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CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN 
SINH HÙNG: KH&CN ĐÃ ĐẠT 
ĐƯỢC RẤT NHIỀU THÀNH 
TỰU 

Bộ trưởng Nguyễn Quân đã trả lời 
các câu hỏi liên quan đến các giải 
pháp khắc phục những hạn chế, khó 
khăn, bất cập hiện nay để áp dụng có 
hiệu quả kết quả nghiên cứu khoa học 
phục vụ đời sống, sản xuất, quản lý xã 
hội, nhất là trong sản xuất nông 
nghiệp; trách nhiệm của ngành khoa 
học và công nghệ (KH&CN) trong 
việc đáp ứng yêu cầu tăng năng suất 
lao động, hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư 
đổi mới công nghệ, phát triển thị 
trường KH&CN nhằm nâng cao năng 
lực cạnh tranh và phát triển bền 
vững; thực hiện chuyển đổi các tổ 
chức KH&CN theo cơ chế tự chủ, tự 
chịu trách nhiệm; hiệu quả sử dụng 
ngân sách nhà nước đầu tư cho 
KH&CN.  

Kết luận phiên chất vấn và trả lời 
chất vấn của Bộ trưởng Bộ KH&CN, 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng 
cho rằng, Đảng, Nhà nước, đại biểu 
Quốc hội đặc biệt quan tâm đến lĩnh 
vực KH&CN bởi đây là lĩnh vực ảnh 
hưởng rất lớn đến nền kinh tế nước 
nhà và tất cả các lĩnh vực của đời 
sống xã hội. Thời gian qua, sự nghiệp 
nghiên cứu KH&CN của nước nhà đã 
đạt được rất nhiều thành tựu. Đội ngũ 

cán bộ quản lý, nhà khoa học, công 
nhân, trí thức, cán bộ KH&CN, chiến 
sĩ quân đội,… tất cả đều tham gia làm 
khoa học và đã có những kết quả cần 
được đánh giá cao.  

Tuy nhiên, theo Chủ tịch Quốc hội, 
qua tâm sự của Bộ trưởng Nguyễn 
Quân cho thấy còn nhiều nỗi lo lắng. 
Cụ thể, KH&CN chưa thực sự là quốc 
sách hàng đầu. Cùng với đó là hàng 
loạt vấn đề như: đầu tư cho KH&CN 
còn quá thấp; huy động đầu tư xã hội 
cho KH&CN cơ bản là khó khăn; cơ 
chế quản lý nhà nước, cơ chế tài 
chính (đếm từng công đoạn để chi 
tiền chứ không đếm sản phẩm) cho 
KH&CN còn nhiều bất cập; thị 
trường KH&CN ra đời quá chậm; cơ 
chế tự chủ trong các đơn vị nghiên 
cứu khoa học cũng chưa hoàn 
thiện;…  

Trên cơ sở đó, Chủ tịch Quốc hội đề 
nghị Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành liên quan tổng kết 
lại những vấn đề còn tồn tại để đưa ra 
định hướng và đề xuất với Chính phủ, 
Quốc hội giải quyết; xây dựng, phát 
triển các sản phẩm quốc gia, sản 
phẩm mang thương hiệu Việt Nam 
với lượng chất xám, giá trị công nghệ 
cao, giá thành hợp lý, được thị trường 
trong nước và quốc tế chấp nhận,... 
Cần tổng kết lại xem các sản phẩm đó 
đã được xã hội công nhận đến đâu, 
ứng dụng thế nào và mở rộng phát 
triển. Cùng với đó, đẩy mạnh ứng 
dụng sản phẩm, công nghệ vào cuộc 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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sống, vào sản xuất công nghiệp, nông 
nghiệp và các ngành dịch vụ khác. 
Làm sao kết nối được nhà khoa học 
với nhà sản xuất, đưa sản phẩm tới 
người tiêu thụ. Sàng lọc, giải quyết 
được tình trạng đề tài “xếp ngăn kéo” 
thì hàm lượng chất xám trong nền sản 
xuất sẽ nâng cao. Bộ KH&CN cần 
vận dụng rộng hơn mô hình liên kết 4 
nhà, đặc biệt trong lĩnh vực nông 
nghiệp.  

Đồng thời, kiên quyết thực hiện cơ 
chế tự chủ tự chịu trách nhiệm, triển 
khai tổng kết, rút kinh nghiệm và có 
giải pháp khắc phục những hạn chế; 
có chính sách khuyến khích đủ mạnh 
với những cá nhân, tổ chức sản xuất 
ra sản phẩm KH&CN cao, xây dựng 
cơ chế để chuyển giao công nghệ 
nhanh nhạy, định giá công nghệ, cơ 
chế tăng đầu tư cho nghiên cứu khoa 
học,… 
   Việc trả lời chất vấn lần này là một 
dịp đặc biệt vì 4 nhiệm kỳ qua Bộ 
không có đại diện ở Quốc hội nên 
chúng tôi ít có cơ hội tham gia vào 
hoạt động nghị trường. Tôi xác định 
đây là một thách thức rất lớn với cá 
nhân vì KH&CN luôn được coi là 
quốc sách hàng đầu, được kỳ vọng 
nhiều sẽ trở thành động lực của đổi 
mới, trọng tâm của công nghiệp hoá, 
hiện đại hoá đất nước. Trong khi đó, 
những kiến thức của tôi còn khiêm 
tốn nên có thể không đáp ứng hết, 
không thoả mãn được các đại biểu 
Quốc hội. Tuy nhiên, tôi vẫn nhận 

thức đây là cơ hội để Quốc hội và cử 
tri cả nước biết những việc chúng tôi 
đang làm, những thách thức chúng tôi 
phải trải qua và qua việc chất vấn 
chúng tôi tiếp tục xác định những việc 
mình phải khắc phục, hoàn thiện để 
đóng góp hơn nữa cho đất nước. 

(TS. Nguyễn Quân, Ủy viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN). 

  Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

LÀM KHOA HỌC PHẢI CHẤP 
NHẬN RỦI RO VÀ MẠO HIỂM 

Vị thế của ngành KH&CN tăng lên 
cùng với sự phát triển của nền kinh tế. 
Đầu tư từ ngân sách Nhà nước 
(NSNN) cho KH&CN vẫn giữ mức 2% 
trong hơn 10 năm qua, nhưng giá trị 
tuyệt đối tăng lên rất nhanh, đến thời 
điểm này đã tương đương khoảng 1 tỷ 
USD/năm. 

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công Nghệ (KH&CN) 
Nguyễn Quân về sự đóng góp và phát 
triển của KH&CN Việt Nam những 
năm qua. “Mỗi năm, Nhà nước chi 2% 
cho KH&CN trong tổng chi ngân 
sách. Đây là mức không phải thấp so 
với tỷ lệ chung của thế giới. Đánh giá 
về hiệu quả, có thể nói GDP của nước 
ta còn thấp nên tổng chi NSNN cho 
KH&CN không nhiều” - Bộ trưởng 
Nguyễn Quân cho biết.  

Những năm gần đây, GDP của cả 
nước đạt khoảng hơn 1 triệu tỷ đồng, 
trong đó chi cho KH&CN khoảng 20 
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nghìn tỷ đồng. Do phải dành một phần 
cho dự phòng và an ninh-quốc phòng 
nên thực chi chỉ giao động từ 1,3-
1,5% tổng chi NSNN cho KH&CN. 
Trong số này đã dành khoảng hơn 
80% cho chi thường xuyên và chi đầu 
tư phát triển, không trực tiếp dành cho 
nghiên cứu và ứng dụng. Chỉ khoảng 
hơn 10% trong số đó (mỗi năm 
khoảng hơn 2.000 tỷ đồng) là dành 
cho các đề tài nghiên cứu, cấp nhà 
nước và cấp bộ.  

 
Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng làm khoa 

học phải chấp nhận rủi ro và mạo hiểm.  

Trong 5 năm qua, các sản phẩm 
KH&CN đã có được những con số ấn 
tượng, nhiều sản phẩm tốt. Ví dụ như 
nước ta đã trở thành một trong 4 quốc 
gia trên thế giới sản xuất được vắc-xin 
tiêu chảy Rota; là 1 trong 10 quốc gia 
trên thế giới, 3 quốc gia châu Á tự 
thiết kế và đóng được giàn khoan đạt 
tiêu chuẩn quốc tế, giàn khoan 90m 
nước và 120m nước. Bên cạnh đó, 
Việt Nam cũng đã có thể tự lực được 
trong việc chế tạo tàu hộ vệ tên lửa thế 
hệ tương đối hiện đại theo thiết kế của 
LB Nga. Lần đầu tiên nước ta cũng 
vượt ngưỡng 2.000 công bố quốc tế 
trên các tạp chí uy tín về KH&CN. 

