhìn lại chặng đường 
xây dựng và phát triển của KH&CN 
TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành 
khu vực phía Nam. Những thành quả 
nổi bật về tăng trưởng kinh tế, thu hút 
đầu tư nước ngoài, xuất khẩu lương 
thực, thủy sản, sản phẩm công - nông 
nghiệp và đảm bảo nguồn thu cho 
ngân sách luôn giữ vị trí hàng đầu cả 
nước; đời sống vật chất và tinh thần 
của nhân dân không ngừng được nâng 
cao; cơ sở hạ tầng KH&CN được đầu 
tư mạnh mẽ, nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ không ngừng 
phát triển, đóng góp của KH&CN cho 
tăng trưởng kinh tế ngày càng cao; tỷ 

trọng KH&CN trong sản phẩm công 
nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao 
của Vùng tăng trưởng nhanh chóng. 
TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông 
Nam Bộ là đầu tầu trong phát triển 
công nghệ cao; Đồng bằng sông Cửu 
Long là nguồn cung xuất khẩu nông, 
thủy sản lớn nhất cả nước, góp phần 
quan trọng cho đảm bảo an ninh lương 
thực không chỉ của Việt Nam mà của 
cả thế giới.  

Bộ trưởng Nguyễn Quân đã khẳng 
định một số đổi mới trong tổ chức và 
hoạt động KH&CN trong thời gian 
tới. Để KH&CN thực sự là động lực 
cho phát triển đòi hỏi toàn ngành 
không ngừng nỗ lực phấn đấu trên 
mỗi vị trí công tác, trong mỗi đơn vị 
với tinh thần của đại thắng mùa xuân 
“một ngày bằng 20 năm”. Sự kiện 
KH&CN khu vực phía Nam chào 
mừng 40 năm giải phóng miền Nam 
thống nhất đất nước được tổ chức như 
một sự kế thừa, kết nối và đẩy mạnh, 
phát huy vai trò của KH&CN thật sự 
là động lực quan trọng nhất cho phát 
triển lực lượng sản xuất tại các tỉnh 
thành khu vực phía Nam trong giai 
đoạn 2015 - 2020, góp phần thực hiện 
đưa nước ta cơ bản trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại vào 
năm 2020 theo Nghị quyết số 20-
NQ/TW (khóa XI) của Đảng về phát 
triển KH&CN. 

Bộ trưởng kỳ vọng với kết quả rực 
rỡ của 40 năm qua, chúng ta có quyền 
tin tưởng rằng KH&CN khu vực phía 
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Nam tiếp tục có những đóng góp quan 
trọng và có ý nghĩa hơn vào tăng 
trưởng kinh tế và phát triển xã hội 
trong các năm tiếp theo. Đặc biệt quan 
tâm đến các nội dung về đổi mới cơ 
chế tổ chức và hoạt động KH&CN, 
đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư cho 
KH&CN mà nòng cốt là các doanh 
nghiệp. Kết hợp các nguồn lực từ các 
chương trình KH&CN cấp quốc gia 
với các chương trình của các địa 
phương và của cộng đồng doanh 
nghiệp nhằm tạo sức mạnh tổng hợp 
để KH&CN có những đóng góp cho 
phát triển KH-XH nhanh và mạnh 
theo tinh thần của đại thắng mùa xuân 
40 năm trước. 

 
 Các đại biểu tham quan gian hàng triển lãm 

tại sự kiện 

Nhân dịp này, Bộ trưởng Nguyễn 
Quân đã gửi lời cảm ơn, lời chúc 
mừng đến lãnh đạo của các tỉnh, thành 
phố khu vực phía Nam luôn dành cho 
KH&CN sự quan tâm chỉ đạo và đầu 
tư phát triển cả về đội ngũ và cơ sở 
vật chất. Bộ trưởng bày tỏ lời cảm ơn 
chân thành đến Thành ủy, UBND, 
HĐND TP. HCM về sự quan tâm sâu 
sắc đến hoạt động KH&CN của thành 

phố, của các đơn vị KH&CN của 
Trung ương đóng trên địa bàn thành 
phố. Đặc biệt là sự quan tâm ưu tiên 
cấp đất, ưu tiên về tín dụng cho Dự án 
xây dựng Trung tâm thông tin 
KH&CN khu vực phía Nam. 

Phát biểu tại sự kiện, đại diện của 
đại diện các Viện, Trường, các Sở 
KH&CN và các nhà khoa học đã cùng 
ôn lại bước trưởng thành của KH&CN 
trong 40 năm qua, khẳng định những 
đóng góp to lớn của KH&CN cho phát 
triển của mỗi tỉnh, thành phố cũng 
như sự phát triển khu vực phía Nam. 
Các đại biểu bày tỏ quyết tâm phấn 
đấu hơn nữa để KH&CN dưới sự điều 
hành của Bộ KH&CN sẽ có bước đột 
phá mạnh mẽ trong thập niên tới theo 
các nhiệm vụ KH&CN mà Đảng, Nhà 
nước và nhân dân giao phó và kỳ 
vọng. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

TẠO THUẬN LỢI CHO HOẠT 
ĐỘNG KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ 

Sau khi Luật Khoa học và Công 
nghệ năm 2013 (KH&CN) có hiệu lực 
(1/1/2014), Bộ KH&CN đã khẩn 
trương xây dựng và trình Chính phủ 
ban hành một loạt cơ chế, chính sách. 
Ðến nay, nhiều cơ chế, chính sách 
mới mang tính đột phá đã được ban 
hành để cụ thể hóa các quy định của 
Luật KH&CN, trong đó có công tác tổ 
chức và ưu đãi, trọng dụng nhà khoa 
học. 
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 Theo Nghị định số 40/2014/NÐ-CP, 
một trong những nội dung quan trọng 
có tính chất đột phá của Luật KH&CN 
là đổi mới phương thức đầu tư, cơ chế 
tài chính đối với hoạt động KH&CN, 
đi đôi với chính sách sử dụng, trọng 
dụng nhân tài KH&CN. Cụ thể: tuyển 
dụng đặc cách và bổ nhiệm hạng chức 
danh khoa học, chức danh công nghệ 
đối với cá nhân có thành tích 
KH&CN; kéo dài độ tuổi nghỉ hưu đối 
với cán bộ khoa học trình độ cao để 
tiếp tục nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ (từ 05 năm đến 10 
năm tùy thuộc học hàm, học vị và 
hạng chức danh của cán bộ khoa học). 
Ngoài ra, nhà khoa học đầu ngành, 
nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia đặc biệt 
quan trọng và nhà khoa học trẻ tài 
năng được tạo điều kiện tối ưu về sinh 
hoạt, nghiên cứu và kinh phí để thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN. Chính sách 
sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt 
động KH&CN thể hiện sự quan tâm 
của Ðảng, Nhà nước đối với đội ngũ 
trí thức KH&CN nhằm thu hút, giữ 
chân những nhà khoa học giỏi ở trong 
và ngoài nước tích cực tham gia hoạt 
động KH&CN, trong quá trình CNH, 
HÐH và hội nhập quốc tế của đất 
nước. 

 Ðáng chú ý, một trong những cơ 
chế “hút” nhà khoa học là chế độ phụ 
cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với người 
làm việc trong các đơn vị thuộc lĩnh 
vực năng lượng nguyên tử của Bộ 

KH&CN đã được Thủ tướng Chính 
phủ ban hành tại Quyết định số 
45/2014/QÐ-TTg, có hiệu lực thi hành 
từ ngày 1/10/2014. Theo đó, những 
người hưởng lương từ ngân sách nhà 
nước làm việc tại Cục Năng lượng 
nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân, Viện Năng lượng nguyên tử 
Việt Nam thuộc Bộ KH&CN sẽ được 
hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề 
nghiệp 70%, 50%, 40% và 20% tùy 
thuộc vị trí việc làm trong các đơn vị 
này. Kinh phí thực hiện chế độ phụ 
cấp được bố trí trong dự toán chi 
thường xuyên hằng năm của Bộ 
KH&CN. Chính sách nói trên là 
nguồn động viên thiết thực, đồng thời 
là một giải pháp quan trọng để thu hút 
và giữ chân những cán bộ khoa học 
giỏi làm việc trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử, góp phần phát triển 
nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử và phát triển điện hạt 
nhân tại Việt Nam. 

 Quy định về lập dự toán và cấp kinh 
phí thực hiện nhiệm vụ thường xuyên 
theo chức năng của tổ chức KH&CN 
công lập đã có nhiều thay đổi tích cực 
theo Thông tư liên tịch số 
121/2014/TTLT-BTC-BKHCN giữa 
Bộ Tài chính, Bộ KH&CN, có hiệu 
lực từ ngày 8/10/2014. Việc xây dựng 
dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 
toán kinh phí hoạt động thường xuyên 
của tổ chức KH&CN công lập thực 
hiện theo phương thức mới, thông qua 
các nhiệm vụ cụ thể, thay thế cho 
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phương thức cấp kinh phí theo đầu 
biên chế như trước đây. Hằng năm, tổ 
chức KH&CN xây dựng danh mục 
nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực 
hiện nhiệm vụ thường xuyên theo 
chức năng để trình cơ quan chủ quản 
xem xét, phê duyệt và cấp kinh phí để 
thực hiện nhiệm vụ. Cuối năm, cơ 
quan chủ quản sẽ tổ chức đánh giá, 
nghiệm thu các nhiệm vụ này. Căn cứ 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan 
chủ quản sẽ xem xét, quyết định giao 
hoặc không tiếp tục giao nhiệm vụ này 
cho tổ chức KH&CN trong năm tiếp 
theo. Quy định tại thông tư nêu trên sẽ 
giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của 
các tổ chức KH&CN công lập; tạo 
điều kiện để tổ chức KH&CN thực 
hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm, phát 
huy tính chủ động trong việc thực hiện 
nhiệm vụ được cơ quan có thẩm 
quyền giao; bảo đảm được cơ chế thu 
nhập của công chức, viên chức, người 
lao động theo hiệu quả công việc một 
cách dân chủ, công bằng, trên nguyên 
tắc “có làm có hưởng, không làm 
không hưởng, làm ít hưởng ít, làm 
nhiều hưởng nhiều”, khắc phục triệt 
để tư tưởng bình quân chủ nghĩa, ỷ lại, 
trì trệ của cơ chế bao cấp. 

