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THỦ TƯỚNG: SẼ CÓ CƠ CHẾ, 
CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH 
SÁNG TẠO TRONG NHÂN DÂN 

Chính phủ sẽ ban hành những cơ 
chế, chính sách phù hợp để khuyến 
khích mạnh mẽ hơn nữa, tạo mọi điều 
kiện thuận lợi hơn nữa cho việc 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ (KH&CN) vào sản xuất 
cũng như tạo điều kiện cho việc 
nghiên cứu, sáng tạo, sáng chế của 
người dân. 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trò chuyện với 

các nhà sáng chế không chuyên nghiệp tiêu 
biểu 2015 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng đã khẳng định như vậy trong 
bài phát biểu của mình tại cuộc gặp 
mặt các nhà sáng chế không chuyên 
nghiệp tiêu biểu năm 2015 do Bộ 
KH&CN tổ chức mới đây. Đây là 
hoạt động nằm trong chuỗi các sự 
kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 
Ngày KH&CN Việt Nam 18.5.2015. 

Sáng tạo quần chúng - nguồn lực 
dồi dào 

Theo Thủ tướng, năng động, tìm tòi, 
nghiên cứu sáng tạo, sáng chế trong 
lao động sản xuất là một đức tính tốt 
đẹp của dân tộc Việt Nam. Đây là 
nguồn sức mạnh vô tận. Đảng và Nhà 
nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt 
đến việc phát triển, nghiên cứu, ứng 
dụng KH&CN, trong đó có coi trọng 
việc phát huy tính năng động sáng 
tạo, sáng chế trong nhân dân. 

Hiện ở nước ta chưa có số liệu 
thống kê đầy đủ về các công trình 
sáng tạo của quần chúng, nên cũng 
chưa có phân tích, đánh giá cụ thể, 
chính xác về hiệu quả, giá trị kinh tế - 
xã hội của các công trình sáng tạo 
này. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, 
những lợi ích thiết thực của các công 
trình sáng tạo phong phú của quần 
chúng đã góp phần tạo ra công nghệ 
mới, sản phẩm mới, mang lại năng 
suất lao động mới, chất lượng, hiệu 
quả trong hoạt động sản xuất và đời 
sống, tạo thành những tiến bộ kỹ 
thuật phổ cập trong vùng và lan tỏa 
nhanh trong toàn quốc. Có những sản 
phẩm đã được xuất khẩu ra nước 
ngoài như: Máy gọt vỏ dừa tươi của 
ông Lê Tân Kỳ, lò sấy lúa của ông 
Dương Xuân Quả… 

Một số nhà sáng chế không chuyên 
có sản phẩm tiêu biểu như ông Phạm 
Thanh Liêm ở Đồng Tháp đã sáng 
tạo máy sạ hàng, máy phun thuốc, 
máy gặt đập liên hợp. 6 năm qua 
(2009 - 2015), máy đã được ứng 
dụng rộng rãi trong nông nghiệp, 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 



Số 229 - 5/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 2 

cung cấp cho thị trường trong và 
ngoài nước khoảng 1.000 máy, trong 
đó 30% đã được xuất khẩu sang các 
nước như Mozambique, Campuchia, 
Nigieria. 

Hay ông Nguyễn Văn Nhân ở Thừa 
Thiên Huế đã chế tạo máy ấp trứng có 
thể ấp nở các loại trứng gia cầm, chim 
cút, đà điểu, loại nhỏ nhất có năng 
suất ấp nở 300 trứng gà, loại lớn nhất 
14.000 trứng gà với giá từ 5 - 90 triệu 
đồng/máy. Máy được đánh giá có tính 
ứng dụng cao, hiệu quả kinh tế, đã 
được thương mại hóa thành công ở 
nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và 
đã xuất khẩu sang Lào, Campuchia, 
đem lại doanh thu cho gia đình 2 tỉ 
đồng/năm. 

Hoặc ông Nguyễn Văn Chiến (Hậu 
Giang) đã giúp nhiều hộ dân ở huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang thoát 
nghèo bền vững, bắt đầu quen với mô 
hình làm ăn tập thể nhờ áp dụng tiến 
bộ kỹ thuật làm giống, trồng thành 
công chanh không hạt theo quy trình 
VietGAP với trên 17,2ha, sau đó theo 
quy trình GlobalGAP với 13,2ha. 
Hiện HTX của ông không chỉ bao tiêu 
hết sản phẩm chanh không hạt của các 
thành viên, còn bao tiêu cả 297 hộ 
nông dân trong vùng với diện tích gần 
200ha. Ngoài cung ứng cây giống, thu 
mua chanh tươi, HTX còn xử lý được 
sản phẩm sau thu hoạch bằng công 
nghệ lạnh đông, làm nước giải khát từ 
chanh muối, nước trái cây ép. Hopwjx 
tác xã cũng đã đầu tư xây dựng hệ 

thống kho lạnh để dự trữ chanh khi 
chính vụ. 

Hỗ trợ tối đa các sáng tạo quần 
chúng 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Nguyễn Quân, với các nỗ lực của Bộ 
KH&CN và các Bộ, ngành, địa 
phương, phong trào phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật trong lao động, 
sáng tạo đã từng bước lan toả trong xã 
hội. Nhận thức rõ vai trò, tầm quan 
trọng của lực lượng quần chúng trong 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, phát 
triển KH&CN, những năm qua, Bộ 
KH&CN đã tham mưu cho Chính phủ 
ban hành các cơ chế, chính sách tạo 
môi trường thuận lợi cho hoạt động 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của các 
tầng lớp nhân dân. Điều lệ sáng kiến 
ban hành kèm theo Nghị định số 
13/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các 
Thông tư hướng dẫn của Bộ KH&CN 
đã có quy định cụ thể về điều kiện, thủ 
tục công nhận sáng kiến; quyền, nghĩa 
vụ của chủ đầu tư tạo ra sáng kiến; trả 
thù lao cho tác giả sáng kiến và người 
áp dụng sáng kiến. Các văn bản này 
cũng quy định rõ trách nhiệm của các 
Bộ, UBND các tỉnh, thành phố trong 
hỗ trợ chuyển giao sáng kiến của cá 
nhân, tổ chức không đủ năng lực áp 
dụng; hỗ trợ áp dụng sáng kiến lần 
đầu; công bố, phổ biến sáng kiến có 
khả năng áp dụng rộng, mang lại lợi 
ích lớn cho xã hội; tổ chức các hội thi 
sáng tạo, triển lãm, diễn đàn cho hoạt 
động sáng kiến; ưu tiên cấp kinh phí, 
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tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
nghiên cứu phát triển và hoàn thiện, 
áp dụng sáng kiến. 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã phối 
hợp với các Bộ, ngành, cơ quan liên 
quan triển khai nhiều hoạt động cụ 
thể, thiết thực để hỗ trợ các nhà sáng 
chế không chuyên từ khâu hình thành 
ý tưởng, nghiên cứu chế tạo đến hỗ trợ 
thương mại hóa sản phẩm, thành lập 
doanh nghiệp KH&CN để phát triển 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có 
thể kể tới một số hoạt động nổi bật 
như: Khuyến khích, hỗ trợ các nhà 
sáng chế không chuyên tham gia chợ 
công nghệ và thiết bị (Techmart). 

Ngay từ kỳ Techmart đầu tiên năm 
2003, Bộ KH&CN đã hỗ trợ cho 10 
nhà sáng chế không chuyên tham gia 
giới thiệu sản phẩm. Từ đó đến nay, 
trong các kỳ Techmart quốc gia, các 
sản phẩm tiêu biểu của các nhà sáng 
chế không chuyên đều được hỗ trợ 
tham gia hội chợ. Tại các kỳ 
Techmart, Bộ KH&CN đã tặng Bằng 
khen của Bộ trưởng cho 50 nhà sáng 
chế không chuyên có các sản phẩm 
được ứng dụng vào thực tiễn, mang lại 
lợi ích cho xã hội. Các công nghệ, 
thiết bị đạt cúp vàng Techmart được 
quảng bá tại các hội thảo do Bộ 
KH&CN tổ chức, giới thiệu rộng rãi 
trên phương tiện thông tin đại chúng. 

Cùng với đó, hỗ trợ cá nhân có sáng 
chế, sáng kiến thành lập doanh nghiệp 
KH&CN. Nhiều nhà sáng chế không 
chuyên đã chuyển giao, hợp tác với 

các doanh nghiệp hoặc trực tiếp thành 
lập doanh nghiệp để hoàn thiện và ứng 
dụng các kết quả KH&CN nghiên cứu 
vào hoạt động sản xuất, kinh doanh; 
Tổ chức cuộc thi Sáng chế và các hoạt 
động nâng cao nhận thức về sở hữu trí 
tuệ cho các tầng lớp nhân dân. Trong 
2 năm gần đây, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) đã phối hợp với Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và Trung 
tâm Sách kỷ lục Việt Nam tổ chức các 
“Cuộc thi Sáng chế” với hàng trăm 
giải pháp dự thi thuộc nhiều lĩnh vực 
kỹ thuật khác nhau, góp phần thúc đẩy 
tinh thần sáng tạo của người Việt. 

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Chính 
phủ sẽ tiếp tục xây dựng và ban hành 
những cơ chế, chính sách mới để 
khuyến khích hơn nữa, tạo thuận lợi 
hơn nữa cho hoạt động sáng tạo, sáng 
chế của nhân dân; và mỗi sáng tạo, 
sáng chế của người dân phải được trân 
trọng và phát huy. Đồng thời yêu cầu 
Bộ KH&CN, các Bộ, ngành, địa 
phương cần tập trung nghiên cứu, đề 
xuất để xây dựng và trình Chính phủ 
ban hành các cơ chế, chính sách 
khuyến khích các hoạt động sáng tạo, 
sáng chế của nhân dân. Trong đó, Nhà 
nước sẽ bảo đảm, hỗ trợ về bảo vệ 
quyền sở hữu trí tuệ; thương mại hóa 
sản phẩm; phổ biến, quảng bá các 
sáng tạo sáng chế cũng như các chính 
sách khuyến khích về thuế, tiếp cận 
vốn, đất đai, mặt bằng… 

 Theo laodongcuoituan.com.vn 
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NHÀ SÁNG CHẾ KHÔNG 
CHUYÊN: SẼ KHÔNG CÒN ĐƠN 
ĐỘC! 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà 
nước đã có những chính sách thiết 
thực giúp người dân phát huy sáng 
kiến, cải tiến kỹ thuật giúp người dân 
thoát nghèo và vươn lên làm giàu. 

Đề cao vai trò sáng tạo quần 
chúng nhân dân 

Với các nỗ lực của Bộ KH&CN và 
các Bộ, ngành, địa phương, phong 
trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ 
thuật trong lao động, sáng tạo đã từng 
bước lan toả trong xã hội. Trên khắp 
các vùng miền đất nước, trong các 
tầng lớp nhân dân, ngày càng xuất 
hiện nhiều mô hình mới, cách làm 
mới, gương điển hình tiên tiến về ứng 
dụng tiến bộ KH&CN. Bộ KH&CN 
trân trọng và đánh giá cao các thành 
quả sáng tạo của các nhà sáng chế 
không chuyên, bằng nỗ lực lao động 
nghiêm túc, bền bỉ và niềm đam mê 
đối với khoa học, đã tạo ra các sáng 
kiến cải tiến kỹ thuật có giá trị được 
ứng dụng trong sản xuất và đời sống, 
tiết kiệm chi phí, thời gian, hạ giá 
thành sản phẩm, nâng cao năng suất, 
chất lượng và khả năng cạnh tranh của 
sản phẩm, dịch vụ, phục vụ thiết thực 
đời sống sinh hoạt của người dân. 