Để đánh giá tổng quan hiệu quả của 
hoạt động KH&CN, Bộ trưởng 
Nguyễn Quân cho biết: Trước đây, 
ICOR (chỉ số đánh giá hiệu quả đầu 
tư) của nước ta rất lớn, thường trên 7 
nhưng gần đây đã giảm xuống sau khi 
nước ta thực hiện tái cơ cấu kinh tế, 
nâng cao hiệu quả đầu tư thì ICOR đã 
giảm xuống còn trên 5. Nghĩa là bỏ ra 
5 đồng vốn thì đem lại 1 đồng cho 
tăng trưởng GDP. Trong KH&CN, chỉ 
tiêu quan trọng nhất là yếu tố năng 
suất tổng hợp (TFP) đánh giá đóng 
góp của đổi mới và tăng trưởng vào 
GDP quốc gia. Theo kinh nghiệm của 
các nước, phần đóng góp về KH&CN 
trong TFP thường rất lớn, ví dụ như 
Ma-lai-xi-a, đóng góp của KH&CN 
trong TFP là hơn 70%. Ở nước ta, nếu 
lấy mức đóng góp của KH&CN trong 
TFP với mức khiêm tốn nhất là 10% 
thì sẽ có nghĩa là KH&CN đã đóng 
góp khoảng 3% vào GDP quốc gia. 
Như vậy, đầu tư 2% tổng chi NSNN, 
tương đương khoảng 0,5% GDP quốc 
gia cho KH&CN thì sẽ tạo ra được 3% 
GDP quốc gia. Hay nói cách khác, chỉ 
số ICOR trong lĩnh vực KH&CN của 
nước ta là 0,5/3. Trái ngược với ICOR 
trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản 
là 5/1. Có thể khẳng định, một đồng 
vốn đầu tư cho KHCN có hiệu quả 
cao gấp nhiều lần so với đầu tư vào 
các lĩnh vực khác. 

Bên cạnh những thành tựu đạt được 
như trên thì vẫn còn thực trạng nhiều 
công trình và đề tài nghiên cứu khoa 
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học có tính khả thi rất thấp. Bộ trưởng 
Nguyễn Quân cho rằng làm khoa học 
là phải chấp nhận rủi ro và mạo hiểm, 
nếu không sẽ không thể làm khoa học. 
Có những loại nghiên cứu mà chúng 
ta phải chấp nhận “bỏ ngăn kéo”, ví 
dụ như nghiên cứu cơ bản. Nghiên 
cứu cơ bản luôn phải đi trước nghiên 
cứu ứng dụng, là tiền đề để chuẩn bị 
cho những nghiên cứu ứng dụng. Vì 
vậy những nghiên cứu này chưa được 
ứng dụng trong một giai đoạn nhất 
định. Khi năng lực của xã hội đạt đến 
trình độ nhất định mới có thể ứng 
dụng được. Ví dụ như phát minh về 
chất bán dẫn được nghiên cứu thành 
công ở Hoa Kỳ từ đầu những năm 50 
của thế kỷ trước nhưng đã phải “xếp 
ngăn kéo” gần 1 thập kỷ, cho đến khi 
Nhật Bản mua lại bằng sáng chế đó 
vào cuối thập kỷ 50. Tuy nhiên, chỉ 
sau một thời gian ngắn, chất bán dẫn 
đã đem lại hiệu quả cao cho nền kinh 
tế không chỉ của Nhật Bản mà của 
toàn thế giới. Ngày nay, không có lĩnh 
vực nào của khoa học kỹ thuật mà 
không có mặt của chất bán dẫn. 
Tương tự như vậy, có nhiều nghiên 
cứu cũng như vậy. 

Thứ hai là những đề tài nghiên cứu 
ứng dụng nhưng phải chờ đợi quá 
trình thương mại hóa hoặc phải chờ 
đợi sự chấp nhận của xã hội, ví dụ như 
nghiên cứu vắc-xin. Chúng ta phải có 
giai đoạn rất dài thử nghiệm lâm sàng, 
sau đó phải có cấp phép của ngành y 
tế thông qua hội đồng y đức vì liên 

quan trực tiếp đến sức khỏe con 
người. Có những dược phẩm, thuốc 
phải mất 10, 15 năm mới có thể hoàn 
thành công đoạn thử nghiệm lâm sàng, 
thương mại hóa để trở thành sản phẩm 
hàng hóa. Xã hội nào cũng phải chấp 
nhận một tỷ lệ nhất định những nghiên 
cứu không được ứng dụng. Không có 
một quốc gia nào có thể có 100% các 
đề tài nghiên cứu khoa học đều thành 
công, đều được ứng dụng. Những 
nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản cũng chỉ 
có 20% các nghiên cứu được ứng 
dụng và thương mại hóa thành công. 

Về vấn đề năng suất lao động 
(NSLĐ) của Việt Nam hiện rất thấp, 
chính là yếu tố làm cho đầu tư của 
nước ngoài vào Việt Nam trong thời 
gian gần đây có biểu hiện chững lại. 
Trước đây, những doanh nghiệp nước 
ngoài (FDI) nhận định Việt Nam có 
nhân công giá rẻ, tiền lương thấp nên 
kỳ vọng vào tỷ trọng chi phí cho nhân 
công trong sản phẩm khi đầu tư vào 
Việt Nam thấp, nâng cao cạnh tranh 
cho sản phẩm. Tuy nhiên, những năm 
gần đây, các doanh nghệp FDI nhận 
thấy rằng, tiền lương có thể thấp 
nhưng NSLĐ của Việt Nam còn thấp 
hơn nên thực tế chi phí nhân công 
trong các sản phẩm vẫn cao hơn khi 
đầu tư vào nước khác. Ví dụ, mặc dù 
tiền lương của nước ta thấp bằng 1/5 
của Singapore nhưng nếu như NSLĐ 
chỉ bằng 1/15 của họ tức là chi phí 
nhân công của Việt Nam gấp 3 lần so 
với Singapore. Điều này làm cho các 
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nhà đầu tư cảm thấy nhân công giá rẻ 
ở nước ta không còn là yếu tố hấp dẫn 
nữa. 

NSLĐ phụ thuộc vào trình độ 
KH&CN của doanh nghiệp và quốc 
gia. Khi đưa KH&CN vào sản xuất 
kinh doanh thì quy trình sản xuất hợp 
lý hơn, mức độ tự động hóa của dây 
chuyền sản xuất cao hơn thì NSLĐ sẽ 
được nâng lên. Bộ KH&CN trong thời 
gian 5 năm vừa qua đã có một số hoạt 
động giúp các doanh nghiệp Việt Nam 
nâng cao NSLĐ. Chúng tôi hướng dẫn 
cho doanh nghiệp thực hiện hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc tế (ISO). Đây là quy trình quản 
lý tiên tiến, hợp lý hóa tất cả các khâu 
trong hệ thống sản xuất của doanh 
nghiệp từ khâu quản lý cho đến sản 
xuất. Doanh nghiệp nào áp dụng ISO 
thì có NSLĐ cao hơn. Bộ cũng đã 
trình với Chính phủ hàng loạt chương 
trình quốc gia về KHCN nhằm hỗ trợ 
cho doanh nghiệp. Có 3 chương trình 
quốc gia lớn, khoảng 7 chương trình 
cấp quốc gia tác động trực tiếp đến 
doanh nghiệp. 

Hiện nay, dự án Viện KH&CN Việt 
Nam - Hàn Quốc là dự án quan trọng. 
Hiện nước ta có hơn 200 viện nghiên 
cứu của Nhà nước. Nhưng tất cả các 
Viện nghiên cứu này được tổ chức 
theo mô hình cũ, mức độ tự chủ chưa 
cao, mặc dù theo Nghị định 115, từ 
năm 2005 các viện này phải chuyển 
sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm để nâng cao hiệu quả hoạt động 

nhưng quá trình chuyển đổi còn chậm 
do nhiều cơ chế chính sách không 
đồng bộ. Bộ KH&CN đã báo cáo với 
Chính phủ và được Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng như 
Tổng thống Hàn quốc ủng hộ trong 
việc ký Hiệp định giữa 2 Chính phủ 
về việc Hàn Quốc giúp Việt Nam xây 
dựng một Viện nghiên cứu tiên tiến. 
Đây là mô hình tiên tiến, xây dựng 
theo mô hình Viện KIST của Hàn 
Quốc. “Tôi mong muốn có đủ những 
yếu tố thành công của Viện KIST đó 
là: Có đạo luật đặc biệt dành riêng để 
vượt qua những vướng mắc từ những 
luật khác chưa kịp đổi mới để phù 
hợp; được người đứng đầu quốc gia 
đỡ đầu và có một đội ngũ các nhà 
khoa học trong nước và quốc tế giàu 
tâm huyết có tài năng với chính sách 
hấp dẫn để thu hút các nhà khoa học ở 
nước ngoài” - Bộ trưởng cho biết. 

Mới đây, Thủ tướng đã ký ban hành 
Nghị định 50 của Chính phủ về việc 
thành lập Viện KH&CN Việt Nam-
Hàn Quốc, trong đó cũng đã tận dụng 
tối đa quyền hạn của Chính phủ trong 
việc giao cơ chế tự chủ cao nhất cho 
Viện. Ví dụ như cơ chế tự chủ cao 
trong thực hiện NSNN; tự chủ về định 
mức chi tiền lương, hoạt động thường 
xuyên… vốn đầu tư ban đầu. Bên 
cạnh 35 triệu USD do chính phủ Hàn 
Quốc viện trợ không hoàn lại thì Việt 
Nam có nguồn đối ứng tương đương. 
Chúng tôi đang xúc tiến thành lập hội 
đồng Viện lâm thời cũng như ban điều 
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hành lâm thời. Hội đồng Viện sẽ do 
Thủ tướng chỉ định ban đầu. Nhưng 
khi Viện đã đi vào hoạt động thì sẽ 
tuân thủ những nguyên tắc, thông lệ 
mà các viện nghiên cứu tiên tiến trên 
thế giới đang áp dụng là cơ chế tự chủ 
cao. Chính phủ cũng như Bộ KH&CN 
kỳ vọng sẽ xây dựng Viện trở thành 
địa chỉ tin cậy để các doanh nghiệp 
trong nước, nước ngoài đặt hàng. Viện 
sẽ chỉ thực hiện các nhiệm vụ, đề tài 
ứng dụng KH&CN, nghiên cứu theo 
đơn đặt hàng của doanh nghiệp và xã 
hội. Chắc chắn, các đề tài nghiên cứu 
thành công sẽ có địa chỉ ứng dụng, 
giảm thiểu tỷ lệ đề tài không ứng dụng 
được. 