 Thông tư số 38/2014/TT-BKHCN 
của Bộ KH&CN quy định về đánh giá 
tổ chức KH&CN là căn cứ pháp lý 
quan trọng để xác định năng lực và 
hiệu quả hoạt động của tổ chức 
KH&CN. Bên cạnh đó, quy định về 
điều kiện thành lập, hoạt động tổ chức 

trung gian của thị trường KH&CN tại 
Thông tư số 16/2014/TT-BKHCN của 
Bộ KH&CN là cơ sở pháp lý quan 
trọng cho việc quy hoạch và phát triển 
mạng lưới tổ chức dịch vụ KH&CN 
để thúc đẩy hoạt động ươm tạo công 
nghệ, định giá tài sản trí tuệ, mua bán, 
chuyển giao công nghệ trên thị trường 
và các hoạt động đổi mới sáng tạo 
nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, 
năng lực cạnh tranh của sản phẩm, 
hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp 
Việt Nam trên thị trường trong nước 
và quốc tế. 

 Hy vọng rằng các chính sách về tổ 
chức và nhân lực KH&CN nêu trên, 
khi đi vào cuộc sống sẽ góp phần quan 
trọng để đổi mới quản lý, phát triển và 
nâng cao hiệu quả công tác KH&CN 
trong năm 2015 và các năm tiếp theo, 
đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây 
dựng và phát triển đất nước. 

 Theo Báo Nhân dân 
 

ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ ĐỂ TÁI CƠ 
CẤU NGÀNH NÔNG NGHIỆP 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành 
Kế hoạch thực hiện Kết luận 97-
KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính 
trị về một số chủ trương, giải pháp 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 7 Khóa X về nông nghiệp, nông 
dân, nông thôn. 

Theo đó, để tập trung triển khai thực 
hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 
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tăng và phát triển bền vững theo 
Quyết định phê duyệt của Thủ tướng 
Chính phủ số 899/QĐ-TTg ngày 
10/6/2013, trong đó cần tập trung thực 
hiện các giải pháp về đẩy mạnh ứng 
dụng khoa học công nghệ, nhất là 
công nghệ cao và tổ chức lại sản xuất; 
xây dựng đề án tổng thể, đề án chuyên 
đề, cụ thể hóa chủ trương, giải pháp 
thực hiện tái cơ cấu trong từng lĩnh 
vực, ở từng địa phương; xây dựng và 
chỉ đạo thực hiện các kế hoạch hành 
động. 

 Bên cạnh đó, xây dựng và ban hành 
các chính sách khuyến khích, hỗ trợ 
nông dân và các doanh nghiệp tham 
gia thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp; 
điều chỉnh cơ cấu chi tiêu công; tăng 
cường bộ máy chỉ đạo triển khai thực 
hiện tái cơ cấu; thường xuyên kiểm tra 
đôn đốc thực hiện. 

 Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ công 
nghiệp, ngành nghề và dịch vụ ở nông 
thôn để tạo việc làm, tăng thu nhập 
cho nông dân đồng thời hỗ trợ phát 
triển nông nghiệp. Tập trung tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện 
thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư 
phát triển sản xuất kinh doanh ở nông 
thôn, nhất là các doanh nghiệp bảo 
quản, chế biến nông lâm thủy sản, 
doanh nghiệp sản xuất giống, vật tư 
nông nghiệp, doanh nghiệp sử dụng 
nhiều lao động tại chỗ; đẩy mạnh cơ 
giới hóa nông nghiệp, điện khí hóa 
nông thôn, nâng cao năng suất lao 
động, hạ giá thành sản phẩm; tạo điều 

kiện phát triển các lĩnh vực sản xuất 
với khả năng cạnh tranh được nâng 
cao. 

 Bên cạnh đó, Kế hoạch nêu rõ, rà 
soát, điều chỉnh, bổ sung kịp thời 
chính sách đủ mạnh để khuyến khích 
việc ứng dụng khoa học - công nghệ, 
huy động nguồn lực, thu hút doanh 
nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến, 
dịch vụ nông nghiệp, nông thôn nhất 
là những vùng khó khăn, miền núi, hải 
đảo. Mở rộng các hình thức hợp tác 
công tư trong phát triển sản xuất và 
xây dựng hạ tầng kinh tế - xã hội. Đa 
dạng hóa các nguồn lực đầu tư, tăng 
nguồn vốn tín dụng và tạo điều kiện 
thuận lợi để người dân, hợp tác xã và 
doanh nghiệp, dễ tiếp cận vốn tín 
dụng… 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 
 

 Công cụ giám sát tài nguyên môi 
trường biển có ưu điểm vượt trội 

Hệ thống giám sát tài nguyên và môi 
trường biển bằng công nghệ viễn thám 
vừa hoàn thành có ưu điểm vượt trội 
so với các phương pháp truyền thống. 
Đây là công cụ duy nhất có hiệu quả 
khi một số khu vực biển, đảo thuộc 
chủ quyền của nước ta còn khó tiếp 
cận trực tiếp. 

Theo đánh giá của Cục trưởng Cục 
Viễn thám quốc gia (Bộ Tài nguyên 
và Môi trường) Nguyễn Xuân Lâm, 

THÀNH TỰU KH&CN 
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công nghệ viễn thám có ưu điểm vượt 
trội so với các phương pháp truyền 
thống khác, về thông tin không gian 
rộng, đa thời gian, chính xác, khách 
quan, nhanh chóng. Trong một số 
trường hợp, đặc biệt là công tác giám 
sát tài nguyên, môi trường biển và hải 
đảo nó là công cụ duy nhất có hiệu 
quả. 

Dự án “Giám sát tài nguyên biển, 
hải đảo bằng công nghệ viễn thám” 
được hoàn thành sẽ cho phép Việt 
Nam lần đầu tiên vẽ được bức tranh 
toàn cảnh về vùng biển quốc gia. 
Hiện, dự án đã hoàn thành 3 nhóm 
nhiệm vụ quan trọng. Đó là xây dựng 
cơ sở dữ liệu thông tin địa lý đa thời 
gian cho toàn vùng biển và hải đảo 
bằng công nghệ viễn thám, xây dựng 
cơ sở dữ liệu chuyên đề về tài nguyên 
- môi trường biển và hải đảo bằng 
công nghệ viễn thám, xây dựng hệ 
thống giám sát đa thời gian tài nguyên 
- môi trường biển và hải đảo Việt 
Nam trên nền công nghệ viễn thám và 
địa tin học. 

Theo ông Nguyễn Xuân Lâm, việc 
áp dụng công nghệ viễn thám trong 
điều tra, giám sát tài nguyên - môi 
trường biển, hải đảo là hoàn toàn khả 
thi và khoa học. Không thể có một 
nguồn tài liệu nào bao quát trên một 
diện rộng, có khả năng cập nhật theo 
chu kỳ và chứa đựng nhiều thông tin 
khu vực biển tốt như nguồn tin từ ảnh 
viễn thám. Tuy nhiên, có một thực tế 
là cơ sở hạ tầng viễn thám hiện vẫn 

còn rất yếu. Trạm thu ảnh viễn thám 
thu nhận dữ liệu từ vệ tinh nhỏ 
VNREDSat1 chưa đáp ứng được nhu 
cầu dữ liệu cho người sử dụng trong 
nước. Chúng ta chưa có cơ sở dữ liệu 
viễn thám quốc gia nên việc quản lý, 
lưu trữ, khai thác dữ liệu viễn thám 
thu nhận được còn gặp nhiều khó 
khăn. Hạ tầng truyền dẫn dữ liệu chưa 
đáp ứng được việc cung cấp dữ liệu 
trực tuyến nên đôi khi làm giảm tính 
hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ 
viễn thám. 

Bên cạnh đó, mặc dù công nghệ viễn 
thám đã được ứng dụng từ những năm 
1980 của thế kỷ trước nhưng chỉ chính 
thức trở thành một lĩnh vực và có cơ 
quan quản lý nhà nước khi Cục Viễn 
thám quốc gia được thành lập năm 
2013. Chính vì vậy, các văn bản quản 
lý nhà nước thuộc lĩnh vực viễn thám 
vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được việc 
quản lý các hoạt động viễn thám đang 
diễn ra mạnh mẽ trên cả nước. 

Do đó, lãnh đạo Cục Viễn thám 
quốc gia kiến nghị Chính phủ cho 
phép tổ chức, quản lý, vận hành hệ 
thống giám sát đa thời gian tài nguyên 
– môi trường biển, hải đảo Việt Nam 
nhằm phát huy vai trò của công nghệ 
viễn thám trong việc cập nhật định kỳ 
hàng năm đối với công tác điều tra 
thông tin cơ bản về tài nguyên, môi 
trường biển, tiếp tục xây dựng các 
nhiệm vụ, dự án trong giai đoạn tiếp 
theo. 

Theo Chinhphu.vn 
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 Ghép thành công tế bào gốc từ 
máu dây rốn cộng đồng 

Viện Huyết học-Truyền máu Trung 
ương lần đầu tiên thực hiện ca ghép tế 
bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng 
thành công cho bệnh nhân Hoàng Thị 
Thùy Linh, 28 tuổi (Quảng Bình). 

Theo GS.TS. Nguyễn Anh Trí, Viện 
trưởng Viện Huyết học-Truyền máu 
Trung ương, bệnh nhân Hoàng Thị 
Thùy Linh mắc bệnh Lơ-xê-mi 
(leucémie) cấp thể M5a (ung thư 
máu). “Đối với trường hợp này, 
phương pháp điều trị tối ưu nhất là 
thực hiện ghép tế bào gốc đồng loại”, 
GS.TS. Nguyễn Anh Trí nói. 