Hỗ trợ người dân phát huy sáng 
tạo 

Ông Trần Quang Thiều – người đã 
sáng chế ra chiếc bẫy diệt chuột 
không cần mồi chia sẻ,  những nhà 

sáng chế không chuyên nghiệp như 
ông cần được hỗ trợ một số vấn đề 
như đăng ký bản quyền, quyền tác 
giả.  Ông Thiều cho rằng, nhà sáng 
chế không chuyên thì thường không 
có bằng cấp nên để hoàn thiện một bộ 
hồ sơ đăng ký là rất vất vả, bên cạnh 
đó nhà nước nên có hỗ trợ nhân rộng 
các sáng chế có bản quyền, hữu ích 
cho cuộc sống. 

 
Nhà sáng chế không chuyên Bùi Trọng Tuấn 
(Phú Thọ) với bếp khí hóa sạch môi trường 

Đối với ông Nguyễn Văn Trường, 
quê Ninh Bình cũng cho rằng, để một 
sáng chế thành công, đối với tác giả 
mất rất nhiều công sức và thời gian. 
Có những công trình thành công, có 
những công trình không thành công.  

Ông Trường cho biết, đối với những 
sáng chế có hiệu quả về kinh tế, xã 
hội, được thực tế công nhận thì rất 
cần sự hỗ trợ của Nhà nước. Vì những 
người sáng chế ít khi là doanh 
nghiệp nên muốn phát triển và nhân 
rộng sản phẩm cần có vốn, rất cần sự 
hỗ trợ của Nhà nước. Cụ thể, nhà 
sáng chế cần được tiếp cận nguồn vốn 
vay ưu đãi của Nhà nước để mở rộng 
quy mô và nhân rộng sản phẩm. 
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Cùng quan điểm trên, ông Trịnh 
Đình Năng thật sự mong muốn nhà 
nước có chính sách để hỗ trợ đưa các 
sản phẩm sáng chế vào thực tế cuộc 
sống, vào thị trường, thậm chí là xuất 
khẩu.  

Đồng cảm với những ý kiến trên, 
ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Vụ 
trưởng Vụ phát triển KH&CN địa 
phương cho biết, hiện đã có các văn 
bản quy định mọi công dân đều có 
quyền nghiên cứu và sáng tạo, được 
hưởng lợi từ các kết quả nghiên cứu 
và sáng tạo của mình. Bên cạnh đó, 
Luật KH&CN đã có những quy định 
cụ thể về hỗ trợ, về tạo điều kiện, xúc 
tiến các nghiên cứu khoa học và đổi 
mới sáng tạo. Đặc biệt, các Chương 
trình quốc gia đang thực hiện việc hỗ 
trợ cho các hoạt động sáng tạo, các 
quỹ như quỹ đổi mới công nghệ quốc 
gia, quỹ đổi mới sáng tạo (IPP) đã hỗ 
trợ tư vấn các hoạt động về đổi mới 
sáng tạo. Do vậy, trong thời gian sắp 
tới, việc hỗ trợ các sáng chế hữu ích 
của quần chúng nhân dân sẽ được thực 
hiện. 

Được biết, Bộ KH&CN đã phối hợp 
với các Bộ, ngành, cơ quan có liên 
quan triển khai nhiều hoạt động cụ 
thể, thiết thực hỗ trợ các nhà sáng chế 
không chuyên từ khâu hình thành ý 
tưởng, nghiên cứu chế tạo đến hỗ trợ 
thương mại hóa sản phẩm, thành lập 
doanh nghiệp KH&CN để phát triển 
hoạt động sản xuất, kinh doanh. Có 
thể kể tới một số hoạt động nổi bật 

như: Khuyến khích, hỗ trợ các nhà 
sáng chế không chuyên tham gia chợ 
công nghệ và thiết bị Techmart. Từ 
năm 2003 đến nay, Bộ KH&CN đã 
phối hợp với các Bộ, ngành và các 
tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương 
tổ chức được 4 kỳ Techmart quy mô 
quốc gia và quốc tế, hàng chục 
Techmart quy mô vùng, thu hút hơn 
6.000 lượt đơn vị tham gia, giới thiệu 
và chào bán hơn 30.000 công nghệ, 
thiết bị; Hỗ trợ cá nhân có sáng chế, 
sáng kiến thành lập doanh nghiệp 
KH&CN. Những người dân có sáng 
chế, sáng kiến cũng được khuyến 
khích thành lập doanh nghiệp 
KH&CN để ứng dụng và thương mại 
hóa các kết quả KH&CN do họ tạo ra; 
Tổ chức cuộc thi Sáng chế và các hoạt 
động nâng cao nhận thức về sở hữu trí 
tuệ cho các tầng lớp nhân dân. 

Box: Cần huy động nguồn đầu tư 
của xã hội 

 Trong dự thảo thông tư hướng dẫn 
về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách nhà 
nước cho bà con nông dân, chúng tôi 
đã đề cập đến nội dung này. Tuy 
nhiên, chúng ta đừng quá lệ thuộc vào 
nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước 
mà cần huy động nguồn đầu tư của xã 
hội, chủ yếu từ DN. Nhưng DN chỉ 
đầu tư khi nhìn thấy lợi nhuận. Những 
sáng kiến của người dân phải làm xuất 
phát từ thực tiễn của sản xuất, đồng 
thời đáp ứng lợi nhuận của DN. 

Bên cạnh đó, Chính phủ đã thành lập 
các quỹ phát triển KHCN ở các địa 
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phương, bộ ngành và quan trọng hơn 
cả là quỹ phát triển KHCN của các 
DN. 

Chúng tôi cũng mong bà con khi có 
sáng chế, sáng kiến cải tiến khoa học, 
kỹ thuật thì cần nghiên cứu ngay là sẽ 
được sử dụng để làm gì, có đáp ứng 
được nhu cầu thị trường địa phương 
hay không. Yếu tố quan trọng không 
kém là mẫu mã phải phong phú, hấp 
dẫn, giá thành phải hợp lý. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân 
Theo daibieunhandan.vn 

 
 

 
 
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA ĐỘI 
NGŨ TRÍ THỨC VIỆT NAM 

Đây là phát biểu của Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng tại buổi gặp mặt 
thân mật các đại biểu trí thức hoạt 
động trong Liên hiệp các Hội Khoa 
học và kỹ thuật (KHKT) Việt Nam 
nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc 
Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam lần 
thứ VII (nhiệm kỳ 2015-2020) vào 
chiều 26/5/2015, tại Hà Nội. 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đã ghi nhận, đánh 
giá cao những đóng góp tích cực của 
đội ngũ trí thức, của Liên hiệp các Hội 
đối với những thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội chung của đất nước. 

Thủ tướng nêu rõ trong những năm 
qua, thực hiện chủ trương và Nghị 
quyết của Đảng, Liên hiệp các Hội 

KHKT Việt Nam đã phát triển và trở 
thành tổ chức với hệ thống từ Trung 
ương đến tỉnh, thành phố; tập hợp 
đoàn kết 2,8 triệu hội viên, trong đó 
có trên 1,5 triệu trí thức. Liên hiệp các 
Hội đã thực hiện tốt nhiệm vụ được 
giao, tập hợp và phát huy sức sáng tạo 
của đội ngũ trí thức KH&CN; tích cực 
vào công tác tham mưu, đề xuất và 
chủ động thực hiện tư vấn, phản biện, 
giám định xã hội đối với các chủ 
trương, đường lối, chính sách, các 
chương trình, đề án, dự án quan trọng 
của đất nước. Tích cực thực hiện các 
hoạt động truyền thông, phổ biến kiến 
thức, góp phần thúc đẩy phong trào 
quần chúng tham gia hoạt động sáng 
tạo KH&CN. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn 
mạnh trong thời đại toàn cầu hóa, KH-
CN phát triển vượt bậc và hội nhập 
quốc tế ngày càng sâu rộng, bên cạnh 
những cơ hội thuận lợi, đất nước cũng 
đang đứng trước không ít những khó 
khăn, thách thức. Trong bối cảnh đó, 
KH-CN trở thành động lực quan trọng 
để nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế. Để phát triển đất nước 
nhanh và bền vững, đòi hỏi cần phải 
phát huy mạnh mẽ nguồn vốn tri thức 
- nguồn nội lực quý báu của người 
Việt Nam.  

Trên tinh thần này, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Liên hiệp 
các Hội KHKT Việt Nam đẩy mạnh 
công tác vận động trí thức KH&CN 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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phát huy sáng tạo. Tập hợp, đoàn kết 
và phát huy đội ngũ trí thức khoa học 
và công nghệ người Việt Nam ở trong 
nước và nước ngoài. Chủ động tập 
hợp đội ngũ các chuyên gia giỏi, các 
nhà khoa học, nhà quản lý đầu ngành 
có tâm huyết để làm tốt công tác tham 
mưu, tư vấn cho Đảng, Nhà nước 
những vấn đề lớn về đường lối, chủ 
trương, chính sách phát triển đất nước. 
Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt 
động nhằm tạo môi trường và các điều 
kiện thuận lợi để phát huy có hiệu quả 
tiềm năng trí tuệ của đội ngũ trí thức 
trong công tác phổ biến kiến thức, ứng 
dụng nhanh các tiến bộ, sản phẩm 
KH&CN vào sản xuất, đời sống. Tích 
cực triển khai các quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ về hoạt động tư vấn 
phản biện và giám định xã hội của 
Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam; 
về việc thí điểm tổ chức Diễn đàn 
khoa học chuyên nghiệp của trí thức 
khi tham gia hoạt động tư vấn, phản 
biện và giám định xã hội các chủ 
trương, chính sách, dự án phát triển 
kinh tế - xã hội.  

Thủ tướng khẳng định Chính phủ 
luôn nhận thức đầy đủ về vai trò của 
đội ngũ trí thức, luôn trân trọng lắng 
nghe, tiếp thu các ý kiến tâm huyết, 
trách nhiệm, phù hợp trong quá trình 
quyết sách và chỉ đạo, điều hành của 
mình; đồng thời khẳng định Chính 
phủ, các Bộ, chính quyền các địa 
phương luôn ủng hộ, hỗ trợ, tạo điều 
kiện cho đội ngũ trí thức nước nhà 

hoạt động và đóng góp cho đất nước. 
Thủ tướng cũng chúc Đại hội lần thứ 
VII của Liên hiệp các Hội KHKT Việt 
Nam thành công tốt đẹp. 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch 
Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam 
Đặng Vũ Minh bày tỏ cảm ơn Đảng 
và Nhà nước đã luôn dành sự quan 
tâm và tạo các điều kiện thuận lợi để 
Liên hiệp các Hội hoạt động hiệu quả, 
nhất là trong phát huy vai trò nồng cốt 
tập hợp các trí thức phát huy trí tuệ, 
tinh thần sáng tạo trong hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật; trong các hoạt động tư vấn, 
phản biện, giám định xã hội,... Ông 
Đặng Vũ Minh khẳng định, Liên hiệp 
các Hội KHKT Việt Nam sẽ luôn tiếp 
nối truyền thống của những thế hệ các 
nhà khoa học đi trước; phát huy tinh 
thần đoàn kết, sáng tạo; cống hiến hết 
mình cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 
và phát triển đất nước. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
KHÔNG RẢI ĐỀU NGÂN SÁCH 
ĐẦU TƯ 

Mặc dù Nghị quyết của Đảng cũng 
như Luật Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) 2013 sửa đổi đã nêu rõ 
Nhà nước luôn bảo đảm chi đủ 2% 
cho KH&CN trong tổng chi ngân sách 
nhà nước hàng năm. Tuy nhiên, thực 
tế chưa năm nào con số 2% chi ngân 
sách này được cấp đủ, đó là một trong 
những nội dung được thảo luận tại 
phiên họp toàn thể lần thứ 10 của Ủy 
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ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường tổ chức ngày 16.5. 