Tổng hợp 
 
 

 
 
HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGÂN 
SÁCH CHO KH&CN 

Đây là một trong những vấn đề nóng 
được nhiều đại biểu đề cập khi chất 
vấn Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân, ngày 
12/6. 

Đầu tư cho KH&CN chỉ dưới 
1,5% 

Hiện nay, Nhà nước duy trì mức đầu 
tư cho hoạt động KH&CN (chưa tính 
kinh phí sự nghiệp môi trường và an 
ninh, quốc phòng) với tỷ lệ khoảng 
1,36-1,59% tổng chi ngân sách nhà 
nước (NSNN). Tình hình phân bổ 

kinh phí dành cho KH&CN giai đoạn 
2011-2015, bao gồm: tổng kinh phí 
được giao, tỷ lệ % trong tổng chi 
NSNN, tỷ lệ % trong 2% của tổng chi 
NSNN. Nhìn chung ngân sách cho 
KH&CN vẫn chiếm tỷ trọng rất thấp 
trong tổng chi so với một số lĩnh vực 
khác như giáo dục, đảm bảo xã hội, 
các hoạt động kinh tế. 

Trả lời câu hỏi của đại biểu Đoàn 
Nguyễn Thùy Trang (TPHCM) đề cập 
là NSNN dành cho KH&CN là 
2%/năm. Tuy nhiên chưa năm nào 
được cấp đủ nhưng nhiều nơi cũng 
không sử dụng hết trong khi một số tổ 
chức nghiên cứu lại thiếu ngân sách 
để thực hiện, Bộ trưởng Nguyễn Quân 
cho biết: Theo quy định, Nhà nước 
dành 2% tổng chi ngân sách cho 
KH&CN. Số này đều được bố trí đủ. 
Tuy nhiên, phần thực giao cho 
KH&CN thì dưới 2% do chúng ta phải 
để dự phòng và an ninh, quốc phòng 
liên quan đến KH&CN. 

Khi Bộ KH&CN có ý kiến với Bộ 
Tài chính và Quốc hội thì phần dự 
phòng an ninh, quốc phòng liên quan 
đến KH&CN mấy năm gần đây tăng 
lên nhiều, nên phần thực còn lại dành 
cho hoạt động KH&CN chỉ dưới 
1,5%, không đủ cho hoạt động này có 
hiệu quả. 

Trong những năm qua, kinh phí sự 
nghiệp khoa học từ ngân sách trung 
ương và địa phương được tập trung 
dành cho các hoạt động của các tổ 
chức KH&CN, chủ yếu được dành 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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cho chi hoạt động thường xuyên, phần 
còn lại được dành cho chi các nhiệm 
vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp bộ, cấp 
tỉnh. Trong khi đó, hoạt động đổi mới 
công nghệ quốc gia, hỗ trợ doanh 
nghiệp, nền sản xuất nâng cao hiệu 
quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, 
qua đó thúc đẩy phát triển nền kinh tế 
có được chủ yếu dựa trên thành tựu 
của các nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 
gia, một phần từ các nhiệm vụ cấp bộ, 
cấp tỉnh. Bên cạnh đó, mặc dù kinh 
phí đầu tư phát triển hằng năm luôn ở 
mức trên 40% kinh phí chi cho hoạt 
động KH&CN nhưng vai trò chủ 
quyết của Bộ KH&CN đối với phần 
kinh phí này là chưa cao. Trong đó, 
nguyên nhân chủ yếu là do sự chưa 
thống nhất giữa Bộ KH&CN và Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư trong việc phân 
bổ nguồn kinh phí này và các quy 
định về thẩm quyền phân bổ ngân 
sách địa phương của Ủy ban nhân dân 
và Hội đồng nhân dân. 

Tuy vậy, Bộ trưởng Nguyễn Quân 
vẫn thừa nhận kinh phí ít nhưng thực 
tế có tình trạng sử dụng không hết số 
tiền này bởi trước đây, chúng ta xây 
dựng kế hoạch KH&CN theo tư duy 
nền kinh tế tập trung, kế hoạch hóa. 
Nhiệm vụ của KH&CN phải được phê 
duyệt từ tháng 7 năm trước và tới 
tháng 1 năm sau mới có.  Chính vì 
vậy, khi kinh phí được giao thì đề tài 
đã lạc hậu, không đáp ứng yêu cầu của 
thị trường. Bên cạnh đó, việc chuyển 
đổi nhiệm vụ nghiên cứu cũng cứng 

nhắc (đề tài cấp Nhà nước không 
chuyển cho cấp Bộ được, cấp Bộ 
không chuyển cho địa phương được 
và ngược lại) nên chỉ còn cách là hoàn 
lại NSNN. Chưa kể nhiều địa phương 
sử dụng kinh phí KH&CN không 
đúng mục đích. 

Với tinh thần của Luật KH&CN 
năm 2013, vấn đề này sẽ được giải 
quyết vì từ nay chúng ta thực hiện 
theo cơ chế quỹ. Hàng năm, Nhà nước 
giao kinh phí cho KH&CN và đề tài 
dự án phê duyệt đến đâu, cấp tiền đến 
đấy, không có tình trạng đăng ký năm 
trước đến năm sau mới có tiền. 

Nhiều kết quả đáng ghi nhận 
Trong những năm qua, việc sử dụng 

ngân sách đầu tư cho các nhiệm vụ 
KH&CN đã đem lại hiệu quả cao tiêu 
biểu như: Viện nghiên cứu Cơ khí, Bộ 
Công Thương đã phối hợp với các đơn 
vị trong nước thiết kế, chế tạo các 
thiết bị cơ khí thủy công phục vụ dự 
án thủy điện. Cho đến nay đã thiết kế, 
chế tạo cung cấp thiết bị cơ khí thuỷ 
công cho khoảng 20 dự án thuỷ điện 
bao gồm cả Thủy điện Sơn La và Lai 
Châu với tỷ lệ nội địa hóa trên 90%. 
Hiệu quả đem lại là doanh nghiệp Việt 
Nam có thể làm chủ thiết kế, chế tạo 
và cung cấp thiết bị với giá từ 1,5 đến 
2 USD/kg thay cho trước đây phải 
nhập khẩu với giá khoảng 3 USD/kg, 
đồng thời, tạo công việc cho hàng 
ngàn lao động ngành cơ khí. 

Việt Nam là nước thứ hai của châu 
Á và là một trong bốn nước trên thế 
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giới (sau Mỹ, Bỉ, Trung Quốc) tự sản 
xuất được vắc-xin Rota. Công nghệ 
này đã giúp cho Việt Nam chủ động 
sản xuất vắc-xin dự phòng (ước tính 
khoảng 3 triệu liều/năm) với giá thành 
chỉ bằng 1/3 giá vắc-xin ngoại (hãng 
GSK-Bỉ). 

Đặc biệt, Việt Nam đã tự thiết kế 
chế tạo thành công Máy biến áp điện 
lực 3 pha 500 kV- 3 x 150 MVA, là 
thiết bị cỡ lớn, chủ lực của hệ thống 
truyền tải điện quốc gia với chất lượng 
tương đương Châu Âu. Thiết bị được 
Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện 
Đông Anh chế tạo đã được lắp đặt và 
đưa vào vận hành an toàn tại Trạm 
biến áp Nho Quan, Ninh Bình, tháng 
11/2011. Thành công này đánh dấu sự 
trưởng thành vượt bậc của lực lượng 
cán bộ kỹ thuật chế tạo máy biến áp 
Việt Nam, đưa Việt Nam là nước đầu 
tiên của khu vực Đông Nam Á chế tạo 
thành công chủng loại máy cỡ lớn 
này. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân: nói 
về hiệu quả của việc sử dụng NSNN 
cho KH&CN, theo thông lệ quốc tế, 
do đặc thù của hoạt động KH&CN, 
chưa có một hệ tiêu chí đánh giá được 
thừa nhận chung về cách thức tính 
toán chất lượng và hiệu quả của hoạt 
động nghiên cứu và phát triển để từ đó 
đo đếm được hiệu quả đầu tư cho 
KH&CN. Đầu tư cho KH&CN là đầu 
tư cho tương lai, và Nhà nước có trách 
nhiệm đầu tư cho tương lai ngay cả 
khi không thể tính toán được hiệu quả 

tác động của KH&CN trong ngắn hạn. 
Chính vì thế, chỉ có thể đưa ra các 
nhận định định tính mà rất khó định 
lượng về hiệu quả của việc sử dụng 
ngân sách nhà nước. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG ĐỀ 
TÀI “XẾP NGĂN KÉO”: PHẢI 
THỰC HIỆN NGHIÊM LUẬT 
KH&CN 

Sáng 12/6, trong phiên trả lời chất 
vấn tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 
XIII, một số nội dung như vấn đề thị 
trường KH&CN, đề tài khoa học “xếp 
ngăn kéo” là những nội dung được Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) trả lời. 

Thiếu định chế trung gian 
Mở đầu phần chất vấn, đại biểu 

Nguyễn Thị Kim Thúy (Đà Nẵng) băn 
khoăn vì sao đến nay nước ta chưa có 
thị trường KH&CN? Phải chăng do cơ 
chế phân bố đề tài, kinh phí là nguyên 
nhân khiến thị trường KH&CN chậm 
ra đời. Bộ trưởng có trách nhiệm và 
giải pháp gì?  

 
Bộ trưởng Nguyễn Quân trả lời chất vấn tại 

Quốc hội sáng 12/6. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 
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Trả lời câu hỏi này, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Nguyễn Quân cho biết, thị 
trường KH&CN là thị trường phát 
triển muộn nhất trong các thị trường 
kinh tế Việt Nam, chỉ mới có từ sau 
năm 2000, dù đã được manh nha từ 
thời kỳ đổi mới. 