Đây là phương pháp truyền tế bào 
gốc tạo máu từ người cùng huyết 
thống cho phù hợp. Vì vậy, tất cả hy 
vọng của bệnh nhân phải trông chờ 
vào việc tìm được nguồn tế bào gốc 
phù hợp trong Ngân hàng Tế bào gốc 
máu dây rốn cộng đồng của Viện 
Huyết học-Truyền máu Trung ương. 

Hiện có 3 nguồn chính lấy tế bào 
gốc gồm: Dịch tủy xương; tế bào gốc 
máu ngoại vi và máu dây rốn. Có 2 
 phương pháp ghép tế bào gốc là ghép 
tự thân - lấy tế bào gốc từ bệnh nhân 
ghép cho chính họ và ghép đồng loại - 
lấy tế bào gốc từ người hiến để ghép 
cho bệnh nhân, đây là việc khó nhất vì 
tế bào gốc để ghép được phải phù hợp 
về kháng nguyên bạch cầu. 

Chính vì vậy, nguồn tế bào gốc được 
xét đến đầu tiên là anh chị em ruột vì 
tỷ lệ phù hợp cao hơn. Nhưng trường 

hợp này, em trai của bệnh nhân lại 
không phù hợp về mẫu tế bào gốc. 

Tuy nhiên, điều kỳ diệu là thời điểm 
ghép cho bệnh nhân Linh, trong 450 
mẫu máu dây rốn cộng đồng đang 
được lưu trữ tại Viện Huyết học, các 
bác sĩ tìm được 3 mẫu phù hợp với 
bệnh nhân. Và ca ghép được quyết 
định tiến hành vào ngày 30/12/2014. 

TS. Bạch Quốc Khánh, Phó Viện 
trưởng Viện Huyết học-Truyền máu 
Trung ương cho biết, trước khi thực 
hiện ca ghép tế bào gốc từ máu dây 
rốn không cùng huyết thống đầu tiên, 
Viện đã lường trước những khó khăn 
có thể xảy ra như: Ung thư máu thuộc 
nhóm tiên lượng xấu; bệnh nhân bất 
đồng nhóm máu dễ gây chậm mọc 
mảnh ghép; thời gian mọc mảnh ghép 
kéo dài nên nguy cơ nhiễm trùng và 
xuất huyết cao… Tuy nhiên, cùng với 
sự quyết tâm điều trị của bệnh nhân và 
gia đình, sự động viên tinh thần từ 
phía các bác sỹ, điều dưỡng, ca ghép 
tế bào gốc từ máu dây rốn cộng đồng 
đầu tiên đã thành công. 

Hiện, bệnh nhân đã sinh hoạt như 
người bình thường và không cần 
truyền máu từ cách đây 1 tháng. Các 
chỉ số xét nghiệm cũng cho thấy, 
mảnh ghép từ tế bào gốc máu dây rốn 
đã mọc ổn định. 

Theo GS Nguyễn Anh Trí, với bệnh 
nhân Hoàng Thị Thùy Linh, nếu trước 
đây chưa có Ngân hàng Tế bào gốc 
cộng đồng thì cơ hội được ghép tế bào 
gốc gần như không có. 
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Sau trường hợp này, Viện Huyết 
học-Truyền máu Trung ương đã thực 
hiện ghép tế bào gốc từ máu dây rốn 
cộng đồng cho bệnh nhân thứ 2 và sẽ 
tiếp tục ghép từ nguồn tế bào gốc của 
ngân hàng cho nhiều bệnh nhân khác 
trong thời gian tới. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Khắc phục sự cố dầu loang bằng 
lưới lọc dầu  

Các nhà khoa học đã nghiên cứu 
thành công một lưới thép không gỉ cho 
phép tách nước khỏi dầu dễ dàng và 
nhanh gọn. 

Trong một báo cáo về nghiên cứu 
gần đây được công bố trên tạp chí 
Nature Scientific Reports, các nhà 
nghiên cứu tại Đại học bang Ohio, 
Hoa Kỳ cho biết họ đã phát triển 
thành công một lưới thép không gỉ 
cho phép tách nước khỏi dầu dễ dàng 
và nhanh gọn. 

Các chuyên gia cho biết thiết kế của 
chiếc lưới đặc biệt này được lấy cảm 
hứng từ những chiếc lá sen. Bề mặt lá 
sen được phủ bởi một lớp lông mịn, 
nước rơi trên bề mặt lá sen sẽ lăn đi 
lăn lại như những giọt hình cầu, cuốn 
đi bụi bẩn và vi trùng. Tuy nhiên, 
khác với nước, dầu lại không bị ảnh 
hưởng theo cách thức tương tự. Ở 
thiết kế mới, cấu trúc micro của lưới 
đã được biến đổi, cho phép nước dễ 
dàng xuyên qua và dầu thì lưu giữ lại, 
từ đó có thể tách nước khỏi dầu dễ 
dàng. 

Nhóm nghiên cứu bắt đầu thử 
nghiệm bằng cách phun một lớp các 
hạt nano silica lên bề mặt lưới thép 
mịn để tạo ra những va chạm mạnh 
trên bề mặt lưới. Sau đó, họ lại phủ 
một lớp polymer có chứa các phân tử 
của chất có hoạt tính bề mặt dầu 
chống thấm. Toàn bộ lớp phủ hỗn hợp 
có độ dày chỉ khoảng vài trăm 
nanomet. 

Trong các thử nghiệm phòng lab, 
khi chuyên gia cho nước nhiễm dầu 
chảy qua bề mặt lưới, họ nhận thấy 
nước chảy qua trong khi lớp váng dầu 
thì đọng lại trên lưới. Họ tin rằng với 
nguyên lý hoạt động trên thì một chiếc 
lưới có kích thước lớn hoàn toàn có 
thể trở thành một giải pháp lọc hiệu 
quả các hạt dầu thô nhỏ li ti lẫn trong 
dòng nước biển. 

Chi phí cho nguyên vật liệu để làm 
một chiếc lưới hoàn thiện ít tốn kém, 
với chưa đến 1 USD cho mỗi mét 
vuông lưới. Đặc biệt, lưới có thể được 
tái sử dụng sau khi tách dầu ra khỏi 
lưới. 

Theo Vnexpress.net 
 

 Thành tựu mới của Viện Tên 
lửa, Bộ Quốc phòng 

Các cán bộ khoa học thuộc Viện Tên 
lửa (Viện Khoa học và Công nghệ 
quân sự, Bộ Quốc phòng) vừa nghiên 
cứu thiết kế, chế tạo thành công khối 
điện tử kiểu 9P516. Đây là thành 
phần chính của cơ cấu phóng 9P516 
tổ hợp tên lửa Igla, có chức năng 
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chuẩn bị phóng và phóng tên lửa Igla 
tại trận địa. 

Đại tá Đỗ Tuấn Cương (Trưởng 
Phòng Ứng dụng kỹ thuật tên lửa, 
Viện Tên lửa), tác giả đề tài “Nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo khối điện tử kiểu 
9P516 tên lửa Igla” cho biết, nhóm 
nghiên cứu đã làm chủ công nghệ và 
chế tạo được 6 bộ khối điện tử đạt tiêu 
chuẩn kỹ thuật nước ngoài, đồng thời 
đã chuyển giao cho các nhà máy trong 
nước tổng lắp thành cơ cấu phóng. 

Các nhà khoa học cũng đã hoàn 
thành tài liệu thiết kế, tài liệu công 
nghệ chế tạo khối điện tử 9P516 phù 
hợp với điều kiện tay nghề cán bộ kỹ 
thuật, công nhân Việt Nam. 

Trên cơ sở làm chủ công nghệ, các 
nhà khoa học cũng đã nghiên cứu cải 
tiến, nội địa hóa khối điện tử kiểu 
9P516. 

Kết quả, 2/4 bảng thuộc khối điện tử 
9P516 đã được nội địa hóa hoàn toàn 
(sản xuất từ vật tư, linh kiện trong 
nước). 

Qua thử nghiệm, 2 bảng tương thích 
và hoạt động tốt cùng các bảng 
nguyên mẫu trong cơ cấu phóng; 2 
bảng còn lại đang được nghiên cứu 
theo hướng sử dụng linh kiện trong 
nước kết hợp với nước ngoài, bước 
đầu cho kết quả tốt. 

Việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo 
thành công khối điện tử kiểu 9P516 có 
ý nghĩa thực tiễn cao, giúp chúng ta 
làm chủ công nghệ, chủ động nguồn 
linh kiện, vật tư; giảm phụ thuộc vào 

các chuyên gia nước ngoài, góp phần 
nâng cao chất lượng công tác bảo đảm 
kỹ thuật và khả năng sẵn sàng chiến 
đấu. 

Theo Chinhphu.vn 
 
 
 

 
THUYẾT PHỤC DOANH NGHIỆP 
BẰNG CÔNG NGHỆ THẬT 

Gần 20 năm qua, PGS Tăng Thị 
Chính (Viện Công nghệ Môi trường, 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) 
theo đuổi nghiên cứu việc xử lý chất 
thải môi trường bằng các chủng vi 
sinh vật hữu ích. Và một trong những 
thành tựu gần đây của chị là chuyển 
giao thành công ứng dụng chế phẩm 
vi sinh xử lý rác thải sinh hoạt và sản 
xuất phân bón hữu cơ vi sinh cho 
Công ty Quản lý công trình đô thị Hà 
Tĩnh. 

Thương mại hóa 20 năm kết quả 
nghiên cứu 

Từ các chủng giống vi khuẩn và xạ 
khuẩn như Bacillus, Lactobacillus, 
Streptomyces, nấm men 
Saccharomyces… đã được tuyển 
chọn, PGS Chính đã sản xuất được 
chế phẩm vi sinh xử lý môi trường 
Sagi bio và ứng dụng tại Nhà máy Xử 
lý và Chế biến chất thải Phú Thọ, 
Công ty cổ phần phát triển công nghệ 
môi trường Bình Phước... “Vào thời 
điểm đó, chúng tôi vẫn chưa hoàn 
thiện được quy trình nên việc ứng 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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dụng chỉ ở mức độ hạn chế”, PGS 
Chính cho biết. 