Làm rõ con số 2% 
Theo báo cáo của Bộ KH&CN, hơn 

10 năm qua ngân sách chi cho hoạt 
động KH&CN hàng năm chưa khi nào 
đạt tới con số 2% tổng chi ngân sách 
nhà nước. Cụ thể, nếu như năm 2006 
tổng chi cho hoạt động này chiếm 
khoảng 1,85% ngân sách; năm 2011 là 
1,6%; năm 2012 là 1,46% thì đến năm 
2014 chỉ còn 1,36% (khoảng 13.666 
tỷ đồng). Không những vậy, cách tính 
con số 2% kinh phí ngân sách nhà 
nước cũng là điều đáng bàn. GS 
Nguyễn Thế Phương băn khoăn, nếu 
chúng ta tính ngân sách dành cho quốc 
phòng và chính sách các doanh nghiệp 
trích nộp thì mới đủ 2% chi ngân sách 
cho KH&CN. Như vậy vấn đề đặt ra 
cái chúng ta đang cơ cấu cho KH&CN 
đã đúng chưa. Nếu chúng ta tính cộng 
hết lại để công bố đủ 2% thì không ổn. 
Bởi nếu tính cộng kinh phí doanh 
nghiệp thì chúng ta không thể sử dụng 
được. Doanh nghiệp đóng thì doanh 
nghiệp trích vào Quỹ Hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp sử dụng. 
Theo Luật KH&CN 2013, chỉ có 
doanh nghiệp nhà nước mới phải trích 
lập Quỹ Phát triển KH&CN chứ 
không bắt buộc mọi doanh nghiệp 
phải sử dụng 10% lợi nhuận trước 
thuế để đầu tư. Hơn nữa, đây là lĩnh 
vực có độ rủi ro cao nhưng việc bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ còn nhiều hạn 
chế, các doanh nghiệp hiện nay chủ 

yếu có quy mô sản xuất nhỏ với doanh 
thu chỉ vài tỷ đồng/năm nên ít mạo 
hiểm và chú trọng đầu tư cho 
KH&CN. 

Đầu tư có trọng tâm, trọng điểm 

 
Nguồn: ITN 

Hầu hết đại biểu cho rằng, mặc dù 
nguồn ngân sách nhà nước còn hạn 
hẹp, song việc tăng kinh phí đầu tư 
cho KH&CN không phải quá khó 
khăn. Tuy nhiên, dù  muốn hay không 
thì ngành KH&CN phải dẫn ra được 
những công trình, dự án thuyết phục 
phục vụ phát triển đất nước. ĐB Lê 
Quang Huy nêu, muốn tăng ngân sách 
thì Bộ KH&CN phải chứng minh hiệu 
quả của việc chi, tác dụng tới từng 
lĩnh vực trong tái cơ cấu thế nào. Nếu 
Bộ KH&CN cung cấp, chứng minh 
được những vấn đề này sẽ là đề dẫn 
rất quan trọng để các ĐBQH đề xuất 
QH. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cần 
nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng đầu tư 
vào đâu và như thế nào để có hiệu 
quả. Theo ĐB Trần Thị Quốc Khánh, 
để tránh lãng phí tiền bạc và chất xám 
trong nghiên cứu khoa học, phải gắn 
kết với thị trường. Cần giảm bớt thủ 
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tục hành chính trong đề xuất, phê 
duyệt, tuyển chọn đề tài. Việc khoán 
gọn và trả tiền theo kết quả nghiên 
cứu được đánh giá nghiêm túc và công 
tâm bởi Hội đồng KH&CN quốc gia 
là một hướng quản lý hiệu quả. Đồng 
thời sử dụng cơ chế thị trường như là 
một công cụ để thẩm định chất lượng 
của sản phẩm KH&CN. Khi có sự can 
thiệp của thị trường sẽ hạn chế chuyện 
xin - cho, nhà nước - doanh nghiệp - 
cá nhân khi đó đều phải đặt hàng nếu 
muốn có các kết quả và sản phẩm 
khoa học. Như thế, nguồn nuôi khoa 
học sẽ không hoàn toàn lấy từ ngân 
sách mà được thu hút từ bên ngoài 
như các doanh nghiệp, các tổ chức và 
nguồn vốn nước ngoài. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc 
Khánh nhấn mạnh, quan điểm của Bộ 
KH&CN là chỉ chi ngân sách nhà 
nước vào chỗ có hiệu quả chứ không 
phải dùng ngân sách rải đều, mỗi địa 
phương một ít bởi như vậy rất lãng phí 
nguồn lực. Ở đâu làm tốt thì ưu tiên 
đầu tư nhiều, ngược lại nơi nào không 
làm tốt, kể cả các bộ, ngành nếu sử 
dụng tiền không hiệu quả thì phải cắt 
giảm. Đặc biệt, sẽ chuyển mạnh sang 
việc cấp và quản lý kinh phí theo cơ 
chế Quỹ Phát triển KH&CN, đấu thầu, 
đặt hàng và khoán chi thực chất đến 
sản phẩm cuối cùng; bảo đảm chi 
đúng mục đích và hiệu quả. Quan 
trọng là nâng cao tính công khai, minh 
bạch, dân chủ trong quản lý tài chính, 
tăng cường kiểm tra, giám sát đối với 

kết quả nghiên cứu KH&CN, tiến tới 
xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá 
mức độ hoàn thành và chất lượng thực 
hiện nhiệm vụ được giao của các đơn 
vị KH&CN gắn với việc sử dụng kinh 
phí ngân sách. 

 BOX: Những kết quả KH&CN 
nổi bật 2014: 

- Về lĩnh vực nông nghiệp: chọn tạo 
thành công một số giống lúa thuần 
năng suất đạt 6 - 7 tấn/ha/vụ. Hoàn 
thành công nghệ nuôi cá tầm bố mẹ 
với tỷ lệ thành thục cao từ 27 - 40% 
nâng tỷ lệ nở của trứng đạt 50 - 70%; 
công nghệ đánh bắt cá ngừ đại dương 
bằng mẫu lưới cải tiến… 

- Về lĩnh vực công nghệ vật liệu 
mới: nghiên cứu thành công hợp kim 
titan sử dụng chế tạo vũ khí phục vụ 
an ninh quốc phòng. 

- Về lĩnh vực cơ khí tự động hóa: 
chế tạo thành công động cơ Diesel RV 
145 - 2 10,8kW cạnh tranh với thế 
giới; nghiên cứu chế tạo một số vi cơ 
cấu sử dụng trong các hệ thống Micro 
Robot phục vụ trong lĩnh vực y sinh 
dựa trên công nghệ MEMS. 

- Về lĩnh vực bảo vệ môi trường và 
phòng tránh thiên tai: kịch bản dự báo 
bão trước 5 ngày; quy trình vận hành 
liên hồ chứa; công nghệ tích hợp tiên 
tiến tận thu và sử dụng năng lượng tái 
tạo để xử lý hiệu quả, bền vững tình 
trạng ô nhiễm trong các nhà máy 
gạch, trang trại nuôi gia súc. 

- Về lĩnh vực y dược: kỹ thuật ghép 
đồng thời tụy, thận từ người cho chết 
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não; kỹ thuật nội soi trong chẩn đoán 
một số bệnh cơ quan hô hấp và trung 
thất… 

- Về lĩnh vực công nghệ thông tin: 
hệ thống tích hợp phục vụ thu phí tự 
động; hệ thống dịch tiếng nói 2 chiều 
Anh – Việt; chíp nén ảnh theo tiêu 
chuẩn JPEG2000. 

Theo daibieunhandan.vn 
 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI HOẠT 
ĐỘNG TRÌNH DIỄN VÀ KẾT NỐI 
CUNG CẦU CÔNG NGHỆ KHU 
VỰC NAM BỘ NĂM 2015 

Ngày 21/5, tại TP. Vũng Tàu, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu tổ chức Hội nghị 
“Triển khai hoạt động trình diễn và 
kết nối cung cầu công nghệ khu vực 
Nam Bộ năm 2015” do ông Trần Văn 
Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN và ông 
Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chủ trì. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng phát 
biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai hoạt động 

Tham dự Hội nghị còn có các đơn vị 
trực thuộc Bộ KH&CN; Lãnh đạo và 
các đại biểu đến từ Sở KH&CN, 

Phòng quản lý công nghệ, Trung tâm 
Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, Trung 
tâm Tin học và Thông tin KH&CN và 
đơn vị có chức năng ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ thuộc Sở 
KH&CN của 14 tỉnh phía Nam; Đại 
diện Hiệp hội; Trường Đại học khu 
vực Nam Bộ. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Lê 
Thanh Dũng cho biết, trong những 
năm qua, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt 
được nhiều thành tựu trong phát triển 
kinh tế - xã hội. Kết quả đó có sự 
đóng góp tích cực của các hoạt động 
KH&CN trong các lĩnh vực nghiên 
cứu thực nghiệm, ứng dụng tiến bộ 
KH&CN vào sản xuất và đời sống góp 
phần thúc đẩy phát triển kinh tế của 
địa phương, tạo nhiều sản phẩm có 
hàm lượng KH&CN và làm gia tăng 
thu nhập của người dân. 

Theo ông Lê Thanh Dũng, hoạt 
động trình diễn và kết nối cung cầu 
công nghệ là sự kiện có ý nghĩa quan 
trọng trong việc nâng cao hiệu quả 
quản lý của nhà nước về KH&CN 
cũng như tạo ra bước phát triển mới 
trong việc đẩy mạnh các hoạt động 
ứng dụng chuyển giao và đổi mới 
công nghệ trong doanh nghiệp, thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh 
phía Nam trong thời gian tới. Đồng 
thời đây là cơ hội để các tổ chức, cơ 
quan và doanh nghiệp trong cả nước 
nói chung và ở khu vực phía Nam nói 
riêng gặp gỡ, trao đổi và đặt ra những 
nhu cầu công nghệ của địa phương đối 
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với các cơ quan quản lý, các tổ chức 
KH&CN, doanh nghiệp trong và 
ngoài nước. Bà Rịa – Vũng Tàu vinh 
dự được Bộ KH&CN chọn là địa 
phương phối hợp tổ chức Hoạt động 
trình diễn và kết nối cung cầu công 
nghệ. 

Ông Lê Thanh Dũng cũng cho biết, 
theo định hướng của Bộ KH&CN, 
hoạt động trình diễn và kết nối cung 
cầu công nghệ khu vực Nam Bộ năm 
2015 được tổ chức với các hoạt động 
như: Nhận diện các nhu cầu công 
nghệ, nhu cầu đổi mới công nghệ của 
các doanh nghiệp sản xuất, sản phẩm 
quốc gia, sản phẩm chủ lực của 
vùng/tỉnh và tạo nền tảng để kết nối 
với các Viện, trường, doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài giải quyết 
các vấn đề về kỹ thuật, công nghệ tại 
địa phương; Giới thiệu, trình diễn, toạ 
đàm công nghệ tạo cơ hội kết nối các 
nhà đầu tư với các nhóm nghiên cứu, 
doanh nghiệp địa phương và tạo điều 
kiện để các bên có thể tiếp cận với 
nguồn thông tin công nghệ tiên tiến, 
công nghệ mới phong phú góp phần 
phát triển kinh tế xã hội khu vực Nam 
Bộ; trao đổi các vấn đề về phát triển 
doanh nghiệp KH&CN. Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu mong 
nhận được nhiều ý kiến đóng góp về 
các nội dung của hoạt động trình diễn 
và kết nối cung – cầu để cùng Bộ 
KH&CN và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
tổ chức thành công hoạt động trình 
diễn và kết nối cung - cầu công nghệ 

khu vực Nam Bộ 2015 dự kiến tổ 
chức vào tháng 11 năm 2015. 