Năm 2004, Thủ tướng đã có quyết 
định phát triển thị trường này. Năm 
2014, Thủ tướng tiếp tục ban hành 
quyết định tiếp tục thúc đẩy phát triển 
KH&CN. Thị trường có 4 yếu tố 
nhưng trước đây chúng ta chỉ quan 
tâm đến nguồn cung và cầu. Nguồn 
cung của các Viện nghiên cứu, các 
nhà khoa học, còn cầu là các doanh 
nghiệp. Còn 2 yếu tố nữa chưa được 
quan tâm thỏa đáng là định chế trung 
gian và môi trường pháp lý. 

Những năm gần đây, Bộ đã quan 
tâm xây dựng thể chế, các đạo luật 
trình lên Quốc hội đã gần hoàn thiện. 
Các định chế trung gian hiện còn yếu 
vì các tổ chức làm dịch vụ, môi giới, 
tư vấn, đánh giá, định giá, kiểm tra, 
kiểm định còn thiếu. Vì vậy, các nhà 
khoa học không tìm được địa chỉ ứng 
dụng, còn các doanh nghiệp lại đi tìm 
kiếm sản phẩm nhập khẩu từ nước 
ngoài.  

Các sàn giao dịch KH&CN đã bắt 
đầu đi vào hoạt động, là nơi để các 
nhà khoa học và doanh nghiệp gặp gỡ, 
chuyển giao công nghệ như tại Hà 
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng,… Các chợ 
công nghệ thiết bị quốc tế, quốc gia, 
khu vực được tổ chức, qua đó các nhà 

khoa học ký được nhiều hợp đồng 
chuyển giao công nghệ. Những sự 
kiện kết nối cung cầu ở các địa 
phương để các nhà khoa học giới thiệu 
sản phẩm của mình. 

Việc bố trí ngân sách từ kinh phí nhà 
nước cho công nghệ có ảnh hưởng rất 
lớn. Hiện do khó khăn về ngân sách 
và biên chế nên việc hình thành các tổ 
chức dịch vụ KH&CN là khó. Bộ 
KH&CN đã trình chính sách về vấn đề 
này nhằm thúc đẩy mạnh mẽ trong 
thời gian tới. 

Đề tài “xếp ngăn kéo” để chờ thời 
cơ 

Đặt câu hỏi trong buổi chất vấn Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân 
sáng nay, đại biểu Nguyễn Mạnh 
Cường (Quảng Ninh) băn khoăn về 
việc nhà nước chi ngân sách khá lớn 
nhưng kết quả nghiên cứu xong còn 
nhiều đề tài “xếp ngăn kéo”, chưa 
được áp dụng. Có phải là đầu tư chưa 
đúng chỗ, vẫn còn cơ chế xin cho, 
trách nhiệm của Bộ trưởng như thế 
nào. 

Trả lời chất vấn vấn đề này, Bộ 
trưởng Nguyễn Quân cho biết hàng 
năm, trong tổng chi ngân sách nhà 
nước gần 2% dành cho KH&CN thì 
có khoảng trên dưới 20% dành cho 
nghiên cứu. Như vậy, có khoảng trên 
dưới 3.000 tỷ đồng dành cho nghiên 
cứu. 

Thuật ngữ đề tài xếp ngăn kéo 
thường được nghe, nhưng có những 
loại nghiên cứu mà chúng ta phải chấp 
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nhận “bỏ ngăn kéo” ví dụ như nghiên 
cứu cơ bản. Vì những nghiên cứu như 
vậy thường đi trước thời đại, cần có 
thời gian chờ đợi trình độ phát triển 
của xã hội đến một mức độ nhất định 
để ứng dụng được. Ví dụ như chất bán 
dẫn được người Mỹ phát minh ra từ 
đầu thập kỷ 1950 nhưng nằm ngăn 
kéo đến những năm 1960 khi người 
Nhật mua sáng chế đó thì nó mới trở 
thành sản phẩm hàng hóa để ngày nay 
đóng góp cho thế giới mỗi năm hơn 
20.000 tỷ USD. Chúng ta phải chấp 
nhận loại nghiên cứu này cần phải có 
một giai đoạn chờ đợi. 

Loại thứ hai là một số đề tài nghiên 
cứu ứng dụng nhưng phải chờ đợi quá 
trình thương mại hóa hoặc chờ sự 
chấp nhận của xã hội. Giả dụ như 
nghiên cứu vắc-xin, chúng ta phải có 
giai đoạn dài để thử nghiệm lâm sàng, 
có cấp phép của ngành y tế… 

Thứ ba, phải thừa nhận có một số 
loại đề tài “xếp ngăn kéo” là đề tài 
nghiên cứu không bám sát vào yêu 
cầu của thực tiễn, nghiên cứu theo 
cảm tính, nghiên cứu theo mong muốn 
của cá nhân. Vì vậy, sau khi nghiên 
cứu xong không tìm được địa chỉ ứng 
dụng, không thương mại hóa được, 
dẫn tới phải bỏ ngăn kéo. Xã hội nào 
cũng phải chấp nhận một tỷ lệ nhất 
định những nghiên cứu không được 
ứng dụng. 

Luật KH&CN 2013 đã có những 
quy định chặt chẽ để khắc phục tình 
trạng này. Theo Luật KH&CN, những 

nhiệm vụ sử dụng ngân sách Nhà 
nước phải là những nhiệm vụ được 
thực hiện theo đơn đặt hàng, phải xuất 
phát từ nhu cầu thực tiễn sản xuất kinh 
doanh chứ không phải theo sở thích 
của cá nhân nhà khoa học. 

Nghị định 08/NĐ-CP năm 2014 
cũng đã quy định cơ chế đặt hàng. 
Theo đó, mọi tổ chức và cá nhân đều 
có quyền đề xuất ý tưởng của mình 
nhưng cơ quan quản lý nhà nước căn 
cứ vào chiến lược của mình, xác định 
xem đề xuất đó có phù hợp không, có 
đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh 
tế-xã hội hay không và sau đó mới đề 
xuất đặt hàng với cơ quan quản lý 
KHCN. 

Bộ KHCN yêu cầu các cơ quan đề 
xuất đặt hàng phải cam kết  khi tổ 
chức nghiên cứu thành công phải tiếp 
nhận kết quả nghiên cứu và ứng dụng 
vào thực tiễn. Nếu làm nghiêm điều 
này sẽ chấm dứt được những đề tài 
nghiên cứu xong phải bỏ ngăn kéo. 

Chốt lại vấn đề này, Chủ tịch Quốc 
hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định 
chúng ta sẽ thực hiện nghiêm Luật 
KHCN 2013. 

Tổng hợp 
 
GIẢI PHÓNG SỨC Ỳ TRONG 
NGHIÊN CỨU KHCN BẰNG 
CÁCH NÀO? 

Đây là một trong những vấn đề được 
nhiều đại biểu đề cập khi chất vấn Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, 
sáng 12/6. 



Số 230 - 6/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 11 

Lý giải về sự bất bình đẳng trong 
tham gia nghiên cứu KHCN giữa các 
tổ chức KHCN công lập và ngoài 
công lập, Bộ trưởng Nguyễn Quân 
cho biết do các tổ chức KHCN công 
lập được Nhà nước cấp kinh phí chi 
thường xuyên và một số chi phí khác 
trong khi tổ chức KHCN ngoài công 
lập không được cấp kinh phí. Điều 
này khiến họ phải dự toán tất cả các 
chi phí đó vào đề tài nên khi đấu thầu 
các công trình họ đều chịu sự bất 
công, đều… thua thầu so với các tổ 
chức KHCN công lập. Do đó, hầu hết 
các đề tài cấp Nhà nước đều rơi vào 
tay các tổ chức KHCN công lập. 

Hiện Thông tư liên tịch (số 55) giữa 
Bộ Tài chính và Bộ KH&CN quy định 
được bổ sung kinh phí, tiền công, tiền 
lương vào trong dự toán cộng với 
nhiều nội dung khác theo tinh thần của 
Luật KH&CN năm 2013, tạo ra sự 
bình đẳng và động lực cho các tổ chức 
nghiên cứu KHCN (như thuê chuyên 
gia nước ngoài và trang thiết bị để tận 
dụng tối đa năng lực của các phòng thí 
nghiệm đang có). 

Như vậy, có thể nói Thông tư 55 là 
khả thi, giải quyết được vướng mắc 
trong quá trình chuyển đổi các tổ chức 
KHCN sang cơ chế tự chủ. 

Về kết quả thực hiện Nghị định 
115/NĐ-CP năm 2005 của Chính phủ, 
ông Nguyễn Quân cho biết sau 10 
năm thực thi cơ chế tự chủ của các tổ 
chức KHCN cho thấy, vướng mắc lớn 
nhất hiện nay là chúng ta chưa có 

phương thức để giao kinh phí hoạt 
động thường xuyên theo nhiệm vụ mà 
chỉ giao theo biên chế. Như vậy, tạo 
sức ỳ rất lớn cho các tổ chức KHCN, 
cứ có nhiều biên chế thì được giao 
nhiều tiền và thậm chí không ai kiểm 
soát xem họ đã đạt kết quả gì sau khi 
sử dụng ngân sách Nhà nước. 

Hiện Bộ Tài chính và Bộ KH&CN 
đã ban hành Thông tư 121 năm 2014 
quy định rõ kinh phí hoạt động thường 
xuyên được giao cho đơn vị sự nghiệp 
KHCN không phải theo biên chế mà 
theo nhiệm vụ, do các Viện xây dựng 
được Bộ KH&CN phê duyệt và được 
ký như một đề tài dự án, có thanh tra 
kiểm tra, nghiệm thu đánh giá. Nếu 
đơn vị nào không làm được thì năm 
sau sẽ không được cấp kinh phí này 
nữa. 