Những thành công đó là cơ sở để 
PGS Chính chọn hướng nghiên cứu 
sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ chất 
thải sinh hoạt. Đây cũng là mục đích 
theo đuổi của nhiều nhà máy xử lý 
chất thải Việt Nam như Cầu Diễn (Hà 
Nội), Thủy Phương (Huế), Nam 
Định… hơn mười năm qua nhưng 
chưa thành công vì “sản phẩm không 
đạt chất lượng do chưa phải là phân 
hữu cơ vi sinh, hàm lượng hữu cơ thấp 
cũng như không đạt tiêu chuẩn khác”.  

Theo PGS Chính, để xử lý thành 
công rác thải sinh hoạt thành phân bón 
hữu cơ cần phải trải qua hai giai đoạn: 
giai đoạn một dùng chế phẩm vi sinh 
với các loại vi khuẩn ưa nhiệt có hoạt 
lực enzym amylaza, proteaza cao và 
các xạ khuẩn ưa nhiệt sinh xenlulaza 
amylaza cao để ủ nóng và ủ chín 
nhằm phân giải chất thải hữu cơ thành 
mùn hữu cơ; ở giai đoạn hai, mùn hữu 
cơ được tinh lọc, tiếp tục được phối 
trộn với nhóm vi khuẩn hữu ích như 
cố định nitơ tự do, cố định ni tơ cộng 
sinh, phân giải lân, sinh chất kích 
thích sinh trưởng cũng như các chất 
dinh dưỡng khác để “biến” nó thành 
phân hữu cơ vi sinh. 

Quy trình này được nhiều quốc gia 
áp dụng thành công từ vài chục năm 
nay như ở Nhật Bản, Bỉ… nhưng lại 
khó bê nguyên mẫu mô hình sang áp 
dụng ở Việt Nam, “bởi chất thải rắn 
sinh hoạt ở các nước này đã tiến hành 

phân loại rác từ đầu nguồn còn Việt 
Nam chưa thể thực hiện được”, theo 
PGS Chính. Trong rác thải đô thị Việt 
Nam, tỷ lệ chất hữu cơ khá cao, từ 46 
đến 60%, nhưng lại nằm lẫn với các 
loại khác như chất dẻo, nhựa, xốp (6 
đến 12%), kim loại chứa sắt (0,1 đến 
0,5%), xương động vật (0,5 đến 
1,5%), phế thải xây dựng (3 đến 
8,5%)... Nếu không phân loại rác 
trước khi xử lý thì khó có thể tiến 
hành được quy trình chế biến thành 
phân bón hữu cơ, hoặc nếu tiến hành 
thì hiệu quả cũng không cao, như 
trường hợp nhà máy ở Hà Nam và 
Quy Nhơn, Bình Định. 

Trong lúc tìm cách tối ưu hóa quy 
trình xử lý và chế biến chất thải sinh 
hoạt thành phân bón hữu cơ phù hợp 
với điều kiện Việt Nam, PGS Chính 
đã được Bộ KH&CN giao dự án sản 
xuất thử nghiệm độc lập cấp Nhà nước 
“Hoàn thiện công nghệ sản xuất và 
triển khai ứng dụng chế phẩm vi sinh 
vật ưa nhiệt để xử lý rác thải sinh hoạt 
và sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh 
tại các nhà máy xử lý rác thải” (2012-
2014) với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng. 
“Đây là cơ hội quá tốt để chúng tôi 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
của mình, chuyển giao những gì đã 
làm được trong suốt 20 năm qua đến 
các doanh nghiệp Việt Nam”. 

Khó khăn mà PGS Chính gặp phải 
khi nhận dự án này là cần liên kết với 
doanh nghiệp đáp ứng được yêu cầu 
như cung cấp vốn đối ứng, đầu tư xây 
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dựng nhà xưởng, mua sắm trang thiết 
bị để có thể triển khai sản xuất ngay 
tại nhà máy. Việt Nam không thiếu 
các doanh nghiệp đủ tiềm lực kinh tế 
nhưng không phải doanh nghiệp nào 
cũng đủ can đảm bỏ hàng chục tỉ cùng 
các nhà nghiên cứu theo đuổi một dự 
án chưa từng có tiền lệ thành công ở 
trong nước. Vậy đâu là ứng viên phù 
hợp với dự án?      

“Sản phẩm thật” từ hợp tác với 
doanh nghiệp 

Vào thời điểm đó, ứng viên lý tưởng 
của dự án, Công ty TNHH một thành 
viên Quản lý công trình đô thị Hà 
Tĩnh, xuất hiện và đề nghị được tham 
gia, theo lời giới thiệu của một “bạn 
hàng” quen thuộc, bởi tỉnh này cũng 
“ấp ủ ý định tận thu rác thải sinh hoạt 
thành phân bón hữu cơ ngay ở giai 
đoạn đầu xây dựng nhà máy” như lời 
bộc bạch của giám đốc Lê Quang 
Đức. 

“Thay vì bắt ép doanh nghiệp phải 
mua sản phẩm của mình, PGS Tăng 
Thị Chính đã tạo điều kiện chuyển 
giao kết quả nghiên cứu cho họ với 
giá rẻ”. (Viện trưởng Viện Công nghệ 
môi trường Trịnh Văn Tuyên). 

Bản thân công ty Hà Tĩnh cũng là 
doanh nghiệp hết sức năng động, chịu 
khó tìm tòi cải tiến. Họ đã cùng với 
công ty Bình Phước và chuyên gia 
hãng Menart.sprl (Bỉ) cải tạo, lắp đặt 
thêm một số bộ phận để hệ thống này 
phù hợp với điều kiện Việt Nam. Nhờ 
vậy, Hà Tĩnh đã khắc phục được hạn 

chế của dây chuyền công nghệ Bỉ, vốn 
được thiết kế phù hợp với rác thải đã 
được phân loại đầu nguồn và độ ẩm 
không cao, trong khi hai nhà máy rác 
ở Quy Nhơn, Phủ Lý, cũng sử dụng 
dây chuyền của hãng Menart.sprl 
nhưng không cải tiến nên chỉ đạt kết 
quả xử lý 20 đến 30%. Hà Tĩnh còn 
lắp đặt thêm dây chuyền sản xuất gạch 
không nung từ tro xỉ, sản phẩm thu 
được sau khi đốt rác thải rắn. 

Giai đoạn một của dự án diễn ra 
suôn sẻ khi chế phẩm Sagi bio được 
áp dụng thành công. Nó đã thuyết 
phục giám đốc Lê Quang Đức đầu tư 
thêm hai tỷ đồng xây dựng phòng thí 
nghiệm và mua sắm thêm các trang 
thiết bị như tủ lưu trữ chủng giống vi 
sinh, máy nghiền nguyên liệu, tủ sấy 
dụng cụ, máy đo pH để bàn, thiết bị 
lên men vi sinh… bởi đã thực sự “đặt 
niềm tin vào tri thức khoa học trong 
công tác xử lý rác. Ngoài phân giải 
chất hữu cơ, chế phẩm của chị Chính 
còn có tác dụng hạn chế mùi, ngăn 
chặn quá trình sinh trưởng của các ổ 
ấu trùng ruồi, muỗi, qua đó giảm thiểu 
hóa chất diệt ruồi. Về lâu dài, việc xử 
lý toàn bộ lượng rác thải đưa về nhà 
máy đã đạt tới 97% đã góp phần tiết 
kiệm chi phí đầu tư dài hạn, tiết kiệm 
quỹ đất chôn lấp chất thải”. 

Ở góc độ kinh doanh, việc mua toàn 
bộ chế phẩm không chỉ khiến nhà máy 
thiếu chủ động trong sản xuất mà còn 
gia tăng thêm chi phí đầu vào. Vấn đề 
này chỉ được giải quyết khi nhà máy 
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làm chủ quy trình xử lý và tự sản xuất 
chế phẩm.  

Quyết tâm của đối tác cũng góp 
phần thúc đẩy PGS Chính hoàn thiện 
quy trình để “đem lại sản phẩm thật 
chứ không phải sản phẩm mang tính 
đối phó” đồng thời giảm chi phí sản 
xuất, rút ngắn thời gian ủ từ 50 ngày 
xuống còn 30-35 ngày. PGS Chính đã 
đào tạo, nâng cao chuyên môn cho các 
cán bộ phòng thí nghiệm nhà máy về 
kỹ thuật phân tích chất lượng môi 
trường và nuôi cấy vi sinh vật. Như 
vậy, thay vì cung cấp toàn bộ chế 
phẩm thì PGS Chính chỉ còn cung cấp 
giống sản xuất để các cán bộ ở đây tự 
sản xuất chế phẩm vi sinh, qua đó 
giảm tới 50% giá thành sản phẩm so 
với trước đây. 

Từ mẻ phân bón hữu cơ vi sinh đầu 
tiên, PGS Chính đem trồng khảo 
nghiệm ngay trong nhà máy, trên các 
loại đất cát bạc màu mang từ nhiều 
nơi về với các loại rau màu phổ biến 
như ngô, dưa hấu, cải xanh… Sau khi 
thu hoạch, sản phẩm đều được gửi đến 
các đơn vị có chức năng phân tích để 
đánh giá dư lượng của các kim loại 
nặng và vi sinh vật gây bệnh. “Kết quả 
cho thấy hàm lượng chì trong bắp ngô 
của chúng tôi thấp hơn bắp ngô bán 
ngoài chợ”, theo PGS Chính. Để có 
được kết quả xác thực hơn, sản phẩm 
đã được gửi đi xét nghiệm tại Trung 
tâm chứng nhận phù hợp (Quacert) và 
Công ty cổ phần Chứng nhận và kiểm 
định (Vinacontrol). Một lần nữa, các 

kim loại nặng như asen, chì, thủy 
ngân, cadmi cũng như những vi khuẩn 
có hại trong sản phẩm đều không có, 
hoặc nếu có thì ở dưới mức cho phép. 
Bên cạnh đó, đất trồng các loại rau 
màu này đã trở nên tơi xốp, cải thiện 
được tính chất đất. 