Tại hội nghị, bà Trần Thị Hồng Lan, 
Phó Cục trưởng Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ đã trình bày về 
tình hình hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ và công tác tổ chức 
triển khai chuỗi hoạt động trình diễn, 
kết nối cung - cầu công nghệ khu vực 
Nam Bộ 2015. 

Các đại biểu tham dự hội nghị đã 
tham gia đóng nhiều ý kiến, trao đổi 
và thảo luận sôi nổi về nội dung triển 
khai hoạt động trình diễn và kết nối 
cung cầu khu vực Nam Bộ năm 2015 
như kế hoạch và công tác điều tra, 
khảo sát, thu thập thông tin về nhu cầu 
công nghệ, chuyển giao công nghệ, 
đặt hàng nghiên cứu, hoàn thiện công 
nghệ, đổi mới công nghệ gắn với phát 
triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm có 
thế mạnh theo nhu cầu của các địa 
phương khu vực phía Nam; những nội 
dung xúc tiến kết nối cung - cầu công 
nghệ, liên kết hợp tác lựa chọn các đối 
tượng tham gia trình diễn công nghệ; 
nhu cầu về công nghệ, đổi mới công 
nghệ và đề xuất phương án đáp ứng 
nhu cầu của các địa phương… 

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng ghi nhận các 
ý kiến đóng góp của các đại biểu tại 
hội nghị. Đồng thời, Thứ trưởng cho 
biết, Hoạt động trình diễn và kết nối 
cung cầu khu vực Nam Bộ sẽ được 
khảo sát từ tháng 6 đến tháng 10 năm 
2015. Các nội dung trong chuỗi hoạt 
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động trình diễn và kết nối cung cầu sẽ 
được nghiên cứu bàn thảo để tổ chức 
như: Hội nghị phát triển thị trường; 
Hội nghị giới thiệu doanh nghiệp 
KHCN; Toạ đàm các nhà sáng chế 
không chuyên; Tổ chức Hội nghị 
chuyên đề sâu về công nghệ như công 
nghệ chế biến, công nghệ xử lý môi 
trường...; Giới thiệu tổ chức để hợp 
tác ứng dụng chuyển giao công nghệ 
như Viện, Trường...; Giới thiệu về 
chính sách, hỗ trợ chuyển giao công 
nghệ; Thông tin về đánh giá các công 
nghệ thiết thực cho các tỉnh; Xây 
dựng cơ sở cung cầu công nghệ, kết 
nối Bộ - Sở; Trình diễn những công 
nghệ đã được ứng dụng, đánh giá có 
nhu cầu ở nhiều tỉnh. 

Theo Sở KH&CN BRVT 
 
 
 
 

 Thiết bị cảm biến nano phản ánh 
tình trạng sức khoẻ qua mồ hôi 

Phòng thí nghiệm Nanoelectronic 
Devices Laboratory (Nanolab) tại 
EPFL (Trường Đại học khoa học, kỹ 
thuật và công nghệ Thụy Sĩ) đã thiết 
kế một thiết bị cảm biến điện tử nhỏ, 
kích thước như một con tem, có thể 
dính kết được gắn vào cánh tay để 
theo dõi trong thời gian thực mức độ 
hydrat hóa, tình trạng stress hay mệt 
mỏi khi một người chạy bộ.  

Theo Adrian Ionescu, giám đốc 
Nanolab cho biết, sự cân bằng ion 

trong mồ hôi của một người có thể 
cung cấp thông tin quan trọng về tình 
trạng sức khỏe của người đó. Công 
nghệ mới này có thể phát hiện ra sự 
hiện diện của các hạt tích điện cơ bản 
với nồng độ cực thấp như các ion và 
proton, chúng phản ánh không chỉ sự 
cân bằng pH của mồ hôi mà còn cho 
thấy cả sự hydrat hóa phức tạp hơn 
của tình trạng mỏi mệt. Theo các nhà 
nghiên cứu cho biết, dùng công nghệ 
này còn có thể theo dõi nồng độ các 
loại protein theo cách chức năng hóa 
thích hợp. 

Theo nhóm nghiên cứu cho biết, 
trong lĩnh vực cảm biến sinh học, 
công nghệ nano được chú trọng 
nghiên cứu, đặc biệt là về các sợi nano 
silic và ống nano. Nhưng các công 
nghệ này thường không ổn định và do 
đó hiện tại không thể sử dụng cho các 
ứng dụng công nghiệp. Trong khi thiết 
bị cảm biến mới này, được bắt đầu từ 
một công nghệ tiên tiến, đã được làm 
thích nghi với yêu cầu cảm biến trong 
cấu hình chất lỏng. Độ chính xác cao 
của thiết bị điện tử này khiến cho nó 
dễ dàng nhân sao lên hàng triệu cái 
với cùng đặc điểm giống nhau. 
Ngoài ra, công nghệ này không tiêu 
hao nhiều năng lượng. Có thể nạp điện 
cho 10.000 bộ cảm biến chỉ bằng một 
pin năng lượng mặt trời. 
Cho đến nay, các thử nghiệm đã được 
tiến hành bằng cách tuần hoàn chất 
lỏng nhờ vào một máy bơm nhỏ. Các 
nhà nghiên cứu hiện đang tìm cách để 

THÀNH TỰU KH&CN 
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hút mồ hôi vào ống vi lỏng bằng con 
đường mao dẫn. Điều này sẽ giúp loại 
bỏ sự cần thiết phải gắn một máy bơm 
vào miếng dán phân tích nhỏ này. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Phương pháp thu hồi phốt pho 
bền vững từ nước thải 

Phương pháp mới xử lý nước thải sẽ 
là chìa khóa cho những nỗ lực giảm 
thiểu, tái sử dụng và tái chế, ngoài ra, 
còn mang lại lợi nhuận. 

Phốt pho là nguyên tố thiết yếu 
trong chế độ dinh dưỡng của con 
người. Trong cơ thể, nó đảm nhận 
nhiều vai trò như thúc đẩy sự phát 
triển của xương và răng. Bón phân 
chứa  phốt pho cho cây trồng hoặc bãi 
cỏ cho phép chúng sinh trưởng khỏe 
mạnh. Thiếu nó, các tế bào cơ bản của 
động, thực vật và sự sống sẽ không 
tồn tại. 

Gần đây, nhóm nghiên cứu của GS. 
Halden đã công bố một nghiên cứu 
trên Tạp chí Environmental Quality  
xem xét các phương pháp thu hồi phốt 
pho từ nước thải bằng cách lập mô 
hình toán học. 

 Các nhà máy xử lý nước thải ở 
nhiều thành phố hiện đang áp dụng 
phương pháp chiết xuất phốt pho 
trước khi xả nước thải vào môi 
trường. Hai phương pháp thu hồi phốt 
pho được áp dụng gồm phương pháp 
hóa học và sinh học. 

 Trong phương pháp hóa học, nhà 
máy xử lý phốt pho hòa tan trong 

nước thải. Sau đó, phốt pho được tách 
khỏi dung dịch để dễ xử lý. Trong 
phương pháp sinh học, vi khuẩn được 
bổ sung để thu hồi phốt pho trong bùn 
đặc. Sự thay đổi ở đây bao gồm loại 
bỏ phốt pho bằng phương pháp sinh 
học tăng cường (EBPR). Phương pháp 
này kích thích có chọn lọc vi khuẩn 
tích tụ phốt pho. 

 Nhóm nghiên cứu đã kết hợp 2 
phương pháp hóa sinh. Thứ nhất, 
phương pháp EBPR đã cô đặc phốt 
pho trong bùn. Tiếp theo, phương 
pháp xử lý hóa học được áp dụng để 
tách phốt pho thành sỏi struvite, 
khoáng chất phốt phát có thể sử dụng. 
Nghiên cứu đã chứng minh một nhà 
máy xử lý nước thải thông thường mỗi 
năm có thể thu hồi gần 490 tấn phốt 
pho dạng sỏi struvite. 

 Xử lý phốt pho bằng phương pháp 
EBPR không cần bổ sung thêm hóa 
chất và còn hạn chế sản sinh bùn, đã 
làm giảm chi phí vận hành cho các 
nhà máy xử lý nước thải có nguồn 
ngân sách eo hẹp. 

 Phốt pho được thu hồi mang lại lợi 
ích cho môi trường vì họat động khai 
thác phốt pho sẽ giảm và nguồn nước 
mặt được cải thiện. Phốt pho thu hồi 
dưới dạng sỏi struvite cũng có thể tạo 
thu nhập. Nhóm nghiên cứu ước tính, 
nhờ phương pháp mới, các nhà máy 
xử lý nước thải tham gia nghiên cứu 
điển hình có thể tăng doanh thu 
150.000 USD/năm. 

Theo Vista.gov.vn 
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 Các đầm lầy, rạn san hô và các 
bãi biển có thể làm tăng khả năng 
phục hồi vùng ven biển 

Theo một nghiên cứu mới của 
NOAA, khả năng phục hồi của các 
cộng đồng ven biển ở Hoa Kỳ đối với 
các trận bão, lũ lụt, xói mòn và các 
mối đe dọa khác có thể tăng khi họ 
được bảo vệ bởi cơ sở hạ tầng tự 
nhiên như các đầm lầy, rạn san hô và 
những bãi biển, hoặc bằng các cách 
tiếp cận hợp như một “bờ biển sống” 
- là sự kết hợp giữa nơi cư trú tự 
nhiên và cơ sở hạ tầng được xây 
dựng. 

TS. Ariana Sutton-Grier, tác giả 
chính của nghiên cứu thuộc Đại học 
Maryland, đồng thời là cố vấn khoa 
học hệ sinh thái thuộc Trung tâm Dịch 
vụ Đại Dương Quốc Gia của NOAA 
cho biết, khi đưa ra quyết định bảo vệ 
bờ biển, quan trọng nhận ra rằng cơ sở 
hạ tầng được xây dựng chỉ mang lại 
lợi ích khi xảy ra các trận bão, tuy 
nhiên hệ thống tự nhiên và hệ thống 
tổng hợp mang lại nhiều lợi ích hơn 
như cơ hội đánh bắt và giải trí tại tất 
cả các thời điểm. Hệ thống tự nhiên và 
tổng hợp cũng có thể cải thiện chất 
lượng nước, cung cấp nơi cư trú cho 
nhiều loài quan trọng và giảm thiểu 
lượng cacbon đi vào bầu khí quyển. 

 Các mối đe dọa như xói lở bờ biển, 
bão và lũ lụt có thể làm thay đổi hình 
dáng bờ biển và những tài sản ven 
biển bị đe dọa. Lũ lụt ở vùng ven biển 
do tác động của thời tiết khắc nghiệt 

và mực nước biển dâng là mối quan 
tâm trên toàn cầu.  

 TS. Holly Bamford, quyền trợ lý Bộ 
trưởng về bảo tồn và quản lý, Bộ 
Thương mại Hoa Kỳ, NOAA, và là 
đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, 
khả năng phục hồi ở vùng ven biển và 
giảm thiểu rủi ro thiên tai trở thành ưu 
tiên của quốc gia và các hệ sinh thái 
ven biển lành mạnh đóng vai trò quan 
trọng trong việc xây dựng các cộng 
đồng bền vững. Chúng ta biết rằng, 
mực nước biển dâng và các cộng đồng 
ven biển dễ bị tổn thương hơn do 
những biến cố liên quan đến thời tiết 
và khí hậu khắc nghiệt.  

 Một số hệ sinh thái tự nhiên có thể 
tự duy trì và hồi phục sau các trận bão 
và làm giảm chi phí hồi phục. Những 
nơi cư trú tự nhiên như các rạn san hô, 
các đầm lầy và những cồn cát có thể 
hoạt động như những vùng đệm cho 
sóng, bão và lũ lụt. Trong nhiều 
trường hợp, các hệ sinh thái tự nhiên 
có thể bắt kịp với mực nước biển 
dâng, trong khi cơ sở hạ tầng được 
xây dựng không thích ứng được với 
những điều kiện thay đổi. 