Nói về quan điểm của mình trước 
thực trạng Việt Nam đang nhập nhiều 
cây trồng vật nuôi từ nước ngoài về, 
Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, 
nước ta có nhiều giống tốt nhưng thế 
giới cũng còn có nhiều giống tốt hơn. 
Nguồn gen của Việt Nam tuy phù hợp 
với tình hình trong nước nhưng năng 
suất, sản lượng của nhiều loại cây 
trồng vật nuôi trên thế giới cũng có 
thể đáp ứng được yêu cầu phát triển 
của chúng ta. “Chúng tôi ủng hộ việc 
nhập khẩu những giống cây trồng vật 
nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt 
để sản phẩm của chúng ta có thể cạnh 
tranh được với thế giới”, Bộ trưởng 
Nguyễn Quân cho biết. 
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Liên quan đến chất vấn của đại biểu 
Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) về việc 
chuyển đổi các tổ chức KHCN theo 
Nghị định 115 còn chậm và vướng 
mắc, Bộ trưởng Nguyễn Quân cho 
rằng Nghị định này đã triển khai 10 
năm nhưng chỉ có 3/4 tổ chức KHCN 
công lập có đề án chuyển đổi mà thôi. 

Có nhiều người còn hiểu sai quan 
điểm của Nghị định 115 là chuyển 
sang cơ chế tự chủ có vẻ như Nhà 
nước sẽ không chăm lo cho họ nhưng 
trên thực tế, việc chuyển sang cơ chế 
tự chủ chỉ là thay phương thức hỗ trợ 
của Nhà nước. 

Trước đây, chúng ta hỗ trợ kinh phí 
hoạt động thường xuyên theo biên 
chế, đã tạo ra sức ỳ, kém hiệu quả còn 
bây giờ Nhà nước hỗ trợ theo nhiệm 
vụ, chức năng của tổ chức KHCN như 
các nhà khoa học ngoài tiền công, tiền 
lương thì vẫn được hưởng thêm tiền từ 
các đề tài dự án mà mình được tuyển 
chọn hoặc giao trực tiếp. 

Đến thời điểm này, Nghị định 115 
dù chưa làm được 100% nhưng đã 
hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. 
Bộ KH&CN sẽ xây dựng Nghị định 
mới thay thế vào cuối năm nay. 

Theo Chinhphu.vn 
 

QUY ĐỊNH KINH PHÍ ĐỐI VỚI 
NHIỆM VỤ KH&CN SỬ DỤNG 
NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Từ ngày 8/6/2015, Thông tư liên tịch 
số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN chính 
thức có hiệu lực. Thông tư liên tịch 

này thay thế cho Thông tư liên tịch số 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
7/5/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) 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 (NSNN). 

Theo đó, Thông tư này quy định 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 kí bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

Các yếu tố đầu vào cấu thành dự 
toán nhiệm vụ KH&CN có sử dụng 
NSNN bao gồm: tiền công lao động 
trực tiếp; chi mua vật tư, nguyên, 
nhiên, vật liệu; chi sửa chữa, mua sắm 
tài sản cố định; chi hội thảo khoa học, 
công tác phí trong và ngoài nước phục 
vụ hoạt động nghiên cứu; chi trả dịch 
vụ thuê ngoài phục vụ hoạt động 
nghiên cứu; chi điều tra, khảo sát thu 
thập số liệu; chi văn phòng phẩm, 
thông tin liên lạc, in ấn phục vụ hoạt 
động nghiên cứu; chi họp hội đồng tự 
đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN; chi quản lý chung nhiệm vụ 
KH&CN nhằm bảo đảm yêu cầu quản 
lý trong triển khai thực hiện nhiệm vụ 
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KH&CN; chi khác có liên quan trực 
tiếp đến triển khai thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN. 

Thông tư này áp dụng đối với các cơ 
quan quản lý nhiệm vụ KH&CN và cơ 
quan có thẩm quyền phê duyệt nhiệm 
vụ KH&CN có sử dụng NSNN; các tổ 
chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN có sử dụng NSNN, và các tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan. 

Trong trường hợp nhiệm vụ 
KH&CN có nhu cầu thuê chuyên gia 
trong nước, tố chức chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN căn cứ nội dung yêu cầu 
công việc thuê chuyên gia thực hiện 
thương thảo mức tiền thuê chuyên gia, 
thuyết minh rõ cho hội đồng tư vấn 
đánh giá xem xét, trình cơ quan có 
thấm quyền phê duyệt theo hợp đồng 
khoán việc. Trường hợp thuê chuyên 
gia trong nước theo ngày công thì mức 
dự toán thuê chuyên gia trong nước 
không quá 40 triệu đồng/người/tháng 
(tháng làm việc tính trên cơ sở 22 
ngày làm việc). 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện nội 
dung chi thuê chuyên gia trong nước 
không quá 30% tổng dự toán kinh phí 
chi tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN quy định tại khoản 1 Điều 
7 Thông tư này. Trong trường họp đặc 
biệt, nhiệm vụ KH&CN có dự toán 
thuê chuyên gia trong nước vượt quá 
40 triệu đồng/người/tháng hoặc tổng 
dự toán kinh phí thực hiện nội dung 
chi thuê chuyên gia trong nước vượt 
quá 30% tổng dự toán kinh phí chi 

tiền công trực tiếp thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN quy định tại khoản 1 Điều 7. 

Trong trường hợp đặc biệt, nhiệm vụ 
KH&CN có dự toán thuê chuyên gia 
trong nước vượt quá 40 triệu 
đồng/người/tháng hoặc tổng dự toán 
kinh phí thực hiện nội dung chi thuê 
chuyên gia trong nước vượt quá 30% 
tổng dự toán kinh phí chi tiền công 
trực tiếp thực hiện nhiệm vụ KH&CN 
quy định; hoặc tổng dự toán kinh phí 
thực hiện nội dung chi thuê chuyên 
gia ngoài nước vượt quá 50% tổng dự 
toán kinh phí chi tiền công trực tiếp 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN quy 
định; thì đối với nhiệm vụ KH&CN 
cấp quốc gia, cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử 
dụng NSNN quyết định phê duyệt và 
chịu trách nhiệm sau khi có ý kiến 
bằng văn bản của Bộ KH&CN. 

Đối với nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, 
cấp tỉnh, cơ quan có thẩm quyền phê 
duyệt nhiệm vụ KH&CN có sử dụng 
NSNN quyết định phê duyệt và chịu 
trách nhiệm. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 20 VỀ 
NHẬP KHẨU MÁY MÓC CŨ: 
LĨNH VỰC ĐẶC THÙ CÓ THỂ 
QUY ĐỊNH “RIÊNG” 

Thông tin được Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) Nguyễn 
Quân cập nhật tại Diễn đàn Doanh 
nghiệp Việt Nam giữa kỳ 2015. Dự 
kiến trong tuần tới, Bộ KH&CN sẽ 
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báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự 
thảo mới này. 

“Hầu như không ảnh hưởng dự án 
FDI” 

Vấn đề quy định, tiêu chuẩn nhập 
khẩu đối với dây chuyền công nghệ, 
thiết bị, máy móc đã qua sử dụng 
được quy định tại Dự thảo Thông tư 
sửa đổi Thông tư 20/2014/TT-
BKHCN được khá nhiều hiệp hội 
doanh nghiệp (DN) nước ngoài đề cập 
khi nói về những vướng mắc trong 
môi trường kinh doanh. 

Trao đổi trước Diễn đàn về vấn đề 
này, Bộ trưởng Nguyễn Quân khẳng 
định, phiên bản dự thảo mới chắc chắn 
giải quyết được những vấn đề mà DN 
quan ngại. 

Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, đối 
với DN có dự án đầu tư vào Việt 
Nam, nếu trong dự án đầu tư có trình 
bày về dây chuyền công nghệ, thiết bị 
sử dụng mà cơ quan có thẩm quyền 
trong quá trình xem xét cấp phép đầu 
tư đã chấp nhận và dự án đầu tư được 
phê duyệt thì không cần có bước giám 
định chất lượng. 

Còn đối với máy móc, thiết bị nằm 
ngoài dự án đầu tư hoặc nhập khẩu 
sau khi có dự án đầu tư, tất cả DN, tổ 
chức, cá nhân được quyền lựa chọn 1 
trong 2 tiêu chí, hoặc là thời gian sử 
dụng dưới 10 năm hoặc chất lượng sử 
dụng còn lại của thiết bị là trên 70%. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân cũng chia 
sẻ: Chúng tôi khuyến khích DN có 
chứng thư giám định chất lượng trước 

khi nhập khẩu để thuận lợi khi thông 
quan, đồng thời chúng tôi đã chấp 
nhận thông quan trước, kiểm tra sau 
các thiết bị máy móc nhập khẩu, nếu 
DN cam kết đảm bảo yêu cầu, quy 
định của Việt Nam. Theo đó, doanh 
nghiệp có thể nhập khẩu, lắp đặt đưa 
vào sử dụng rồi mới tiến hành giám 
định chất lượng. Nếu thiết bị, công 
nghệ không đúng như cam kết thì DN 
chịu mọi phí tổn do cam kết không 
đúng của mình. Như vậy DN không 
mất thời gian chờ đợi giám định. 