Điều đáng mừng với cả nhà nghiên 
cứu và doanh nghiệp là Bộ Tài nguyên 
và Môi trường đã cấp giấy phép sử 
dụng chế phẩm Sagi bio trong lĩnh 
vực xử lý môi trường và Bộ 
NN&PTNT đưa các sản phẩm phân 
bón sản xuất từ chất thải rắn sinh hoạt 
của công ty Quản lý Công trình đô thị 
Hà Tĩnh vào danh mục phân bón được 
cấp giấy phép lưu hành. PGS Chính 
cũng đã đăng ký bảo hộ độc quyền 
quy trình sản xuất với Cục Sở hữu trí 
tuệ, Bộ KH&CN. 

Với thành công này, giám đốc Lê 
Quang Đức đã đề nghị và được lãnh 
đạo tỉnh Hà Tĩnh cho phép sử dụng 
toàn bộ lượng phân bón khảo nghiệm 
cải tạo 200 ha đất cát bạc màu do khai 
thác titan ở huyện Thạch Hà. Sau một 
năm dùng mùn hữu cơ và phân bón 
hữu cơ vi sinh cải tạo đất, khu vực 
hoang hóa đã trở thành vùng rau xanh 
bạt ngàn. Vì vậy, UBND tỉnh Hà Tĩnh 
đã phê duyệt quy hoạch đưa vùng đất 
này trở thành vùng chuyên canh rau 
củ quả đến năm 2020. “Với chúng tôi, 
điều lớn nhất mà dự án mang lại là kết 
quả nghiên cứu đã được chứng thực”, 
PGS Chính vui mừng cho biết. 

Theo Tạp chí Tia sáng 
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DOANH NGHIỆP LÀ TRUNG 
TÂM CỦA QUÁ TRÌNH ĐỔI 
MỚI CÔNG NGHỆ 

Doanh nghiệp là trung tâm của quá 
trình đổi mới công nghệ quốc gia, là 
địa chỉ ứng dụng công nghệ quan 
trọng nhất và mang tính quyết định 
của nền kinh tế. 

Đây là phát biểu của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân 
tại Hội thảo khoa học “Vai trò của 
doanh nghiệp trong phát triển kinh tế 
tri thức ở Việt Nam” được tổ chức tại 
Hà Nội. 

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ 
Nguyễn Quân cho biết, trong 30 năm 
đổi mới, đất nước ta đã có bước phát 
triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu 
quan trọng trong phát triển kinh tế-xã 
hội. Nhiều nhà khoa học đã chỉ ra sự 
phát triển của Việt Nam trong 30 năm 
vừa qua chủ yếu dựa vào ba yếu tố: 
Thay đổi thể chế từ nền kinh tế tập 
trung kế hoạch hóa sang kinh tế thị 
trường, tháo gỡ những cơ chế cũ ràng 
buộc sự phát triển kinh tế-xã hội; dựa 
vào tài nguyên thiên nhiên; kỳ vọng 
vào lao động giá rẻ. 

Trong phát triển nền kinh tế tri thức, 
Bộ KH&CN đánh giá cao vai trò của 
doanh nghiệp, vì thế trong xây dựng 
cơ chế chính sách, Bộ đã ban hành và 
đề xuất ban hành các cơ chế chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp trong ứng 

dụng công nghệ, đổi mới công nghệ. 
Bộ luôn lấy doanh nghiệp làm trung 
tâm, làm trọng tâm của quá trình đổi 
mới công nghệ quốc gia, là địa chỉ 
ứng dụng công nghệ quan trọng nhất 
và mang tính quyết định của nền kinh 
tế. 

Tại Hội thảo này, nhiều ý kiến cho 
rằng phát triển kinh tế tri thức là con 
đường ngắn nhất, phương thức hữu 
hiệu nhất để đưa nền kinh tế và xã hội 
nước ta phát triển nhanh và bền vững, 
hướng tới mục tiêu dân giàu nước 
mạnh, xã hội dân chủ, công bằng văn 
minh, tiến cùng thời đại. 

Cải cách thể chế, phát huy quyền 
làm chủ của nhân dân, phát huy mọi 
khả năng sáng tạo, tôn trọng quy luật 
khách quan, thúc đẩy đổi mới sáng 
tạo, nắm bắt cơ hội của nền kinh tế tri 
thức toàn cầu hóa để đẩy nhanh, rút 
ngắn quá trình công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, lồng ghép với phát triển kinh 
tế tri thức. Đây là mệnh lệnh của cuộc 
sống, của tương lai đất nước. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

SIẾT CHẶT VIỆC NHẬP KHẨU 
MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA 
SỬ DỤNG 

Khi sử dụng Ngân sách Nhà nước để 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng, 
doanh nghiệp (DN) phải đáp ứng 
đồng thời cả 02 tiêu chí thời gian sử 
dụng £ 10 năm và chất lượng còn lại ³ 
80%. Nếu sử dụng nguồn vốn khác, 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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phải áp dụng 1 trong 2 tiêu chí hoặc 
thời gian sử dụng £ 10 năm hoặc chất 
lượng còn lại ³ 80%. Đây là một trong 
những nội dung quan trọng được quy 
định tại dự thảo 3 Thông tư sửa đổi 
Thông tư số 20/2014/TT-BKHCN 
ngày 15/7/2014 quy định việc nhập 
khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng. Thông tư 
này sẽ được Bộ KH&CN ban hành 
trong Quý II/2015.  

Ngăn chặn nhập khẩu thiết bị cũ  
Để ngăn chặn việc nhập khẩu thiết 

bị cũ lạc hậu, kém chất lượng, tiêu tốn 
nhiều năng lượng và không đáp ứng 
tiêu chuẩn môi trường, trong Nghị 
định số  187/2013/NĐ-CP ngày 
20/11/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành Luật Thương mại về 
hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế 
và các hoạt động đại lý mua, bán, gia 
công, quá cảnh hàng hóa với nước 
ngoài, tại Điều 9 khoản 10 quy định: 
Giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan ban hành 
quy định cụ thể về việc nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng. Chỉ thị số 
17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc tăng cường 
quản lý, kiểm soát việc nhập khẩu 
công nghệ, máy móc, thiết bị của 
doanh nghiệp, tại Mục 5 điểm b cũng 
quy định: Trong trường hợp cần thiết 
phải nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng, 
phải đáp ứng các yêu cầu theo hướng 

dẫn của Bộ KH&CN. Trên cơ sở đó, 
Bộ KH&CN đã phối hợp với các Bộ, 
ngành để xây dựng và ban hành 
Thông tư 20. Do có các ý kiến phản 
ánh, kiến nghị của hiệp hội, DN về 
vướng mắc, khó khăn trong thực hiện 
Thông tư 20, Thủ tướng Chính phủ đã 
chỉ đạo Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan liên quan nghiên cứu 
kỹ những phản ánh, kiến nghị về vấn 
đề này để xây dựng Thông tư bảo đảm 
phù hợp thực tế và khả thi hơn. 

Bộ KH&CN đã tổ chức xây dựng dự 
thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 20. 
Hiện dự thảo lần 3 Thông tư đã được 
gửi lấy ý kiến các Bộ, ngành, DN, 
hiệp hội DN; đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử Bộ KH&CN. Đồng thời 
phối hợp tổ chức 02 cuộc tọa đàm với 
DN để góp ý dự thảo 3 tại Hà Nội và 
TP. Hồ Chí Minh; giới thiệu về dự 
thảo 3 Thông tư, giải đáp thắc mắc tại 
02 cuộc tọa đàm với DN Nhật Bản tại 
Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.  

Theo bà Trần Tuyết Nhung - Phó Vụ 
trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm định và 
Giám định công nghệ, Bộ KH&CN, 
dự thảo 3 Thông tư sửa đổi Thông tư 
20 có nhiều nội dung thay đổi so với 
Thông tư 20. Cụ thể, về điều kiện 
nhập khẩu, phân biệt nguồn vốn sử 
dụng để nhập khẩu máy móc, thiết bị: 
khi sử dụng Ngân sách Nhà nước, 
phải đồng thời đáp ứng cả 02 tiêu chí 
thời gian sử dụng £ 10 năm và chất 
lượng còn lại ³ 80%. Nếu sử dụng 
nguồn vốn khác, áp dụng 1 trong 2 
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tiêu chí hoặc thời gian sử dụng £ 10 
năm hoặc chất lượng còn lại ³ 80%. 

Đối với nhập khẩu dây chuyền công 
nghệ, không phân biệt nguồn vốn sử 
dụng chỉ áp dụng một tiêu chí theo 
mức chất lượng còn lại là ³ 80% và 
phải được giám định tại nơi xuất khẩu, 
trước khi tháo dỡ để đóng gói nhập 
khẩu. Máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã qua sử dụng mà nhập 
khẩu bằng nguồn vốn ngân sách Nhà 
nước phải có chứng thư giám định khi 
thông quan, sử dụng nguồn vốn khác 
cần lựa chọn hoặc tự cam kết, hoặc có 
chứng thư giám định. 

Cùng với đó, không quy định các 
mức điều kiện nhập khẩu phân biệt 
theo mục đích nhập khẩu; không quy 
định các điều kiện nhập khẩu theo 
nguồn gốc, xuất xứ của máy móc, 
thiết bị vì nhiều ý kiến cho rằng quy 
định theo nguồn gốc, xuất xứ là vi 
phạm cam kết trong WTO về phân 
biệt đối xử. Không quy định Chương 
86 và 87 vào phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư và đưa Danh mục sản phẩm, 
hàng hóa nhóm 2 do Bộ Giao thông 
vận tải ban hành theo Luật Chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa vào trường hợp 
không áp dụng Thông tư. Các nội 
dung này theo đề nghị bằng văn bản 
của Bộ GTVT. Thông tư sửa đổi còn 
thêm Phụ lục Danh sách các tổ chức 
giám định theo Luật Thương mại, đã 
đề nghị các Bộ, ngành đề xuất, giới 
thiệu các tổ chức giám định có năng 
lực thuộc lĩnh vực quản lý. 