 TS. Katya Wowk, nhà khoa học xã 
hội cao cấp của NOAA, đồng thời là 
đồng tác giả thứ ba của nghiên cứu 
cho biết, cách tiếp cận tổng hợp mà sử 
dụng cả hai gồm cơ sở hạ tầng tự 
nhiên và cơ sở hạ tầng xây dựng 
thường mang lại nhiều lựa chọn và 
những biện pháp thay thế hiệu quả chi 
phí hơn để giảm rủi ro lũ lụt cho các 
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cộng đồng khi không có đủ không 
gian để sử dụng riêng hệ thống bảo vệ 
vùng ven biển tự nhiên. 

 Tiếp cận tổng hợp, như kết hợp việc 
phục hồi nơi cư trú với các cổng xả lũ 
hoặc tường chắn lũ di động, mang lại 
nhiều lợi ích, đồng thời bảo vệ nơi cư 
trú khỏi bão và xói mòn tốt hơn giải 
pháp mà chỉ sử dụng mỗi cách tiếp 
cận tự nhiên. Wowk cho biết, một 
trong những thách thức đó là cách tiếp 
cận này còn rất mới, vì vậy chúng ta 
vẫn đang nghiên cứu giải pháp tốt 
nhất cho các tình huống và hoàn cảnh 
khác nhau. 

 Các tác giả đề nghị rằng, mọi địa 
điểm đang triển khai thực hiện cách 
tiếp cận tổng hợp và tự nhiên cần tạo 
cơ hội cho việc theo dõi, giám sát giúp 
các nhà nghiên cứu có thể tìm hiểu về 
mỗi cách tiếp cận bao gồm hiệu quả 
chi phí lâu dài. 

 Bamford cho biết, chưa có giải pháp 
nào phù hợp với tất cả các trường hợp 
mà mang lại lợi ích tốt nhất cho một 
cộng đồng trong việc bảo vệ vùng ven 
biển khỏi lũ lụt. Các khoa học phải 
nghiên cứu, đổi mới, kiểm tra, giám 
sát và phát triển những giải pháp tốt 
hơn bao gồm biện pháp thay thế kết 
hợp cơ sở hạ tầng tự nhiên và tổng 
hợp để bảo vệ các vùng ven biển cho 
các cộng đồng trên toàn thế giới. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Điều hòa nhiệt độ bằng một 
chiếc bàn gỗ 

Các nhà thiết kế Pháp giới thiệu 
chiếc bàn có cấu tạo đặc biệt, hoạt 
động như điều hòa nhiệt độ trong 
phòng mà không cần điện. 

Jean-Sébastien Lagrange và Raphaël 
Ménard đặt tên chiếc bàn là ZEF 
(Zero Energy Furniture). Chiếc bàn có 
kiểu dáng giống phần lớn các món đồ 
nội thất khác, mặt bàn làm từ một tấm 
gỗ sồi đặc và 8 chân góc. Tuy nhiên, 
điểm khác biệt của nó là có thể giúp 
tiết kiệm năng lượng. 

Bên dưới mặt bàn, Lagrange và 
Ménard đặt các vật liệu chuyển pha 
(PCM) ở giữa phần gỗ và lớp nhôm 
anod. Các vật liệu này mềm đi khi 
nhiệt độ trong phòng đạt mức 21,7 độ 
C. Khi nhiệt độ cao vượt ngưỡng, 
PCM hấp thụ lượng nhiệt dư thừa. 
Chúng cứng lại khi mức nhiệt xuống 
thấp hơn 21,7 độ C, giải phóng lượng 
nhiệt được lưu giữ và tạo ra sự thay 
đổi dễ nhận thấy về nhiệt độ phòng. 

 Về cơ bản, chiếc bàn hoạt động như 
một “miếng bọt biển điều hòa nhiệt 
độ”, hút nhiệt và sau đó giải phóng 
nhiệt để mát căn phòng. Theo các nhà 
phát minh, ZEF có thể giảm nhu cầu 
tăng nhiệt độ đến 60% và làm mát 
30%, tiết kiệm chi phí và năng lượng. 

 Theo Business Insider, ở những khu 
vực khí hậu có nhiệt độ thay đổi từ 
nóng sang lạnh trong thời gian ngắn, 
ZEF là giải pháp rất hữu ích. Ví dụ, 
nếu căn phòng tăng nhiệt độ vào ngày 
nắng nóng và nhanh chóng giảm nhiệt 
vào ban đêm, chiếc bàn sẽ điều chỉnh 
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phù hợp hơn. Nó cũng có thể ứng 
dụng ở những vùng ít sử dụng điều 
hòa, hoặc nơi mà thiết bị này được 
cho là có thể gây bệnh cho con người. 

Theo Vnexpress.net 
 
 
 

 
GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG BỬU 
2015: MỖI CÔNG TRÌNH ĐỀU 
CÓ NHỮNG KẾT QUẢ ĐỈNH 
CAO 

 
Theo GS Ngô Việt Trung, Chủ tịch 

Hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu, 
các công trình được xét tặng giải 
thưởng năm nay đều nằm trong top 
3% danh mục hàng trăm các tạp chí 
ISI trong từng chuyên ngành và mỗi 
công trình đều có những kết quả đỉnh 
cao. 

Niềm vui người nhận giải 
Sáng 16/5 tại trụ sở Bộ KH&CN ở 

Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải thưởng 
Tạ Quang Bửu cho ba nhà khoa học 
có công trình xuất sắc, gồm: 
GS.TSKH Đinh Dũng (Viện Công 

nghệ thông tin - ĐHQG Hà Nội); 
GS.TSKH Nguyễn Đông Yên (Viện 
Toán học - Viện Hàn lâm KHCN Việt 
Nam); PGS.TS Trần Thanh Hải 
(Trường ĐH Mỏ Địa chất); và một 
nhà khoa học trẻ có công trình xuất 
sắc là PGS.TSKH Phạm Hoàng Hiệp 
(Viện Toán học - Viện Hàn lâm 
KHCN Việt Nam). 

Đã trở thành thông lệ, lễ trao giải 
thưởng Tạ Quang Bửu là một trong 
những sự kiện được chờ đợi nhất 
trong loạt hoạt động chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam hằng năm. 

Đến dự lễ trao giải sáng 16/5 có Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng 
KH&CN Nguyễn Quân, Thứ trưởng 
KH&CN Phạm Công Tạc, đại diện gia 
đình cố GS Tạ Quang Bửu cùng nhiều 
nhà khoa học thuộc các viện, trường, 
cơ quan nghiên cứu trong cả nước. 
Đọc diễn văn nhận giải, các nhà khoa 
học đều thể hiện niềm vui và vinh dự 
sâu sắc khi trở thành chủ nhân của 
một giải thưởng mà những tiêu chí lựa 
chọn của nó đã tạo ra hiệu ứng mạnh 
mẽ trong giới khoa học, thúc đẩy họ 
sáng tạo, xây dựng các công trình 
khoa học chất lượng cao và có sức 
thuyết phục trên trường quốc tế, như 
nhận xét của PGS.TS Trần Thanh 
Hải.  

Bên cạnh đó, họ cũng không quên 
nhấn mạnh niềm hồ hởi chung kể từ 
khi cơ chế hỗ trợ tài chính của Bộ 
KH&CN thông qua Quỹ KH&CN 
Quốc gia (NAFOSTED) ra đời, “thổi 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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một luồng gió mới” vào sự nghiệp 
nghiên cứu của nhiều nhà khoa học, 
trong đó có bản thân họ. “Cơ chế 
minh bạch, dân chủ và công bằng của 
Quỹ trong việc cấp kinh phí và đánh 
giá các công trình khoa học đang 
khích lệ tôi và các nhà khoa học nâng 
cao chất lượng nghiên cứu và hội nhập 
với cộng đồng khoa học quốc tế. Nó 
cũng loại ra khỏi sân chơi những ai đã 
và đang sử dụng một cách lãng phí 
tiền thuế của người dân, cho ra những 
công trình nghiên cứu và triển khai 
kém chất lượng,” GS.TSKH Đinh 
Dũng chia sẻ. 

Được biết, hai trong số bốn công 
trình nhận giải năm nay được thực 
hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Quỹ 
NAFOSTED. 

Kết thúc lễ trao giải, Bộ trưởng 
Nguyễn Quân phát biểu cho biết, năm 
2014, lần đầu tiên Việt Nam vượt 
ngưỡng 2.000 công bố quốc tế trên 
các tạp chí ISI, đứng thứ tư ở Đông 
Nam Á, sau Singapore, Malaysia, và 
Thái Lan. Như vậy, chỉ trong vòng 
mười năm trở lại đây, Việt Nam đã 
vượt qua Philippines và Indonesia về 
số công bố quốc tế trên các tạp chí 
ISI. 

Bộ trưởng cũng nói hết sức chân 
thành rằng, nếu có những nhà khoa 
học sẵn sàng dành cả cuộc đời để làm 
nghiên cứu thì những người làm công 
tác quản lý như ông phải có trách 
nhiệm làm hết sức mình để tháo gỡ 
các rào cản, tạo ra một môi trường 

nghiên cứu lành mạnh, thân thiện và 
tự do cho các nhà khoa học. 

Bước đầu tạo dựng uy tín 
Đây là năm thứ hai giải Tạ Quang 

Bửu dành cho nghiên cứu cơ bản 
trong khoa học tự nhiên được trao như 
một nỗ lực của Bộ KH&CN nhằm 
nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa 
học trong bối cảnh số lượng công bố 
quốc tế của Việt Nam có bước tiến 
nhảy vọt trong những năm qua dưới 
sự hỗ trợ của Quỹ NAFOSTED. Tham 
dự giải có 43 hồ sơ đăng ký thuộc các 
lĩnh vực: (i) 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; (ii) Khoa học 
kỹ thuật và công nghệ; (iii) Khoa học 
y dược; (iv) Khoa học nông nghiệp; 
trong số đó 09 hồ sơ đã được các hội 
đồng khoa học chuyên ngành đề xuất 
xem xét tại Hội đồng giải thưởng. 

Phát biểu tại lễ trao giải, GS Ngô 
Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng giải 
thưởng, nói về những nét đặc biệt của 
giải thưởng như sau: 

Trước tiên, Giải thưởng Tạ Quang 
Bửu là giải thưởng quốc gia đầu tiên 
vinh danh các công bố khoa học xuất 
sắc mang tầm thế giới. 

Thứ hai, đây là giải thưởng duy nhất 
có Hội đồng xét chọn chỉ gồm các nhà 
khoa học tiêu biểu, không có sự tham 
gia của các nhà quản lý thuần túy. 
Thành phần Hội đồng gồm 07 chủ tịch 
hội đồng ngành do cộng đồng các nhà 
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khoa học bầu lên và 02 nhà khoa học 
có uy tín thế giới là GS Pierre Dariulat 
và GS Vũ Hà Văn. Cơ cấu như vậy 
đảm bảo cho Hội đồng đủ khả năng 
đánh giá các công trình xuất sắc trong 
các lĩnh vực khoa học khác nhau. 

Thứ ba, các công trình được đánh 
giá qua uy tín của tạp chí và nội dung 
khoa học nổi trội của công trình dựa 
trên ý kiến của các phản biện. Mỗi 
công trình đều được gửi xin đánh giá 
của hai nhà khoa học đầu ngành trong 
nước và từ một đến ba nhà khoa học 
có uy tín trên thế giới. 

Và cuối cùng, các công trình được 
xét tặng giải thưởng năm nay đều nằm 
trong top 3% danh mục hàng trăm các 
tạp chí ISI trong từng chuyên ngành 
và mỗi công trình đều có những kết 
quả đỉnh cao. 