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Quân 
cũng cho biết, Bộ KH&CN cũng yêu 
cầu các bộ, ngành quản lý các lĩnh vực 
của Việt Nam có thể ban hành điều 
kiện đặc thù ngoài 2 tiêu chí mà Bộ 
KH&CN đã quy định. Có lĩnh vực 
như máy thi công trong xây dựng, 
giao thông có thể được nhập khẩu 
thiết  bị có thời gian sử dụng hơn 10 
năm, nhưng ngược lại, cũng có lĩnh 
vực đòi hỏi chất lượng còn lại phải 
cao hơn 70% như những lĩnh vực y tế 
hoặc thiết bị ảnh hưởng đến môi 
trường. “Quy định như vậy để đảm 
bảo sức cạnh tranh của hàng hóa Việt 
Nam và hầu như không ảnh hưởng 
đến các dự án FDI” Bộ trưởng khẳng 
định. 

Doanh nghiệp đề xuất “đơn giản 
hơn” 

Theo phản ánh của Hiệp hội DN 
Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham), tại 
các cuộc họp ở cả TP.HCM và Hà 
Nội, các DN đồng loạt phản đối Dự 
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thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 20 
bởi những hạn chế đưa ra trong dự 
thảo Thông tư sửa đổi có thể gây phản 
tác dụng, không khuyến khích ngành 
sản xuất. 

Theo AmCham, thương mại toàn 
cầu trong lĩnh vực thiết bị sản xuất đã 
qua sử dụng đang phát triển, đặc biệt 
trong các ngành đòi hỏi nguồn vốn 
lớn, vì nhà đầu tư có thiết bị đã sử 
dụng có chất lượng tốt thường muốn 
chuyển thiết bị từ một trong những 
nhà máy hiện tại của mình ở một nước 
khác sang Việt Nam, chứ không muốn 
mua thiết bị mới với thời gian giao 
hàng dài và chi phí cao hơn nhiều. 

Còn theo Hiệp hội doanh nghiệp 
Hàn Quốc tại Việt Nam (KoCham), 
đối với các máy móc và dây chuyền 
sản xuất tự chế tạo, các chỉ số và tiêu 
chuẩn về chất lượng sản phẩm thường 
được coi là bí mật kinh doanh của DN 
nên bên thứ ba nhập khẩu các sản 
phẩm đó khó tiếp cận và đánh giá 
được chất lượng của sản phẩm. 

“Bên cạnh đó, một số tài liệu theo 
yêu cầu của cơ quan Việt Nam lại 
không được ban hành bởi nước sản 
xuất. Điều này là nguyên nhân dẫn 
đến việc chậm trễ trong việc thực hiện 
thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị 
và dây chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng vào Việt Nam”- theo KoCham. 

Ý kiến vướng mắc một lần nữa được 
nhắc lại tại đề xuất của Nhóm Công 
tác Đầu tư và Thương mại của VBF. 
Theo ông Fred Burke, đại diện Nhóm 

Công tác, các DN đều đề xuất bãi bỏ 
những quy định hạn chế về nhập khẩu 
máy móc, thiết bị trong dự thảo Thông 
tư, đồng thời đơn giản hóa các thủ tục 
hành chính mới cho phù hợp với các 
tiêu chuẩn quốc tế về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường 
và lồng ghép vào chương trình Cơ chế 
Một cửa quốc gia. 

Theo baohaiquan.vn 
 
 
 
 

 Chế tạo thành công thiết bị điện 
tử tự phá hủy 

Các linh kiện của thiết bị điện tử bỏ 
đi thường phải chôn lấp, sẽ được tái 
chế hoặc phá hủy hoàn toàn. 

Mở rộng nghiên cứu trước đây về 
các thiết bị điện tử hòa tan trong nước 
vào cuối vòng đời của chúng, các nhà 
nghiên cứu thuộc Trường Đại học 
Illinois (Mỹ) đã chế tạo được loại thiết 
bị điện tử “nhất thời” tự phá hủy khi 
tiếp xúc với nhiệt. Như vậy, các linh 
kiện của thiết bị điện tử bỏ đi thường 
phải chôn lấp, sẽ được tái chế hoặc 
phá hủy hoàn toàn. 

Công nghệ mới liên quan đến mạch 
magiê in trên vật liệu mỏng và dẻo. 
Các giọt axit nhỏ có nồng độ thấp mắc 
kẹt trong chất sáp phủ lên thiết bị. Khi 
tiếp xúc với nhiệt, chất sáp tan chảy 
và giải phóng axit hòa tan toàn bộ 
thiết bị. Các nhà nghiên cứu cũng có 
thể chế tạo thiết bị được điều khiển từ 

THÀNH TỰU KH&CN 
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xa để tự phá hủy bằng cách gắn vào 
máy thu tần số vô tuyến và ống xoắn 
nhiệt cảm ứng. Trong phản ứng với tín 
hiệu vô tuyến, ống xoắn nhiệt nóng 
lên và làm chảy sáp dẫn đến sự phá 
hủy của thiết bị. 

Tương tự như các thiết bị hòa tan 
trong nước, thời gian để các thiết bị 
kích ứng nhiệt phân rã có thể được 
kiểm soát bằng cách điều chỉnh độ dày 
của sáp, nồng độ axit và nhiệt độ. Các 
nhà nghiên cứu cho biết có thể chế tạo 
thiết bị hòa tan trong vòng ít nhất 20 
giây hoặc lên đến vài phút sau khi 
kích ứng nhiệt. 

Việc bao phủ các linh kiện bằng sáp 
có nhiệt độ tan chảy khác nhau có thể 
cho ra đời các thiết bị phân hủy theo 
một loạt các bước xác định. Điều này 
cho phép kiểm soát thời gian hoạt 
động của các linh kiện cụ thể, cung 
cấp cho các thiết bị khả năng cảm biến 
và phản ứng với các điều kiện môi 
trường của thiết bị.  

Theo chinhphu.vn 
 

 Nghiên cứu trộn nước sông với 
nước biển tạo thành điện 

Nước sông chảy ra biển trộn với 
nước mặn tạo ra một quá trình hóa 
học có thể khai thác để phát điện đủ 
đáp ứng nhu cầu của con người. 

Theo BBC, kỹ sư người Anh Pattle 
lần đầu đề cập ý tưởng về loại “năng 
lượng thẩm thấu” này năm 1954. Khi 
hai dung dịch nước muối nồng độ 
khác nhau được ngăn cách bằng một 

màn bán thấm (chỉ cho nước đi qua, 
muối bị giữ lại), nước sẽ di chuyển từ 
bên nồng độ thấp sang bên có nồng độ 
cao, tạo nên một sự chênh lệch áp suất 
giữa 2 bên màng. 

Nếu tạo được chênh lệch áp suất đủ 
lớn, có thể sử dụng để quay tua-bin 
phát điện. Công ty  Na Uy Statkraft đã 
thử chế tạo một hệ thống như vậy năm 
2009. Tuy dự án ngừng năm 2013, do 
lượng điện sản xuất ra quá thấp (4kW) 
nhưng nó đã chứng tỏ tính khả thi của 
ý tưởng này. 

Các nhà khoa học cũng đang nghiên 
cứu một công nghệ khác gọi là 
capmix. Họ lần lượt cho nước biển và 
nước tinh khiết vào một bình chứa 2 
điện cực, hoạt động như tụ điện. Quá 
trình này cũng làm tăng điện áp. 

Công nghệ này có thể mở rộng sang 
các chất hòa tan trong nước khác 
ngoài muối, chỉ cần đáp ứng điều kiện 
nồng độ chênh lệch. Quá trình đốt 
nhiên liệu hóa thạch để phát điện hiện 
nay tạo ra rất nhiều khí CO2. 

CO2 khi hòa tan vào nước sẽ tạo 
thành dung dịch axit carbonic dưới 
dạng các ion âm và dương. Như vậy 
có thể sử dụng CO2 thay cho nước 
biển trong công nghệ capmix bằng 
cách lần lượt trộn nước với khí CO2 
và không khí sạch. Đây cũng là công 
trình nghiên cứu của một nhóm thuộc 
Wetsus vào năm 2013. 

Theo tính toán, khí thải CO2 từ các 
nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa 
thạch toàn thế giới có thể tạo ra một 
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năng lượng khoảng 850 TWh mỗi 
năm, gấp gần 100 lần nhu cầu năng 
lượng một năm của toàn bộ Vương 
quốc Anh. 

Theo Vnexpress.net 
 

 Mỹ chế tạo thành công dầu 
diesel từ bã mía 

Các nhà khoa học Mỹ mới đây đã 
công bố một phát minh mới mang tính 
đột phá, giúp tạo ra nhiên liệu dầu mỡ 
từ bã mía để thay thế diesel động cơ 
và dầu bôi trơn trên máy bay. 

Nhóm các nhà khoa học người Mỹ 
đã tìm ra phương pháp sản xuất nhiên 
liệu sinh học cho máy bay từ cây mía - 
sử dụng chất xúc tác MgO và Nb2O5 
để chuyển hóa bã mía thành dầu 
diesel, giúp cắt giảm đáng kể lượng 
khí thải nhà kính. 

Giáo sư Alexis Bell thuộc Trường 
Đại học California, Berkeley, Mỹ giải 
thích rằng, nhiên liệu cung cấp cho 
ngành công nghiệp hàng không luôn 
có một số yêu cầu nghiêm ngặt: “Yêu 
cầu đầu tiên là không oxy vì sẽ làm 
giảm mật độ năng lượng cháy. Thứ 
hai, nhiên liệu phải có tính chất bôi 
trơn, để tránh gây ra hao mòn cho các 
tuabin. Những gì chúng tôi phát triển 
ở dự án nhiên liệu này sẽ đáp ứng tất 
cả những tiêu chí đó. Nếu sử dụng củ 
cải đường thay vì mía đường sẽ gây 
nên sự thiếu hụt giữa nguồn nhiên liệu 
và thực phẩm. Bằng cách sử dụng mía 
làm thành xăng sinh học sẽ giải quyết 
bài toán trên”. 