Khuyến khích DN nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, công nghệ mới  

Khi dự thảo Thông tư được đưa ra 
lấy ý kiến, đa số các DN đều nhất trí 
với tiêu chí chất lượng còn lại từ 80% 
trở lên. Tuy nhiên, cũng còn một số ý 
kiến băn khoăn làm thế nào xác định 
được máy móc, hay dây chuyền còn 
chất lượng trên 80%? Về vấn đề này, 
bà Trần Tuyết Nhung cho rằng, theo 
Điều 3 khoản 5 dự thảo 3 Thông tư, 
“Chất lượng còn lại (tính theo %) so 
với chất lượng ban đầu là mức độ đạt 
được của các thông số kỹ thuật của 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng so với các thông 
số kỹ thuật của máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ khi chưa sử dụng 
(mới 100%)”. Với cách quy định như 
trên, các tổ chức giám định hoàn toàn 
có thể xây dựng quy trình kiểm định 
cho từng loại máy móc, thiết bị, đánh 
giá và so sánh các thông số kỹ thuật 
của thiết bị cũ so với các thông số kỹ 
thuật của thiết bị mới, khi chưa sử 
dụng để đưa ra kết luận về mức độ 
chất lượng theo %. Giám định là hoạt 
động kỹ thuật, được thực hiện bởi các 
chuyên gia kỹ thuật có chuyên môn, 
chuyên ngành và các máy móc, thiết 
bị phải được đánh giá trong trạng thái 
đang vận hành. 

Vì vậy, dự thảo 3 Thông tư quy định 
đối với dây chuyền công nghệ, việc 
giám định phải được thực hiện tại 
nước xuất khẩu, trước khi tháo dỡ, 
đóng gói. Đồng thời khuyến khích 
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doanh nghiệp giám định chất lượng 
còn lại của máy móc, thiết bị ngay tại 
nước xuất khẩu. Nếu doanh nghiệp 
nhập khẩu về mà chưa có chứng thư 
giám định, được phép áp dụng cơ chế 
hậu kiểm (thông quan trước, kiểm tra 
sau). 

Chính sách của Đảng và Nhà nước 
luôn khuyến khích, ủng hộ các DN 
nhập khẩu máy móc, thiết bị mới, 
công nghệ cao, công nghệ tiên tiến để 
đầu tư sản xuất, kinh doanh tại Việt 
Nam, nhằm nâng cao năng lực cạnh 
tranh hàng hóa của Việt Nam. Nội 
dung này được thể hiện rõ trong Chỉ 
thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc tăng 
cường quản lý, kiểm soát nhập khẩu 
công nghệ, máy móc, thiết bị của 
doanh nghiệp. 

Đồng thời, chính sách ưu đãi đối với 
DN nhập khẩu máy móc, thiết bị, công 
nghệ mới, công nghệ cao đã được quy 
định trong các văn bản quy phạm pháp 
luật như: Luật Chuyển giao công 
nghệ, Luật Công nghệ cao, Nghị định 
số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật Thuế xuất 
khẩu, thuế nhập khẩu. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA: TÔN VINH ĐỂ CÓ 
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN 

Là một trong 17 doanh nghiệp (DN) 
đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2014, Traphaco coi đây là động 
lực để tiếp tục giữ vững thành quả, nỗ 
lực hơn nữa trong việc ứng dụng khoa 
học công nghệ, đẩy mạnh đổi mới 
sáng tạo, nâng cao năng suất lao 
động và làm tốt trách nhiệm xã hội. 

Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch Hội 
đồng quản trị Cty CP Công nghệ Cao 
Traphaco chia sẻ, năm 2014, Traphaco 
tiếp tục là 1 trong 17 DN đạt Giải 
thưởng chất lượng quốc gia 
(GTCLQG)  năm 2014. GTCLQG 
Traphaco nhận được có ý nghĩa lớn 
lao, khẳng định những nỗ lực phấn 
đấu của DN trong gần 10 năm qua. 
Đây cũng là sự động viên và ghi nhận 
rất lớn của Đảng, Nhà nước, các cơ 
quan đoàn thể đối với sự cố gắng của 
Traphaco nói riêng và cộng đồng DN 
Việt Nam nói chung. 

Hiện nay, mục tiêu Công ty đang 
theo đuổi đó là phát triển các sản 
phẩm, dịch vụ dựa trên nền tảng đẩy 
mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, 
nâng cao năng suất lao động hướng 
đến mục tiêu phát triển và gắn kết vì 
lợi ích cộng đồng, bảo vệ môi trường. 
Ý thức được điều này, công ty đã đưa 
ra quy trình sản xuất xanh với các 
bước kiểm duyệt đảm bảo độ an toàn, 
tin cậy. Các sản phẩm được sản xuất 
dựa trên công nghệ GACP (Good 
Agricultural and Collection Practices), 
đảm bảo các tiêu chí như: nguồn 
nguyên liệu sạch, đáp ứng nhu cầu 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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thực tiễn của người tiêu dùng, đặc biệt 
phải an toàn và bảo vệ sức khỏe cộng 
đồng.  

Trong thời gian qua, Traphaco luôn 
coi trọng ứng dụng và phát triển 
KH&CN gắn với kinh doanh và các 
bước đi của mình. Hàng năm, Công ty 
chi khoảng từ 3-5% doanh thu cho 
hoạt động này. Hiện nay, Công ty có 
phòng nghiên cứu phát triển quy tụ 
những nhà khoa học, chuyên gia đầu 
ngành, sinh viên ưu tú đến học tập và 
làm việc. Traphaco không nghiên cứu 
vì mục đích “trả bài” hay ứng phó mà 
nghiên cứu để phát triển hoạt động sản 
xuất, phát triển các nhà máy. Các 
phòng nghiên cứu của Công ty đều 
được đầu tư máy móc, trang thiết bị 
đồng bộ, hiện đại.  

Ngoài ra, chúng tôi tăng cường hợp 
tác với các nhà khoa học đầu ngành 
trong việc triển khai nghiên cứu ứng 
dụng từ đề tài khoa học để tạo ra 
những sản phẩm mới; phối hợp đào 
tạo và bồi dưỡng những cán bộ nghiên 
cứu trẻ làm nòng cốt cho đội ngũ kế 
cận của Công ty, bà Thuận chia sẻ 
thêm. 

Một điểm đáng chú ý ở Traphaco, 
đó là DN đã tận dụng tối đa nguồn 
nguyên liệu sẵn có trong nước để phục 
vụ sản xuất. Trong bối cảnh các DN 
ngành dược vẫn phụ thuộc nhiều vào 
nhập khẩu nguyên liệu từ thị trường 
Trung Quốc, thì Traphaco sử dụng tới 
92% nguồn nguyên liệu tại Việt Nam 
giúp Công ty giảm thiểu chi phí và 

kiểm soát tốt nguồn nguyên liệu tại 
chỗ đồng thời tạo công ăn việc làm 
cho hàng nghìn hộ dân tại các địa 
phương. 

Giá trị sản phẩm và thương hiệu 
Traphaco đã được cộng đồng và xã 
hội chấp nhận, tôn vinh. Hiện nay, các 
DN cạnh tranh thương hiệu, đến chất 
lượng sản phẩm, sau đó mới đến giá. 
Thương hiệu không phải là tự có, nó 
bắt nguồn từ chất lượng sản phẩm, 
dịch vụ. Xét cho cùng vẫn phải có 
chất lượng tốt. Trong các tiêu chí của 
GTCLQG, có đề cập đến năng lực của 
bộ máy lãnh đạo cao cấp. Người lãnh 
đạo DN có sự nhìn nhận bao quát, sâu 
rộng, nhạy bén và là người đưa ra định 
hướng chiến lược, phát triển bền vững 
cho DN. Để tạo ra sự bứt phá và thành 
công, thì ứng dụng KH&CN là con 
đường ngắn nhất và hiệu quả nhất. 
Việc áp dụng hệ thống quản lý tiên 
tiến giúp DN nâng cao năng suất, chất 
lượng cũng như giảm thiểu các chi phí 
không cần thiết. 

Traphaco hiểu rõ, ứng dụng 
KH&CN không chỉ ở vấn đề nghiên 
cứu tạo ra một sản phẩm, mà trong đó 
còn có khoa học quản trị. Đặc biệt 
trong ngành dược với các sản phẩm 
đặc thù liên quan trực tiếp đến sức 
khỏe, thậm trí tính mạng của người 
tiêu dùng, thì kỹ thuật chuyên môn 
càng phải được đề cao và trở nên quan 
trọng. Đây cũng là nền tảng đảm bảo 
tính bền vững và giá trị thương hiệu 
của sản phẩm trên thị trường.  
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Thực tế ở Traphaco, sản phẩm nào 
là kết quả của đề tài khoa học thì có 
sức sống rất lâu dài, chẳng hạn như 
Hoạt huyết dưỡng não là sản phẩm 
xuất phát từ đề tài nghiên cứu khoa 
học cấp nhà nước, được nghiên cứu, 
sản xuất và đưa vào sử dụng đến nay 
đã được 18 năm; Sản phẩm Boganic 
được trao tặng giải thưởng Vifotec 
năm 2011, được sản xuất từ 100% 
nguyên liệu tự nhiên, quản lý theo tiêu 
chuẩn GACP sử dụng hoàn toàn 
nguồn dược liệu Việt Nam; Thuốc 
điều trị dạ dày hành tá tràng cũng xuất 
phát từ đề tài nghiên cứu khoa học cấp 
nhà nước với sự phối hợp giữa 
Traphaco và Giáo sư Phạm Thanh Kỳ.  

Tổng hợp 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Pin thông minh cho phép sử dụng 
năng lượng mặt trời vào ban đêm 

Công ty thiết bị tích trữ tự động của 
Đức đã chế tạo được thiết bị 
Sonnenspeicher sử dụng pin 
phosphate sắt lithium để tích trữ năng 
lượng khai thác vào ban ngày bằng 
các tấm pin mặt trời gắn trên mái nhà. 
Nguồn năng lượng này được sử dụng 
vào ban ngày và còn thừa thì tích trữ 
dùng ban đêm.  