Nên có giải riêng cho lĩnh vực lý 
thuyết và thực nghiệm  

Bên cạnh đó, GS Ngô Việt Trung 
cũng nhận xét, quy chế giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm nay đã có những thay 
đổi nhằm khắc phục một số bất cập 
của lần trao giải năm ngoái như cho 
phép đề cử giải thưởng, nâng hạn tuổi 
cho giải thưởng trẻ lên đến 34, v.v... 
Ông cho rằng, tiếp theo, nên trao giải 
thưởng cho những cụm từ hai đến ba 
công trình xuất sắc về một đề tài 
nghiên cứu. “Ví dụ như cá nhân nào 
có hai công bố trên các tạp chí hàng 
đầu nên được ưu tiên hơn những cá 
nhân chỉ công bố một công trình có 
chất lượng khoa học tương đương”.  

Theo vị chủ tịch Hội đồng giải 
thưởng Tạ Quang Bửu hai nhiệm kỳ 
liên tiếp, bất cập lớn nhất hiện nay là 
phân bổ không đồng đều về giải 
thưởng giữa các lĩnh vực khoa học 
mang tính lý thuyết và các lĩnh vực 
khoa học thực nghiệm. “Các nghiên 
cứu thực nghiệm phụ thuộc rất nhiều 
vào máy móc, vật liệu thí nghiệm 
cũng như vào tập thể các thí nghiệm 
viên nên khó lòng đạt được những kết 
quả xuất sắc đủ để công bố trên các 
tạp chí hàng đầu của thế giới”, ông 
nhận xét. Vì vậy, theo ông, trong 
những lần trao giải tới nên có giải 
riêng biệt cho lĩnh vực lý thuyết và 
thực nghiệm để các nhà khoa học ở 
hai lĩnh vực này cảm thấy được 
khuyến khích như nhau.  

BOX: Hạng mục “Tác giả của 
công trình khoa học xuất sắc” (trị 
giá 200 triệu đồng) 

* GS.TSKH Đinh Dũng được trao 
giải với công bố Dũng, D., &Ullrich, 
T. (2013). N-Widths and ε-dimensions 
for high-dimensional approximations 
(Xấp xỉ và khôi phục tín hiệu có số 
chiều rất lớn trên lưới thưa). 

Công trình là một trong những đóng 
góp quan trọng nhất đối với bài toán 
tổng quát về xấp xỉ nhiều chiều, kết 
nối giữa lý thuyết xấp xỉ hàm nhiều 
biến kinh điển và các vấn đề hiện đại 
của toán học tính toán. Lý thuyết xấp 
xỉ hàm số nhiều biến - cơ sở của toán 
học tính toán và khoa học máy tính, có 
nhiều ứng dụng trong giải số phương 
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trình đạo hàm riêng, xử lý ảnh, khôi 
phục tín hiệu. 

Công trình đã được đăng trên tạp chí 
Foundations of Computational 
Mathematics, 13(6), 965-1003, là tạp 
chí đứng thứ năm trong lĩnh vực toán 
học tính toán do SCImago xếp hạng. 

* GS.TSKH Nguyễn Đông Yên 
được trao giải với hai công trình: Lee, 
G. M., Tam, N. N., & Yen, N. D. 
(2012). Stability of linear-quadratic 
minimization over Euclidean balls và 
Qui, N. T., & Yen, N. D. (2014). A 
class of linear generalized equations, 
gọi chung là cụm công trình “Nghiên 
cứu tính ổn định và tính ổn định vi 
phân của một lớp bài toán quy hoạch 
toàn phương không lồi”. Hai công 
trình này mở đường cho một lớp bài 
toán có nhiều ứng dụng trong lý 
thuyết tối ưu bằng cách đưa ra một 
khái niệm hoàn toàn mới để giải quyết 
lớp bài toán đó một cách hiệu quả 
nhất. 

Hai công trình đã được đăng trên tạp 
chí SIAM Journal on Optimization, là 
tạp chí đứng thứ sáu về chỉ số ảnh 
hưởng, thứ bảy về chỉ số trích dẫn 
trong số 251 tạp chí khoa học chuyên 
ngành của cơ sở dữ liệu ISI. 

* PGS.TS Trần Thanh Hải được trao 
giải với công bố Tran, H. T., Zaw, K., 
Halpin, J. A., Manaka, T., Meffre, S., 
Lai, C. K., ...&Dinh, S. (2014). The 
Tam Ky-Phuoc Son shear zone in 
Central Vietnam: tectonic and 
metallogenicimplications (Bản chất 

đới trượt Tam Kỳ - Phước Sơn ở miền 
Trung Việt Nam: Ý nghĩa kiến tạo và 
sinh khoáng của nó). Công trình đã có 
phát hiện mới quan trọng về lịch sử 
tiến hóa kiến tạo của địa khối Đông 
Dương. Đây là vấn đề đã và đang 
nhận được sự quan tâm lớn của các 
nhà khoa học trong và ngoài nước. 
Việc xác định được hoạt động 
magma-kiến tạo và tạo khoáng vàng 
xảy ra vào khoảng 400 triệu năm 
trước đã mở ra một cách tiếp cận mới 
trong việc nghiên cứu tiếp theo về các 
quá trình kiến tạo và sinh khoáng vàng 
khu vực Đông Dương nói chung, Việt 
Nam nói riêng.  

Công trình đã được đăng trên tạp chí 
Gondwana Research là tạp chí quốc tế 
có thứ hạng cao, có uy tín cao trong 
lĩnh vực địa chất. 

Hạng mục “Nhà khoa học trẻ” (trị 
giá 50 triệu đồng) 

* PGS.TSKH Phạm Hoàng Hiệp 
được trao giải Tạ Quang Bửu ở hạng 
mục Nhà khoa học trẻ với công trình 
Demailly, J. P., &Phạm, H. H. (2014). 
A sharp lower bound for the log 
canonical threshold (Một đánh giá tốt 
nhất có thể của ngưỡng chính tắc), 
nghiên cứu một vấn đề quan trọng 
trong Lý thuyết kỳ dị có ứng dụng 
trong nhiều ngành toán học khác nhau. 
Kết quả của công trình tốt hơn hẳn các 
công trình trước đây và có khả năng 
giải quyết một giả thuyết được nhiều 
nhà toán học nổi tiếng trên thế giới 
quan tâm nghiên cứu là giả thuyết 
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Guedj và Rashkovskii. Công trình đã 
được đăng tải trên tạp chí Acta 
Mathematica, là một trong năm tạp chí 
toán học đỉnh cao và kinh điển nhất 
của các tạp chí toán học thế giới. 

Theo Tiasang.com.vn 
 
 
 

 
SỞ HỮU TRÍ TUỆ, CẠNH 
TRANH VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 

Ngày 12/5/2015, Tại Hà Nội, Thanh 
tra Bộ KH&CN và Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ (SHTT) thế giới phối hợp tổ chức 
hội thảo “Sở hữu trí tuệ, chính sách 
cạnh tranh và chuyển giao công 
nghệ”. Đây là một hoạt động trong 
chuỗi sự kiện nhân ngày KH&CN Việt 
Nam 18/5. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh tham dự và chủ trì hội thảo. 
Hội thảo còn có sự tham dự của các 
đại diện là chuyên gia cao cấp đến từ 
Wipo; Cục quản lý cạnh tranh - Bộ 
Công thương và Bộ KH&CN. 

Hội thảo đề cập tới việc giao thoa 
giữa SHTT với chuyển giao công 
nghệ và cạnh tranh góp phần làm cho 
tài sản trí tuệ được khai thác và bảo hộ 
đúng mức. Bên cạnh đó, hội thảo sẽ 
giúp ích cho WIPO và Thanh tra Bộ 
trong hoàn thiện bản “Hướng dẫn về 
SHTT, Chính sách cạnh tranh và 
Chuyển giao công nghệ”. Đồng thời, 
các doanh nghiệp trong nước sẽ dành 

sự quan tâm nhiều hơn về bảo hộ, thực 
thi quyền SHTT, thiết lập và thực hiện 
chính sách cạnh tranh và chiến lược 
về chuyển giao công nghệ hợp lý, đưa 
ra những đề xuất cho các nội dung 
liên quan trong sửa đổi Luật SHTT và 
Luật Chuyển giao công nghệ. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Trần Việt Thanh cho biết, tài sản trí 
tuệ, quyền SHTT tham gia vào hoạt 
động chuyển giao công nghệ; đồng 
thời, những lợi ích của chuyển giao 
công nghệ cũng góp phần khuyến 
khích sáng tạo tài sản trí tuệ. Quyền 
SHTT là một trong những yếu tố giúp 
hình thành và duy trì năng lực cạnh 
tranh; ngược lại, cạnh tranh là một 
trong những động lực thúc đẩy sáng 
tạo trí tuệ và bảo hộ quyền SHTT. Bên 
cạnh đó, thực hiện những độc quyền 
SHTT có gây ra những tác động tiêu 
cực đến cạnh tranh. Như vậy, sự giao 
thoa giữa SHTT với chuyển giao công 
nghệ và cạnh tranh là vốn có. 

Thứ trưởng khẳng định, với nhiều 
nước trên thế giới, việc điều chỉnh sự 
giao thoa này bằng chính sách, pháp 
luật không phải là vấn đề mới. Tuy 
nhiên, ở nước ta, SHTT chưa thực sự 
được đặt trong mối quan hệ tổng thể 
với các hoạt động thương mại và sự 
giao thoa giữa SHTT với chuyển giao 
công nghệ và cạnh tranh chưa được 
nhìn nhận thoả đáng. Chính sách, cơ 
sở pháp lý điều chỉnh mối quan hệ 
giữa SHTT với chuyển giao công 
nghệ, cạnh tranh chưa đầy đủ và thực 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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tiễn còn không ít vướng mắc, bất cập. 
Vì vậy những chia sẻ, thảo luận của 
các đại biểu trong Hội thảo sẽ hữu ích 
cho WIPO và Thanh tra Bộ trong hoàn 
thiện bản “Hướng dẫn về SHTT, 
Chính sách cạnh tranh và Chuyển giao 
công nghệ”. 

Tại hội thảo, nhiều báo cáo tham 
luận của các đại biểu đến từ Wipo, Bộ 
Công thương và Bộ KH&CN như: 
Tổng quan về sự giao thoa của SHTT, 
Cạnh tranh và Chuyển giao công 
nghệ; Chuyển giao công nghệ ở Việt 
Nam và Dự thảo chuyển giao công 
nghệ sửa đổi, bổ sung; Cạnh tranh 
không lành mạnh liên quan đến 
SHTT; Hướng dẫn sở hữu trí tuệ, 
cạnh tranh và chuyển giao công 
nghệ… sẽ giúp ích cho các doanh 
nghiệp trong nước và dành sự quan 
tâm nhiều hơn với bảo hộ, thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thiết 
lập và thực hiện chính sách cạnh 
tranh và chiến lược về chuyển giao 
công nghệ hợp lý. 

Theo CESTC 
 

 
 
THÚC ĐẨY PHONG TRÀO 
NÂNG CAO NSLĐ CÁC TẬP 
ĐOÀN, TỔNG CÔNG TY 

Hướng ứng Ngày Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Việt Nam 18/5, ngày 
15/5 tại Hà Nội, Tổng công ty công 
nghiệp tàu thủy (SBIC) đã tổ chức Hội 
nghị phát động phong trào Ứng dụng 

hệ thống quản lý nâng cao năng suất 
lao động (NSLĐ), đổi mới công nghệ. 