Năm 2012, lượng carbon ngành 
hàng không thải ra chiếm 2% tổng 
lượng khí thải carbon toàn cầu. Do đó, 
giới khoa học đang nghiên cứu các 
loại nhiên liệu thay thế mới, thay thế 
nhiên liệu truyền thống. 

Nghiên cứu do công ty xăng dầu 
Anh BP tài trợ, đang chờ cấp bằng 
sáng chế. Trong tương lai, quá trình 
sản xuất sẽ được ứng dụng trong sản 
xuất dầu mỡ bôi trơn trước khi chế tạo 
nhiên liệu sạch cho động cơ máy bay. 

Theo vietq.vn 
 

 Phương pháp mới giúp nhận 
dạng tế bào gốc chữa bệnh tim 

Bằng việc sử dụng một protein nhận 
dạng mới tiêm vào chuột, các nhà 
nghiên cứu Anh đã phát hiện một loại 
tế bào gốc đặc biệt có thể giúp sửa 
chữa những tổn thương do cơn đau 
tim gây ra. Đây là phát hiện của các 
nhà khoa học thuộc Đại học Imperial 
College London (ICL) ở Anh. 

Trong nghiên cứu đăng tải trên 
Nature Communications, một nhóm 
các nhà khoa học của ICL và Quỹ Tim 
mạch của Anh phát hiện ra rằng các tế 
bào gốc có tính chất sửa chữa tim có 
chứa một protein nhận dạng trên bề 
mặt, gọi là PDGFR alpha. Các tế bào 
trên có khả năng sử dụng protein này 
để phát hiện một loại tế bào đặc biệt 
có tiềm năng nhất đối với y học tái 
sinh tim. 

Các nhà nghiên cứu cho biết chuột 
được điều trị bằng loại tế bào gốc này 
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có khả năng hồi phục và sửa chữa 
phần lớn cơ tim bị tổn thương sau 12 
tuần, giúp ngăn chặn suy tim. 

Theo nhóm nghiên cứu trên, họ hy 
vọng có thể tìm thấy các tế bào tương 
tự trong tim người, có thể sử dụng 
PDGFR alpha và các protein khác để 
nhận dạng và thanh lọc các tế bào gốc 
tốt nhất để sửa chữa những tốn thương 
do các cơn đau tim gây ra. 

Giáo sư Michael Schneider thuộc 
Quỹ tim mạch Anh, người đứng đầu 
nhóm nghiên cứu, cho rằng trong 
tương lai, việc điều trị các tổn thương 
tim có thể được thực hiện thông qua 
việc tiêm các tế bào gốc, tương tự như 
phương pháp mà nhóm của ông đang 
nghiên cứu, hoặc sử dụng các protein 
chữa bệnh mà các tế bào này tạo ra. 

Theo Vietnamplus 
 
 
 

 
PGS.TS PHẠM HOÀNG HIỆP: TỪ 
CẬU BÉ MÊ GIẢI TOÁN ĐẾN 
NHÀ TOÁN HỌC 

Nhà toán học Việt Nam đầu tiên ở 
trong nước có bài đăng trên tạp 
chí Acta Mathematica danh tiếng mới 
đây đã trở thành chủ nhân đầu tiên 
của Giải thưởng Tạ Quang Bửu dành 
cho Nhà khoa học trẻ. 

Khác với năm ngoái, Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm nay đã tìm được chủ 
nhân cho hạng mục Nhà khoa học trẻ, 
đó là PGS.TSKH. Phạm Hoàng Hiệp, 

người mới chuyển về Viện Toán học 
từ tháng 4 vừa qua, sau 10 năm giảng 
dạy ở Khoa Toán-Tin, ĐHSP Hà Nội. 

Với công trình viết chung cùng Viện 
sĩ Viện Hàn lâm khoa học Pháp, Giáo 
sư Jean-Pierre Demailly mang tên “A 
sharp lower bound for the log 
canonical threshold” (Một đánh giá tốt 
nhất có thể của ngưỡng chính tắc) 
đăng trên tạp chí Acta Mathematica số 
212, tập 1, năm 2014, nhà toán học 34 
tuổi đã giành được số phiếu tuyệt đối 
của Hội đồng Giải thưởng. 

“Đây là lần đầu tiên một nhà toán 
học Việt Nam ở trong nước có bài 
đăng trên tạp chí Acta Mathematica - 
tạp chí được xếp hạng cao nhất theo 
chỉ số ảnh hưởng và chỉ số trích dẫn 5 
năm trong danh mục 302 tạp chí 
ngành toán lý thuyết của cơ sở dữ liệu 
ISI. Công trình này được viết chung 
với nhà toán học hàng đầu của thế 
giới. Theo thư ủng hộ của ông ta thì 
PGS Phạm Hoàng Hiệp là người đề 
xuất vấn đề nghiên cứu và đưa ra ý 
tưởng chính để giải quyết vấn đề, 
đồng thời là người đóng vai trò chủ 
chốt trong việc viết bài. Công trình 
này đưa ra một ước lượng tốt nhất cho 
một chỉ số quan trọng trong Hình học, 
có thể giúp giải quyết giả thuyết 
Guedj và Rashkovskii đang được 
nhiều nhà toán học hàng đầu thế giới 
quan tâm nghiên cứu,” theo GS Ngô 
Việt Trung, Chủ tịch Hội đồng Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu, cũng là Chủ 
tịch Hội đồng khoa học ngành Toán 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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học của Quỹ Nafosted. PGS Phạm 
Hoàng Hiệp cho biết, anh bắt đầu 
nghiên cứu công trình này từ cuối năm 
2010; sau đó, vào tháng 9 năm 2011, 
khi sang làm nghiên cứu một năm ở 
viện Fouier, ĐH Grenoble, Pháp, anh 
đã gặp và trao đổi với VS. GS Jean-
Pierre Demailly để hoàn thiện công 
trình trong vòng hai tháng.  

Điều bất ngờ là tác giả của nghiên 
cứu xuất sắc này đến với toán học khá 
muộn và với một tình yêu vô cùng đặc 
biệt. Mãi đến năm lớp 9, sau khi tình 
cờ đọc một cuốn sách về số học mà bố 
anh mua cho từ trước đó rất lâu, Hiệp 
phát hiện mình có thêm niềm đam mê 
mới ngoài bóng đá. Mặc dù đã lỡ cơ 
hội thi vào lớp chuyên toán của tỉnh 
Hải Dương, nhưng Hiệp vẫn nuôi mơ 
ước được đi thi toán quốc tế. Cậu say 
sưa tìm giải các đề thi toán trong tạp 
chí Toán học và Tuổi trẻ. Đôi lần, lời 
giải của cậu được tạp chí chọn đăng. 
Mặc dù không thực hiện được ước mơ 
thi toán quốc tế (Hiệp chỉ đoạt giải ở 
các cuộc thi toán của tỉnh), “nhưng đó 
chính là những năm tháng tôi đã rèn 
cho mình cách tự học, đọc sách, và 
suy nghĩ giải quyết vấn đề”. Sau đó, 
Hiệp thi vào học Khoa Toán, ĐH Sư 
phạm với ước mơ rất khiêm tốn là 
“nếu không được nghiên cứu toán thì 
cũng được giảng dạy toán”. 

Anh cho rằng, những năm theo học 
Lớp chất lượng cao của Khoa Toán, 
ĐH Sư phạm Hà Nội là giai đoạn 
quan trọng nhất trong cuộc đời nghiên 

cứu của anh khi anh dành phần lớn 
thời gian để đọc và nghiền ngẫm các 
tài liệu về toán học, tạo cho mình một 
nền tảng vững chắc. Cũng tại đây, sau 
khi được thầy giáo của mình là GS. 
Nguyễn Văn Khuê giới thiệu về 
hướng nghiên cứu The complex 
Monge-Ampere Equation (Phương 
trình Monge-Ampere phức) của GS. 
Urban  Cegrell, anh đã tìm tòi để viết 
các kết quả nghiên cứu về hướng này 
rồi gửi cho các tạp chí toán học quốc 
tế. Nhờ đó, vị giáo sư người Thụy 
Điển đã biết đến anh và nhận lời 
hướng dẫn anh bảo vệ luận án tiến sĩ 
tại ĐH Umea vào năm 2008. Sau đó, 
từ năm 2011 đến năm 2014, anh lần 
lượt dự tuyển thành công vào một số 
vị trí nghiên cứu ở Pháp với niềm tin 
rằng ở những nơi đó, anh sẽ có cơ hội 
gặp gỡ nhiều đồng nghiệp xuất sắc. 
Về nước vào cuối năm 2014, anh xin 
chuyển sang Viện Toán học vì muốn 
“tập trung sâu hơn vào nghiên cứu, 
đồng thời vẫn có thể giảng dạy một 
cách có chọn lọc”. 

“Tôi cho rằng nghiên cứu toán học 
cũng như nghiên cứu ở các lĩnh vực lý 
thuyết khác, trước hết phải là tìm 
kiếm, khám phá những điều mới mẻ 
để làm phong phú thêm kho tàng tri 
thức của con người. Việc ứng dụng 
vào cuộc sống cần sự tổng hợp của 
nhiều người trong nhiều lĩnh vực. 
Thiết nghĩ, làm nghiên cứu cũng 
giống như phát triển thể thao, cần 
phong trào ở nhiều nơi với nhiều 
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người tham gia, từ đó những vận động 
viên xuất sắc chắc chắn sẽ xuất hiện. 
Theo cách đó, càng có nhiều người 
làm nghiên cứu khoa học thì càng tốt, 
vì chỉ cần một trong số các nghiên cứu 
lý thuyết được ứng dụng thì cũng có 
thể dẫn tới sự thay đổi bộ mặt của cả 
thế giới; còn nếu nghiên cứu của họ 
chưa thể ứng dụng ngay thì ít nhất nó 
cũng phát huy được vai trò trong việc 
đào tạo những người đi sau,” Hiệp 
chia sẻ. 