Sonnenspeicher là hệ thống quản lý 
thông minh, tự động điều chỉnh dòng 
điện nạp và phóng để dễ dàng quản lý 
mức năng lượng tiêu thụ. Nó còn có 

chế độ “Sleep” đảm bảo cho hệ thống 
tích trữ không bao giờ họat động ở 
mức thấp và sẽ tự động chuyển sang 
chế độ “Standby” khi không được sử 
dụng để tăng hiệu suất. Mặc dù hệ 
thống được thiết kế hoàn toàn độc lập 
với lưới điện quốc gia, nhưng vẫn có 
thể thể kết nối trong trường hợp khẩn 
cấp. Ví dụ, khi trong pin còn năng 
lượng, kết nối với lưới điện sẽ bị 
khóa. Khi năng lượng hết, 
Sonnenspeicher sẽ kết nối vào lưới 
điện với tốc độ một phần nghìn giây. 

  Hệ thống có nhiều loại như 
Sonnenspeicher 300 công suất 4,8 
kWh và Sonnenspeicher 600 với 8,06 
kWh cho đến mô hình 1000 cung cấp 
13,44 kWh. Giá thành của hệ thống có 
tuổi thọ lên tới 20 năm này là  từ 
8.450 euro. Công ty cho biết trung 
bình một hộ gia đình có thể tiết kiệm 
khoảng 1200 euro mỗi năm và vẫn sẽ 
mất khoảng 7 năm để bù đắp chi phí. 

Theo Vista.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hội thảo đánh giá thực trạng cơ 
chế tài chính, cơ chế hoạt động và 
công tác quản lý KH&CN qua kết 
quả kiểm toán từ năm 2010-2014 

Ngày 3.4.2015, tại Hà Nội, Bộ 
KH&CN phối hợp với Kiểm toán Nhà 
nước tổ chức Hội thảo “Đánh giá 
thực trạng cơ chế tài chính, cơ chế 
hoạt động KH&CN và công tác quản 
lý KH&CN qua kết quả kiểm toán từ 
năm 2010 - 2014”. 

TIN NGẮN KH&CN 
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Kiểm toán lĩnh vực KH&CN, chủ 
yếu là kinh phí sự nghiệp KH&CN 
luôn là một nội dung thường xuyên 
trong các cuộc kiểm toán ngân sách, 
tiền và tài sản của Kiểm toán Nhà 
nước tại các bộ, ngành và địa phương. 
Bên cạnh đó, những năm qua, Kiểm 
toán Nhà nước cũng đã tiến hành một 
số chuyên đề kiểm toán về KH&CN, 
được tổ chức lồng ghép trong các cuộc 
kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản 
nhà nước hoặc tổ chức thành các cuộc 
kiểm toán chuyên đề độc lập. Kết quả 
của các cuộc kiểm toán trong lĩnh vực 
KH&CN đã chỉ ra một số tồn tại: một 
số địa phương còn bố trí vốn đầu tư 
cho lĩnh vực KH&CN thấp hơn quy 
định, dự toán chi cho sự nghiệp 
KH&CN thấp hơn Trung ương giao; 
Bộ KH&CN, Bộ Tài chính chưa kịp 
thời ban hành các văn bản, nhất là các 
văn bản hướng dẫn về đổi mới cơ chế 
tài chính để thực hiện các nhiệm vụ 
KH&CN của giai đoạn 2011-2015; 
thời gian xét chọn, phê duyệt danh 
mục nghiên cứu và ký hợp đồng còn 
kéo dài… 

Theo most.gov.vn 

 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Nghiệm thu đề tài nghiên cứu, 
ứng dụng quản trị chuỗi cung ứng 
cho các doanh nghiệp chế biến thuỷ 
sản tỉnh BR-VT 

Sáng 2/4, Sở KH&CN tổ chức hội 
đồng tư vấn nghiệm thu đề tài 
“Nghiên cứu, ứng dụng quản trị chuỗi 

cung ứng cho các doanh nghiệp (DN) 
chế biến thuỷ sản tỉnh BR-VT” do 
ThS. Đỗ Thanh Phong, Trường Đại 
học BR-VT làm chủ nhiệm đề tài. 

Qua sử dụng tổng hợp các phương 
pháp nghiên cứu, đề tài đã hoàn thành 
một số nội dung sau: Một là, tổng 
quan về tình hình nghiên cứu trong và 
ngoài nước, hệ thống cơ sở lý thuyết 
về quản trị chuỗi cung ứng, tổng quan 
tình hình sản xuất của ngành chế biến 
thuỷ sản và phương pháp nghiên cứu. 
Hai là thực trạng quản trị chuỗi cung 
ứng của 04 sản phẩm thuỷ sản là chả 
cá- surimi tại Công ty CP thuỷ sản và 
xuất nhập khẩu  Côn Đảo (Coimex) và 
bạch tuộc đông lạnh xuất khẩu, cá 
đông lạnh xuất khẩu, cá chỉ vàng khô 
nội địa tại Công ty CP chế biến xuất 
nhập khẩu thuỷ sản tỉnh BR-VT 
(Baseafood) và xây dựng 04 mô hình 
các dòng chảy trong quản trị chuỗi 
cung ứng sản phẩm thuỷ sản với các 
nhân tố giá bán, giá mua nguyên liệu, 
thành phần tồn kho và thôn tin. Ba là, 
phân tích 28 nhân tố ảnh hưởng trong 
mô hình quản trị chuỗi cung ứng 
chung cho các DN chế biến thuỷ sản 
với các nhóm nhân tố chính là sản 
xuất, tồn kho, địa điểm, vận tải và 
thông tin. Bốn là, đề xuất sử dụng 02 
mô hình (mô hình dòng chảy và mô 
hình quản trị chuỗi cung ứng) trên 04 
sản phẩm (chả cá – surimi và bạch 
tuộc đông lạnh xuất khẩu, cá đông 
lạnh xuất khẩu và cá chỉ vàng khô nội 
địa) tại 02 công ty Coimex và 
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Baseafood và các giải pháp ứng dụng 
quản trị chuỗi cung ứng nhằm nâng 
cao hiệu quả quản trị chuỗi cung ứng 
cho các DN chế biến thuỷ sản BR-VT. 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài 
nghiên cứu có số liệu thực tế, nghiên 
cứu chuỗi cung ứng đã có thời gian 
ứng dụng và thời gian đánh giá thực tế 
tại hai doanh nghiệp Coimex và 
Baseafood. Hội đồng đồng ý nghiệm 
thu và xếp loại Khá. 

 
 Nghiệm thu đề tài Hiệu quả mô 
hình quản lý điều trị bệnh tăng 
huyết áp ở người lớn tại y tế xã, ấp  

Ngày 14/4, Sở KH&CN tổ chức Hội 
đồng nghiệm thu đề tài “Hiệu quả mô 
hình quản lý điều trị bệnh tăng huyết 
áp (THA) ở người lớn tại y tế xã, ấp 
thuộc huyện Xuyên Mộc”, do bác sĩ 
CKII Hồ Văn Hải (Trung tâm Y tế 
huyện Xuyên Mộc) làm chủ nhiệm. 

Đề tài được thực hiện trong 2 năm 
(2012-2014) với mục tiêu đánh giá 
hiệu quả mô hình quản lý - điều trị 
bệnh THA ở người lớn sau can thiệp 
tại y tế tuyến cơ sở. Đề tài đã nghiên 
cứu thực nghiệm có đối chứng được 
triển khai tại xã Hoà Hưng (can thiệp) 
và xã Bông Trang (đối chứng), qua 2 
giai đoạn gồm mô tả cắt ngang để 
đánh giá thực trạng bệnh THA và can 
thiệp có đối chứng để đánh giá hiệu 
quả can thiệp.  

Kết đề tài cho thấy, tỉ lệ bệnh nhân 
được quản lý - điều trị, đạt huyết áp 
mục tiêu và năng lực của nhân viên y 

tế xã, ấp sau can thiệp đã cải thiện rõ 
so với trước can thiệp, chỉ số ở các xã 
can thiệp cao hơn xã đối chứng. Đồng 
thời chủ nhiệm đề tài đã đánh giá hiệu 
quả mô hình quản lý - điều trị THA ở 
người lớn tại y tế xã, ấp: Về quản lý - 
điều trị cho thấy tỉ lệ bệnh nhân được 
quản lý - điều trị tăng lên 74,6%, tỉ lệ 
đạt huyết áp mục tiêu tăng lên 
68,1%; Về năng lực phòng chống 
THA của nhân viên y tế xã, ấp cho 
thấy tỉ lệ có kiến thức và thực hành 
đúng về phòng chống THA tăng lên 
trên 80%. Các chỉ số hiệu quả ở xã 
can thiệp cao hơn xã đối chứng nên 
khẳng định mô hình can thiệp có hiệu 
quả. Hội đồng nghiệm thu đánh giá 
cao giá trị thực tiễn của đề tài. Đề tài 
được Hội đồng nghiệm thu và xếp loại 
xuất sắc. 

 
 Xét duyệt đề án của các DN tham 
gia chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp năm 2015 

Ngày 3/4, Sở KH&CN tổ chức Hội 
đồng xét duyệt đề án của các doanh 
nghiệp (DN) tham gia Chương trình 
KH&CN hỗ trợ DN nâng cao năng 
suất và chất lượng (NS&CL) sản 
phẩm, hàng hóa tỉnh BR-V) năm 2015, 
thuộc lĩnh vực hỗ trợ các hệ thống 
quản lý và công cụ cải tiến NSCL.  