 
Thứ trưởng Trần Việt Thanh phát biểu tại 

Hội nghị 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho 
biết, vai trò và những tác động của 
KH&CN trong phát triển kinh tế - xã 
hội của Việt Nam ngày càng được 
khẳng định một cách rõ nét. Đặc biệt 
là việc thúc đẩy sự gia tăng của cải vật 
chất, trực tiếp tác động tới hoạt động 
nâng cao NSLĐ, giảm chi phí, giá 
thành sản xuất, tăng tỷ lệ chất xám 
trong cấu thành sản phẩm,… 
Theo đó, “Ngày KH&CN Việt Nam 
18/5 không chỉ nhằm tôn vinh những 
người làm khoa học, giới thiệu các kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ, thúc đẩy ứng dụng 
KH&CN vào sản xuất mà còn là dịp 
để nâng cao nhận thức và khơi dậy 
niềm tự hào về trí tuệ, tinh thần đam 
mê sáng tạo của người Việt trong phát 
triển kinh tế, xây dựng đất nước” Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh khẳng định. 
Cũng theo Thứ trưởng Trần Việt 
Thanh, để nâng cao NSLĐ của cả 
nước, vai trò của các doanh nghiệp, 
trong đó sự tham gia của các tập đoàn, 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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tổng công ty nhà nước là đặc biệt quan 
trọng, có tác động mạnh tới năng suất 
chung của toàn xã hội. 

Trong thời gian qua, nhiều tập đoàn, 
tổng công ty đã nâng cao năng lực sản 
xuất, xây dựng được đội ngũ lao động 
kỹ thuật với trình độ tay nghề cao; góp 
phần quan trọng xây dựng các kết cấu 
hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là 
những dự án có ý nghĩa thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng miền 
theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước. Với vai trò chủ chốt 
trong các ngành kinh tế mũi nhọn của 
đất nước và có đóng góp quan trọng 
vào tăng trưởng GDP, vì vậy việc thúc 
đẩy nâng cao NSLĐ tại các tập đoàn, 
tổng công ty là cần thiết và rất quan 
trọng trong giai đoạn hiện nay. 

Tại Hội nghị, Tổng thư ký Tổ chức 
năng suất Châu Á (APO), Ngài Mari 
Anmano khẳng định, sáng kiến cải 
tiến năng suất và chất lượng tại SBIC 
sẽ là mô hình không chỉ cho sự phát 
triển của Tổng công ty nói riêng mà 
còn cho ngành công nghiệp Việt Nam 
nói chung. SBIC được biết đến là một 
đơn vị đã đóng thành công nhiều loại 
tàu: Tàu chở cá, tàu chở dầu, kho nổi 
chứa xuất dầu, tàu chở ô tô, tàu kiểm 
ngư, tàu nghiên cứu biển, tàu cứu 
hộ,… đã góp phần quan trọng trong sự 
phát triển kinh tế biển Việt Nam. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 

 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Sản xuất hợp chất nhiên liệu máy 
bay từ nấm 

Các nhà nghiên cứu thuộc trường 
Đại học Washington đã tìm ra cách để 
sản xuất nhiên liệu máy bay từ một 
loại nấm đen phổ biến trong lá cây 
đang phân hủy, đất hoặc hoa quả thối 
rữa. Nhóm nghiên cứu hy vọng quá 
trình này sẽ dẫn đến hoạt động sản 
xuất hiệu quả nhiên liệu sinh học cho 
máy bay trong 5 năm tới. 

Các nhà khoa học đã sử dụng nấm 
Aspergillus carbonarius ITEM 5010 
để tạo ra hydrocarbon, thành phần 
chính của dầu mỏ, có trong các loại 
nhiên liệu máy bay. 

Nấm ăn bột yến mạch cũng như rơm 
lúa mì hoặc chất thải từ hoạt động sản 
xuất ngô, sản sinh nhiều hydrocacbon 
nhất. Trong khoảng một thập kỷ qua, 
nấm đã được sử dụng trong sản xuất 
nhiên liệu sinh học như là thành phần 
chính sản sinh enzym cần để chuyển 
đổi sinh khối thành đường. Một số nhà 
nghiên cứu đã chứng minh nấm cũng 
có thể tạo ra hydrocacbon, nhưng các 
nghiên cứu chỉ hạn chế ở loại nấm cụ 
thể sống trong một loại cây nào đó 
trong rừng mưa và nồng độ 
hydrocacbon thực tế không được đề 
cập. 

Trước đây, nhóm nghiên cứu đã sử 
dụng thành công nấm Aspergillus 
thông dụng để sản xuất enzym và các 
sản phẩm có ích khác đã được cấp 
sáng chế và đang được thương mại 

TIN NGẮN KH&CN 
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hóa. Vì vậy, các nhà khoa học đã 
quyết định nghiên cứu tiềm năng của 
A. carbonarius ITEM 5010 trong sản 
xuất nhiên liệu sinh học. 

Phương pháp sử dụng nấm để sản 
xuất hydrocacbon và nhiên liệu sinh 
học mang lại hiệu quả cao hơn các 
phương pháp khác vì nó bỏ qua các 
quy trình hóa học phức tạp mà thông 
thường cần phải có. Nấm còn có tiềm 
năng lớn sản xuất nhiên liệu giá rẻ.  

Các nhà khoa học đang nghiên cứu 
để tối ưu hóa khả năng sản xuất 
hydrocarbon của nấm và cải thiện con 
đường sinh hóa thông qua kỹ thuật di 
truyền.   

Theo Vista.gov.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 4 công trình khoa học được nhận 
giải thưởng Tạ Quang Bửu 2015 

Ngày 16/5/2015, Bộ KH&CN long 
trọng tổ chức Lễ trao giải thưởng Tạ 
Quang Bửu 2015 cho những nghiên 
cứu xuất sắc trong lĩnh vực khoa học 
tự nhiên và kỹ thuật. 

Giải thưởng năm nay gồm 3 giải 
thưởng chính và 1 giải thưởng dành 
cho nhà khoa học trẻ là tác giả của 
công trình khoa học xuất sắc. Cụ thể, 
giải thưởng của công trình khoa học 
xuất sắc được trao cho GS. TSKH 
Đinh Dũng, Viện Công nghệ thông tin 
- Đại học Quốc gia Hà Nội với công 
trình: “Xấp xỉ và khôi phục tín hiệu có 
số chiều rất lớn trên lưới thưa”; GS. 
TSKH Nguyễn Đông Yên, Viện Toán 

học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam với cụm công trình 
khoa học: “Nghiên cứu tính ổn định 
và tính ổn định vi phân của một lớp 
bài toán quy hoạch toàn phương 
không lồi”; PGS.TS Trần Thanh Hải, 
Trường Đại học Mỏ Địa chất với công 
trình khoa học: “Bản chất đới trượt 
Tam Kỳ - Phước Sơn ở miền Trung 
Việt Nam: Ý nghĩa kiến tạo và sinh 
khoáng của nó”. 

Danh hiệu Nhà khoa học trẻ được 
trao cho PGS.TSKH Phạm Hoàng 
Diệp, Viện Toán học, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam với công trình 
khoa học: “Một đánh giá tốt nhất có 
thể của ngưỡng chính tắc”. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 
2015 có nhiều nét mới: giải thưởng 
xét tặng cho các công trình nghiên cứu 
cơ bản thuộc các lĩnh vực 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 kỹ thuật và công 
nghệ; Khoa học y dược; Khoa học 
nông nghiệp... Một giải thưởng dành 
cho khoa học trẻ dưới 35 tuổi thay vì 
dưới 30 tuổi như năm 2014. 

Theo Báo Lao động 
 

 Sớm lắp đặt hệ thống giám sát an 
ninh các nguồn phóng xạ di động 

Sớm lắp đặt hệ thống giám sát an 
ninh các nguồn phóng xạ di động ở 
Việt Nam là một trong những đề xuất 
quan trọng được đưa ra tại Hội nghị 
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Pháp quy hạt nhân lần thứ 2, diễn ra 
tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) từ 
19-21/5.  

Sau nhiều phiên thảo luận, các 
chuyên gia và đại biểu đã cùng bàn 
bạc, góp ý và đưa ra một số giải pháp 
khắc phục bất cập công tác quản lý 
thiết bị chứa nguồn phóng xạ (nhất là 
nguồn phóng xạ di động) tại Việt 
Nam. Trong đó, cần đặc biệt chú ý 
đến áp dụng các giải pháp kỹ thuật 
cao hỗ trợ cho công tác quản lý bao 
gồm lắp đặt các thiết bị giám sát an 
ninh cho tất cả các nguồn phóng xạ 
loại 1 và 2 được sử dụng cố định, lắp 
đặt thiết bị giám sát an ninh nguồn 
phóng xạ cho các thiết bị chụp ảnh 
phóng xạ công nghiệp (NDT) và yêu 
cầu cơ sở vận chuyển nguồn phóng xạ 
phải trang bị thiết bị giám sát an ninh 
nguồn phóng xạ cho phương tiện.  

Ngoài ra, các chuyên gia cũng kiến 
nghị giải pháp yêu cầu chủ cơ sở thu 
mua phế liệu sắt thép và các cơ sở sử 
dụng sắt thép phế liệu để luyện thép 
phải đặt thiết bị kiểm soát nguồn 
phóng xạ, nhằm đảm bảo an toàn cũng 
như phòng ngừa rủi ro khi có thiết bị 
chứa nguồn phóng xạ thất lạc trôi nổi.  

Theo thống kê của Cục An toàn bức 
xạ và hạt nhân (Bộ KH&CN), cả nước 
hiện có gần 4.000 nguồn phóng xạ 
theo các nhóm nguồn với các mức độ 
tiềm tàng nguy hiểm khác nhau. Trong 
đó có 2.017 nguồn phóng xạ đang sử 
dụng với 1.337 nguồn sử dụng cố định 
và 680 nguồn di động. Các nguồn 

phóng xạ di động được sử dụng chủ 
yếu trong lĩnh vực công nghiệp như 
máy đo độ ẩm chặt, khoan thăm dò 
dầu khí, dò chất nổ trong kiểm tra an 
ninh, đo không phá huỷ… và hầu hết 
được các cơ sở tự lưu trữ, sử dụng. 
Hai năm gần đây, nhiều vụ việc thất 
lạc nguồn chứa phóng xạ di động ra 
ngoài liên tục xảy ra đã gây hoang 
mang, lo lắng cho người dân. 

Theo Vietnamplus.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Họp mặt Ngày KH&CN Việt 
Nam 18-5 

Ngày 15/5, Sở KH&CN đã tổ chức 
họp mặt nhân Ngày KH&CN Việt 
Nam (18/5). Tham dự buổi họp mặt có 
ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở 
KH&CN; ông Trương Thành Công, 
nguyên Giám đốc Sở KH&CN, Phó 
Chủ tịch Hội Liên hiệp các Hội KHKT 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, các cán bộ 
hưu trí và cùng toàn thể công chức 
viên chức và người lao động của Sở 
KH&CN. 

Trong năm 2014 và quý I/2015, Sở 
KH&CN cơ bản hoàn thành nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về đo lường, chất 
lượng thanh tra KH&CN dịp Tết 
Nguyên Đán đạt hiệu quả cao, góp 
phần quan trọng chống nạn hàng gian, 
hàng giả, xăng dầu kém chất lượng 
trên địa bàn tỉnh; hoàn thành công tác 
tư vấn tuyển chọn đề tài, dự án cấp 
tỉnh năm 2015. Các lĩnh vực khác về 
quản lý khoa học cấp huyện, sở hữu 
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trí tuệ, an toàn bức xạ và hạt nhân 
thực hiện theo đúng kế hoạch. Hoạt 
động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật được đẩy mạnh từ đầu năm với 
nhiều mô hình hiệu quả cao. 