Tham gia xét duyệt thuộc lĩnh vực 
hệ thống quản lý có 17 DN, Hội đồng 
đánh giá, xem xét đã thống nhất hỗ trợ 
các đề án của 13 DN trên tổng 17 DN 
nộp đơn tham gia, cụ thể: 
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 1. Hợp tác xã du lịch Vũng Tàu, nội 
dung hỗ trợ là cấp giấy chứng nhận 
“Những địa chỉ tin cậy của du lịch 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”; 

 2. Công ty CP China Steel Sumikin 
Việt Nam, nội dung hỗ trợ là Giám sát 
ISO 9001; Xây dựng ISO 16949; Xây 
dựng ISO/IEC 17025; Chứng nhận 04 
sản phẩm hợp chuẩn của Malaysia; 

 3. Chi nhánh công ty CP Sản xuất- 
TM-DV Thế giới Việt, nội dung hỗ trợ 
là Xây dựng ISO 22000; 

 4. Công ty Cổ phần thép Pomina 2, 
nội dung hỗ trợ là Tái chứng nhận 
ISO/IEO 17025; 

 5. Công ty TNHH Thương mại Dịch 
vụ và Kỹ thuật Thiện Tường, nội dung 
hỗ trợ là Xây dựng ISO/IEC 17025; 

 6 - Hợp tác xã phước Lập, nội dung 
hỗ trợ là Xây dựng Hệ thống ISO 
9001; 

 7. Doanh nghiệp tư nhân Rau an 
toàn Đồng Việt, nội dung hỗ trợ là 
Xây dựng Vietgap; 

 8. Công ty CP Thủy sản và XNK 
Côn Đảo, nội dung hỗ trợ là Giám sát 
ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 
22001; Tái chứng nhận BRC 6; 

 9. Công ty CP Nhật Nam, nội dung 
hỗ trợ là Đào tạo nhận thức và chuyên 
gia đánh giá nội bộ theo ISO 9001, 
ISO 14001; Giám sát lần 2 ISO 9001, 
ISO 14001; 

 10. Công ty TNHH Cơ khí Tân 
Thành, nội dung hỗ trợ là Giám sát 
ISO 14001, HSAS 18001, ISO 9001; 

 11. Công ty CP Dịch vụ công trình 
ngầm Thiên Nam, nội dung hỗ trợ là 
Giám sát ISO 9001 lần 2; 

 12. Công ty CP Định vị Thiên Nam, 
nội dung hỗ trợ là Giám sát ISO 9001 
lần 2; 

 13. DNTN Đức Danh, nội dung hỗ 
trợ là Đào tạo kiến thức HACCP;  

 
 Xét duyệt đề án Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải công suất 
70m3/ngày đêm 

Ngày 2/4, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội đồng xét duyệt đề án “Xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải công suất 70 
m3/ngày đêm tại Công ty TNHH Đông 
Lâm” (huyện Long Điền, tỉnh BR-VT), 
ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở 
KH&CN làm chủ tịch Hội đồng. 

Đề án xét duyệt lần này của công ty 
TNHH Đông Lâm thuộc Chương trình 
KH&CN hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất chất lượng sản phẩm 
hàng hóa tỉnh BR-VT giai đoạn 2014-
2020. Công ty TNHH Đông Lâm với 
lĩnh vực hoạt động chính là chế biến 
bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ 
thủy sản. Ý thức được việc bảo vệ môi 
trường Công ty TNHH Đông Lâm đầu 
tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
đạt quy chuẩn QCVN 
11:2008/BTNMT trước khi thải ra 
nguồn tiếp nhận, qua đó hạn chế tối đa 
nguồn gây ô nhiễm ảnh hưởng đến 
môi trường nước, đất, không khí xung 
quanh khu vực. 
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Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực 
tiễn của đề án trong vấn đề bảo vệ môi 
trường mà cụ thể ở đây là nguồn nước 
thải sản xuất sẽ được hệ thống xử lý 
trước khi thải ra ngoài môi trường. 
Hội đồng nhất trí hỗ trợ cho doanh 
nghiệp thực hiện đề án với mức hỗ trợ 
là 300 triệu đồng. 

Theo Sở KH&CN 
 

 
 

 
 Thử nghiệm thành công hệ thống 
lạnh cho tàu cá xa bờ 

Đó là “Hệ thống lạnh cho tàu đánh 
bắt xa bờ”, do TS Phan Quí Trà và 
Ths Hồ Quốc Sơn (Trường CĐ Công 
nghệ Đà Nẵng) phối hợp với Sở 
KH&CN Đà Nẵng thực hiện. 

Qua khảo sát cho thấy, các vấn đề 
tồn tại của phương pháp bảo quản 
lạnh và hầm bảo quản truyền thống 
của tàu cá ngư dân hiện nay thường là 
không đảm bảo. Các tàu thực hiện 
việc bảo quản sản phẩm sử dụng xốp 
cách nhiệt, ướp nước đá cây xay 
nhuyễn tổn thất lạnh theo thời gian rất 
lớn và làm giảm chất lượng sản phẩm. 

Trước thực trạng này, nhóm kỹ sư 
trẻ đã nghiên cứu, thiết kế một hệ 
thống hầm lạnh cho tàu cá xa bờ bằng 
vật liệu inox 304 dầy 2mm có khả 
năng chống chịu với oxy hóa cao 
trong môi trường biển. Với cách thức 
này so với ban đầu thì sẽ tạo thành 
nhiều lớp vách cách nhiệt (lớp gỗ 

thành tàu, lớp foam PU, lớp inox) sẽ 
đảm bảo giảm thiểu thất thoát nhiệt ra 
ngoài môi trường, giảm nước đá bị tan 
chảy so với trước đây và đảm bảo chất 
lượng thủy hải sản an toàn. 

Hệ thống lạnh cho tàu cá xa bờ đã 
được lắp đặt và vận hành thử nhiệm 
thành công trên tàu cá ĐNa 90621 TS 
của ông Đồng Văn Đền (An Hải Bắc, 
Sơn Trà, Đà Nẵng) từ tháng 9/2014. 
Qua 5 chuyến đánh bắt xa bờ (khoảng 
20 ngày/chuyến), hầm chứa hải sản 
của tàu cá ĐNa 90621 TS luôn được 
làm lạnh, giữ nhiệt đảm bảo chất 
lượng sản phẩm theo yêu cầu. 

Theo tính toán lượng đá tiết kiệm 
được 120 cây đá/mỗi chuyến biển, tiết 
kiệm nhiên liệu, qua đó tăng hiệu quả 
kinh tế trong đánh bắt hải sản, bám 
biển dày ngày hơn. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Một nông dân tự sáng chế máy 
suốt tiêu 

Dù chỉ là một người thợ cơ khí bình 
thường nhưng anh Phạm Thanh 
Phong (41 tuổi, ngụ ấp Hiệp Tâm, xã 
Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình 
Phước) đã chế tạo nhiều máy móc 
thu hoạch tiêu rất hiệu quả, giúp 
nông dân tiết kiệm thời gian và chi 
phí sau mùa vụ. 

Máy có 3 phần chính gồm động cơ 
(mô-tơ, bánh đà, dây cu-roa); giá đỡ 
(khung máy, ray đẩy); trục xoắn, 
máng chứa, sàng lọc tiêu. Chiếc máy 
có thể suốt được 8 tạ - 1 tấn hạt 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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tiêu/60 phút, nhanh gấp 10 lần so với 
suốt thủ công và còn tự động phân 
chia hồ tiêu hạt to chắc với hạt nhỏ 
lép và cọng qua 3 máng riêng biệt. 
Qua kiểm tra thực tế cho thấy, tỉ lệ 
sạch cuống khoảng 97%, tỷ lệ sót hạt 
thấp 3%. 

Đặc biệt, có thể di chuyển máy một 
cách dễ dàng nhờ hệ thống bánh xe, 
tay đẩy. Những nơi không có điện 
hoặc những lúc bị mất điện, máy vẫn 
hoạt động tốt nhờ tay quay thủ công. 
Ưu điểm của máy là tiêu bỏ vào suốt 
không bị tróc vỏ, tróc hạt, đồng thời 
giúp giảm thời gian cũng như chi phí 
thuê nhân công. 

Theo cand.com.vn 
 
 

 
 
 Bộ Chính trị ra Nghị quyết về 
tinh giảm biên chế 

Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 39-
NQ/TW về việc tinh giản biên chế và 
cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 
viên chức, trong đó, đề ra 4 nhiệm vụ 
và giải pháp. 

Về tổ chức bộ máy, Bộ Chính trị 
chỉ đạo, trước mắt, giữ ổn định tổ 
chức như hiện nay. Không thành lập 
các tổ chức trung gian; chỉ thành lập 
tổ chức mới trong trường hợp cá biệt 
thật sự cần thiết do yêu cầu của thực 
tiễn. 

Về tinh giản biên chế, Bộ Chính trị 
chỉ đạo kiên trì thực hiện chủ trương 

tinh giản biên chế cán bộ, công chức, 
viên chức, bảo đảm không tăng tổng 
biên chế của cả hệ thống chính trị. 

Trường hợp phải thành lập tổ chức 
mới hoặc được giao nhiệm vụ mới thì 
các cơ quan tổ chức, đơn vị tự cân 
đối, điều chỉnh trong tổng số biên chế 
hiện có. 

Giữ ổn định biên chế của các tổ 
chức xã hội, xã hội - nghề nghiệp đến 
hết năm 2016. Từ năm 2017, thực 
hiện khoán hoặc hỗ trợ kinh phí để 
thực hiện các nhiệm vụ được Đảng, 
Nhà nước giao. 

Bộ Chính trị yêu cầu, từng cơ quan, 
tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, 
tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự 
nghiệp công lập phải xây dựng kế 
hoạch tinh giản biên chế trong 7 năm 
(2015-2021) và từng năm trình cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt để tổ 
chức thực hiện. Trong đó, phải xác 
định tỷ lệ tinh giản biên chế đến năm 
2021 tối thiểu là 10% biên chế của 
bộ, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương. 

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị chỉ 
tuyển dụng số cán bộ, công chức, 
viên chức mới không quá 50% số 
biên chế cán bộ, công chức, viên 
chức đã thực hiện tinh giản biên chế 
và không quá 50% số biên chế cán 
bộ, công chức, viên chức đã giải 
quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc 
theo quy định. 

Theo chinhphu.vn 
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