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

Theo ông Mai Thanh Quang, xuất 
phát từ thực tế hoạt động KH&CN 
trong thời gian qua và nhu cầu phát 
triển KT-XH của tỉnh, năm 2015, Sở 
KH&CN tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ 
chức quản lý KH&CN ở địa phương; 
xây dựng chính sách cụ thể sử dụng, 
quản lý và phát triển đội ngũ trí thức; 

phát triển và nâng cao tiềm lực 
KH&CN; phát triển thị trường công 
nghệ; xây dựng chính sách phát triển 
doanh nghiệp KHCN. Một trong 
những nhiệm vụ quan trọng trong năm 
2015 của Sở KH&CN là tiếp tục tăng 
cường công tác quản lý nhà nước về 
công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng 
hóa; kiểm tra hàng nhập khẩu; đo 
lường pháp quyền; thông báo và hỏi 
đáp về hiệp định hàng rào kỹ thuật 
trong thương mại. Duy trì 110 cơ quan 
vận hành có hiệu quả hệ thống quản lý 
chất lượng theo TCVN ISO 
9001:2008; triển khai xây dựng mới 
tại 10 đơn vị; Triển khai và đánh giá 
kết quả thực hiện chương trình KH-
CN hỗ trợ DN nâng cao năng suất và 
chất lượng sản phẩm hàng hóa tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020. 

 
 07 đề tài, dự án khoa học được 
triển khai năm 2015  

Ngày 18/5, Hội đồng KH&CN tỉnh 
đã họp, đánh giá kết quả hoạt động 
nghiên cứu, triển khai đề tài, dự án 
KH&CN năm 2014 và triển khai kế 
hoạch công tác này trong năm 2015. 
Ông Lê Thanh Dũng, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng 
KH&CN tỉnh, chủ trì hội nghị. 

Năm 2014, Hội đồng KH&CN của 
tỉnh thông qua 17 đề tài, dự án được 
quyết định đưa vào danh mục triển 
khai thực hiện. Trong đó, có 15 đề tài, 
dự án được yêu cầu triển khai thực 
hiện thông qua hình thức tuyển chọn 
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và 02 đề tài được quyết định thực hiện 
thông qua hình thức giao trực tiếp. Sở 
KH&CN đã tổ chức họp Hội đồng 
KH&CN tư vấn tuyển chọn được 12 
tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện 
12/17 đề tài, dự án; 5/17 đề tài, dự án 
đã tổ chức tuyển chọn nhưng chưa 
chọn được tổ chức, cá nhân nào đáp 
ứng yêu cầu tuyển chọn. Đồng thời, 
năm 2014 đã tổ chức 09 hội đồng tư 
vấn KH&CN nghiệm thu kết quả 
nghiên cứu 09 đề tài, dự án. 

Năm 2015, trên cơ sở  97 đề xuất đặt 
hàng dưới dạng đề tài, dự án nghiên 
cứu KH&CN do các cá nhân, cơ quan, 
đơn vị đăng ký, Sở KH&CN  đã tổ 
chức 7 Hội đồng tư vấn phân tích, 
đánh giá và đề xuất Hội đồng 
KH&CN tỉnh xem xét 10 đề tài, dự 
án. Tại cuộc họp, Hội đồng KH&CN 
tỉnh đã xem xét, phân tích tính thiết 
thực ứng dụng của từng đề tài, dự án 
tại địa phương và bỏ phiếu thống nhất 
đề nghị UBND tỉnh phê duyệt, đưa  07 
đề tài, dự án vào danh mục nghiên cứu 
KH&CN năm 2015 trong đó lĩnh vực 
kỹ thuật công nghệ có 01 đề tài: 
“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt 
hệ thống sấy mực ống bằng công nghệ 
sấy chân không trên tàu khai thác hải 
sản xa bờ có năng suất 400kg/mẻ”; 
Lĩnh vực trồng trọt - lâm nghiệp có 02 
đề tài/dự án: “Xây dựng mô hình sản 
xuất rau ăn lá, quả đạt chứng nhận 
VietGAP tại xã Châu Pha, huyện Tân 
Thành, tỉnh BR-VT”, “Xây dựng mô 
hình sản xuất Dưa lê lưới đạt chứng 

nhận VietGAP tại xã Phước Thuận, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT”; 
Lĩnh vực khoa học nông nghiệp đối 
với nhóm ngành chăn nuôi và thủ sản 
có 02 đề tài: “Nghiên cứu công nghệ 
nuôi và thu sinh khối vi tảo 
Thalassiosira để phục vụ sản xuất 
giống tôm thẻ chất lượng cao”; 
“Nghiên cứu thiết lập chương trình 
kiểm soát an toàn vùng nuôi nhuyễn 
thể hai mảnh vỏ (hàu, nghêu) trên địa 
bàn tỉnh BR-VT”; Lĩnh vực khoa học 
nông nghiệp đối với nhóm ngành công 
nghệ sinh học và bảo vệ thực vật có 
01 đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn nguồn 
gen cây nhãn đặc hữu của tỉnh BR-
VT”; Lĩnh vực xã hội nhân văn đối 
với nhóm ngành văn hoá, pháp luật, 
kinh tế và kinh doanh có 01 đề tài: 
“Nghiên cứu loại hình du lịch 
Homestay ở tỉnh BR-VT”. 

 
 Thông báo thực hiện giải quyết 
thủ tục hành chính qua mạng 

Nhằm góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác cải cách hành chính, phục vụ 
thiết thực cho tổ chức, doanh nghiệp 
và công dân. Ngày 27/5/2015, Sở 
KH&CN đã ra thông báo thực hiện 
giải quyết thêm 09 thủ tục hành chính 
trực tuyến thuộc lĩnh vực hoạt động 
KH&CN trên trang thông tin KH&CN 
của Sở, nâng tổng số thủ tục hành 
chính trên mạng internet của Sở lên 
thành 28 thủ tục hành chính. 

09 thủ tục hành chính mới này thuộc 
các lĩnh vực sau: 
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+ Lĩnh vực Năng lượng nguyên tử, 
An toàn bức xạ và hạt nhân. Tên 
miền: http://dkqm.sokhcn.baria-
vungtau.gov.vn. 

+ Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng. Tên miền: 
http://dichvucong.chicuctdc.baria-
vungtau.gov.vn. 

Mọi thông tin chi tiết, đề nghị các tổ 
chức, cá nhân, doanh nghiệp liên hệ: 

1. Phòng Quản lý KH&CN cơ sở 
(ĐT: 064.3727340) 

2. Phòng Quản lý công nghệ và An 
toàn bức xạ (ĐT: 064.3858298) 

3. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (ĐT: 064.3853650). 

Theo Sở KH&CN 
 

 
 

 
 Công nghệ bảo vệ bờ sông, hồ và 
đê biển 

Mới đây, hai sản phẩm mới (cấu 
kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ và 
đê biển; kênh mương bê tông cốt thép, 
bê tông cốt sợi thành mỏng đúc sẵn) 
của Công ty TNHH Thoát nước và 
Phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu (BUSADCO) đã được Tổng cục 
Thủy lợi công nhận là tiến bộ kỹ thuật, 
công nghệ mới và cho phép áp dụng 
trên phạm vi cả nước. 

Hai sản phẩm này được sản xuất 
bằng vật liệu bê tông cốt thép thành 
mỏng và bê tông cốt sợi, thuận lợi 
trong vận chuyển, thi công, sửa chữa, 

có khả năng chống ăn mòn, chống 
xâm thực môi trường biển, giá thành 
giảm 20% so với giải pháp truyền 
thống; được áp dụng trong các công 
trình bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển 
như chống sạt lở, xói mòn, chắn sóng, 
giảm sóng thay thế chân kè và tường 
chắn đất, tạo bờ, quai đê lấn biển... 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH 
Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh 
BR-VT. Số 6 đường 3/2, phường 8, 
TP Vũng Tàu, tỉnh BR-VT; Tel: 
064.3853125. 
Theo Khoahocvacongnghevietnam.vn 

 
 Vi mạch chuyên dụng mã hoá 
video đầu tiên tại Việt Nam 

Sản phẩm có tên: VENGME 
H.264/AVC, là kết quả nghiên cứu của 
đề tài cấp Đại học Quốc gia Hà Nội 
(mã số QGĐA.10.02): “Nghiên cứu và 
thiết kế bộ mã hoá video cho các thiết 
bị đa phương tiện thế hệ mới”.  

Vi mạch mã hoá tín hiệu video 
VENGME H.264/AVC được thiết kế 
nhắm tới các ứng dụng như camera an 
ninh, camera giao thông, camera giám 
sát hiện trường hay đơn giản là các 
camera giám sát toà nhà, trường học, 
các địa điểm công cộng… và các thiết 
bị di động như điện thoại thông minh, 
máy quay video. Đây là vi mạch 
chuyên dụng thế hệ vi mạch đang 
được sử dụng rộng rãi nhất trên thế 
giới hiện nay và có độ phức tạp rất 
cao, tích hợp trên 2 triệu cổng logic 
(tương đương 8 triệu transistors). 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Vi mạch này có thể xử lý thời gian 
thực các video có độ phân giải lên tới 
HD 720p ở tần số 100MHz với công 
suất tiêu thụ khá nhỏ (53 mW). 

Chi tiết xin liên hệ: PGS.TS Trần 
Xuân Tú - Trường Đại học Công 
nghệ, ĐHQG Hà Nội. Số 144 Xuân 
Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 
04.37547461. 
Theo Khoahocvacongnghevietnam.vn 

 
 

 
 
 Thông tư liên tịch hướng dẫn 
định mức xây dựng, phân bổ dự 
toán và quyết toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ KH&CN có sử dụng 
NSNN 

Ngày 22.4.2015, Bộ Tài chính và Bộ 
KH&CN đã ban hành Thông tư liên 
tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 
hướng dẫn định mức xây dựng, phân 
bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối 
với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng 
NSNN. Thông tư quy định rõ các yếu 
tố đầu vào cấu thành dự toán nhiệm 
vụ KH&CN có sử dụng NSNN; định 
mức xây dựng dự toán kinh phí đối 
với nhiệm vụ KH&CN; các hoạt động 
phục vụ công tác quản lý nhiệm vụ 
KH&CN của cơ quan có thẩm quyền; 
quy định về lập, thẩm định, phê duyệt 
và quyết toán kinh phí đối với nhiệm 
vụ KH&CN; quy định chi công bố kết 
quả nghiên cứu và chi đăng ký bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 8.6.2015, thay thế Thông tư liên 
tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN 
ngày 7.5.2007 của Bộ Tài chính, Bộ 
KH&CN. 

 
 Thông tư quy định việc đánh giá 
nghiệm thu kết quả thực hiện các 
dự án có sử dụng NSNN chi sự 
nghiệp KH&CN thuộc Chương 
trình phát triển sản phẩm quốc gia 
đến năm 2020 

Ngày 15.4.2015, Bộ KH&CN đã 
ban hành Thông tư số 07/2015/TT-
BKHCN quy định việc đánh giá 
nghiệm thu kết quả thực hiện các dự 
án có sử dụng ngân sách nhà nước 
chi sự nghiệp KH&CN thuộc Chương 
trình phát triển sản phẩm quốc gia 
đến năm 2020. Theo đó, việc đánh 
giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề 
tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án 
KH&CN Chương trình được vận 
dụng theo quy định tại Thông tư 
11/2014/TT-BKHCN ngày 30.5.2014 
của Bộ trưởng Bộ KH&CN về việc  
đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
sử dụng ngân sách nhà nước và căn 
cứ vào hợp đồng đã ký của từng 
nhiệm vụ; các dự án đầu tư nâng cao 
tiềm lực KH&CN phục vụ phát triển 
sản phẩm quốc gia được hỗ trợ kinh 
phí từ ngân sách chi đầu tư phát triển 
không thuộc phạm vi điều chỉnh của 
Thông tư này. 

Tổng hợp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