Vài nét về PGS.TS Phạm Hoàng 
Hiệp: 

2000-2004: Lớp Chất lượng cao, 
Khoa Toán-Tin, ĐH Sư phạm Hà Nội 

2007: Tốt nghiệp Thạc sĩ tại ĐH Sư 
phạm Hà Nội 

2008: Bảo vệ Tiến sĩ tại ĐH Umea, 
Thụy Điển 

2013: Bảo vệ Tiến sĩ Khoa học tại 
ĐH Aix-Marseille, Pháp 

Được phong Phó giáo sư năm 29 
tuổi (2011) - Chuyên ngành: Giải tích 
và Hình học 

Đã có 29 bài báo đăng trên các tạp 
chí ISI như Comptes Rendus 
Mathematique, Annales de l’institut 
Fourier (Grenoble), Journal de 
Mathématiques Pures et Appliquées… 

Theo Tiasang.com.vn 
 
 
 

 
MUỐN CẠNH TRANH DN PHẢI 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân đã chia 
sẻ như trên tại Ngày hội Khởi nghiệp 
và Công nghệ Việt Nam 2015 diễn ra 
mới đây tại Hà Nội.  

TECHFEST VietNam là nơi để 
những người có những ý tưởng, sản 
phẩm và kết quả nghiên cứu khoa học 
thành công đến giới thiệu, trình diễn 
những ý tưởng, kết quả của mình. Từ 
đó, các nhà đầu tư sẽ nhìn thấy những 
khả năng ứng dụng, những triển vọng 
dành do xã hội và họ sẽ đầu tư - Bộ 
trưởng Nguyễn Quân cho biết. 

Tuy nhiên, ở Việt Nam khái niệm 
đầu tư mạo hiểm còn rất mới. Bởi vì 
đầu tư cho những ý tưởng KH&CN là 
đầu tư mạo hiểm, có thể đầu tư cho 5 
dự án thì mới có một dự án thành 
công. Nói cách khác, ở Việt Nam vẫn 
rất dè dặt với việc đầu tư mạo hiểm. 
Khi đã không quan tâm đến đầu tư 
mạo hiểm thì xác suất thành công của 
các doanh nghiệp (DN) khởi nghiệp 
còn rất hạn chế. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho rằng, 
việc tổ chức các sự kiện như này là 
dịp để đưa các nhà đầu tư quốc tế đến 
với những nhà sáng tạo của Việt Nam. 
Chúng ta có ý tưởng tốt nhưng không 
có nhà đầu tư thì rất khó có sản phẩm. 
Vì thế mà các nhà đầu tư đem đến 
những kinh nghiệm, họ sẽ đánh giá 
các sản phẩm khoa học của sinh viên, 
các nhà khoa học trẻ, thậm chí của 
những người làm khoa học không 
chuyên. Họ dám đầu tư mạo hiểm, 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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chấp nhận rủi ro nhưng tôi tin họ sẽ 
thành công, bởi vì họ hoạt động đầu tư 
mạo hiểm ở các quốc gia khác và đã 
thành công. 

Hiện nay có rất nhiều nhà đầu tư 
mạo hiểm và đơn vị KHCN khởi 
nghiệp nhưng giữa họ chưa tìm được 
tiếng nói chung. Cách đây hơn 10 
năm, Bộ KH&CN đã khởi xướng 
phong trào này bằng việc tổ chức các 
Chợ công nghệ thiết bị ở quy mô quốc 
gia và gần đây là quy mô quốc tế. Các 
nhà khoa học đến với chợ công nghệ 
thiết bị mang đến các sản phẩm khoa 
học, kết quả nghiên cứu được nghiệm 
thu xuất sắc, thậm chí là các ý tưởng 
của mình. Bên cạnh đó, Bộ cũng mời 
đến các nhà khoa học không chuyên 
như bà con nông dân có sáng kiến cải 
tiến kỹ thuật có thể trưng bày sản 
phẩm của mình. Thông qua đó, các 
DN tham gia tìm hiểu thấy điều gì phù 
hợp có triển vọng thương mại hóa sẽ 
phối hợp cùng với các Viện nghiên 
cứu các trường đại học… để hoàn 
thiện sản phẩm. 

Tuy nhiên, như vậy cũng chưa đủ, 
Bộ KH&CN cũng đã trình Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định về 
phát triển Thị trường công nghệ. 
Trước đây, chúng ta đã làm nhưng để 
Việt Nam trở thành một nền kinh tế 
thị trường thực sự thì việc này cần 
được đẩy mạnh hơn nữa. 

Ngoài ra, Bộ cũng vận động các nhà 
tài trợ quốc tế như Ngân hàng Thế 
giới (World Bank), Chính phủ Phần 

Lan... để hỗ trợ các dự án mà chúng ta 
thường gọi là dự án IPP hoặc là dự án 
FIRST. Để có nguồn lực tương đối 
lớn hỗ trợ cho các DN, đặc biệt là 
doanh nghiệp KH&CN hay chúng ta 
có thể gọi đó là DN khởi nghiệp. Khi 
có sự hỗ trợ đó, thì các DN có nguồn 
lực đầu tư cho các hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng, thậm chí mua các sản 
phẩm trí tuệ, bằng sáng chế, công 
nghệ mới của nước ngoài để nghiên 
cứu, làm chủ và ứng dụng nó tạo ra 
các sản phẩm mới cho DN Việt Nam. 

Năm 2016 sắp tới là một năm đầy 
thách thức bởi chúng ta sẽ trở thành 
thành viên chính thức của Hiệp định 
Thương mại Xuyên Thái Bình Dương 
(TPP). Chúng ta sẽ ký Hiệp định đối 
tác tự do thương mại với EU, với Hàn 
Quốc, với Liên minh Hải quan Nga. 
Như vậy, Việt Nam đã hòa nhập với 
nền kinh tế thế giới. Nếu như DN Việt 
Nam không đổi mới công nghệ, không 
có sản phẩm mới đủ sức cạnh tranh, 
chắc chắn các DN của chúng ta sẽ 
đứng trước bờ vực nguy hiểm, bởi lúc 
đó không còn hàng rào thuế quan, 
chúng ta phải cạnh tranh tự do, sòng 
phẳng với các DN, các nước trong khu 
vực và các quốc gia tiên tiến trên thế 
giới - Bộ trưởng nhấn mạnh. 

Giới khoa học nói chung và những 
nhà khoa học trẻ nói riêng hãy nung 
nấu tinh thần khởi nghiệp, nung nấu ý 
chí sáng tạo. Đồng hành cùng DN. 
Hãy làm những gì mà DN yêu cầu, 
hãy nghiên cứu những gì mà xã hội 
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cần để chúng ta có nhiều DN khởi 
nghiệp. Có nhiều sản phẩm được ứng 
dụng vào sản xuất để Việt Nam có thể 
cạnh tranh một cách bình đẳng với các 
quốc gia khác trong bối cảnh hiện nay. 

Tổng hợp 
 

VIỆT - HÀN HỢP TÁC CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG 
HẠ TẦNG, GIAO THÔNG 

Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) 
phối hợp với Cơ quan Phát triển hạ 
tầng giao thông Hàn Quốc tổ chức hội 
thảo “Công nghệ mới ứng dụng cho 
xây dựng - hạ tầng - giao thông” tại 
TPHCM ngày 9/6. 

Hội thảo nhằm tăng cường hợp tác 
nghiên cứu, chuyển giao công nghệ 
giữa Việt Nam và Hàn Quốc trong 
lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ sở hạ 
tầng, giao thông vận tải.  

Theo ông Trần Văn Tùng - Thứ 
trưởng Bộ KH&CN, Việt Nam đã xác 
định việc phát triển cơ sở hạ tầng, 
trong đó có phát triển hạ tầng giao 
thông là một trong ba đột phá chiến 
lược phát triển kinh tế-xã hội đến năm 
2020 và những năm tiếp theo. Do đó, 
hội thảo là dịp để các nhà khoa học, 
các doanh nghiệp (DN) của Việt Nam 
và Hàn Quốc có cơ hội trao đổi thông 
tin, chuyển giao đổi mới các công 
nghệ mới, phù hợp trong lĩnh vực hạ 
tầng giao thông ở Việt Nam. 

Hiện tại, Bộ KH&CN đang chủ trì 
một số chương trình nhằm khuyến 

khích việc chuyển giao công nghệ 
mới, phù hợp từ nước ngoài vào Việt 
Nam. Các DN cần tìm hiểu để được 
hỗ trợ từ các chương trình này. 

Tại hội thảo, các DN Việt Nam và 
Hàn Quốc đã trao đổi các nhu cầu 
công nghệ từ phía DN Việt Nam, 
những lợi thế và định hướng phát triển 
của Việt Nam trong lĩnh vực xây 
dựng, hạ tầng, giao thông. Bên cạnh 
đó, đại diện các DN Hàn Quốc đã giới 
thiệu các công nghệ mới, tiên tiến 
trong lĩnh vực xây dựng, phát triển cơ 
sở hạ tầng, giao thông vận tải như: hệ 
thống khe co giãn sử dụng trong cầu 
đường, công nghệ thi công dầm bê 
tông tổ hợp dạng vòm liên tục, 
phương pháp lắp đặt cốt thép chịu độ 
bền cắt hình xoắn ốc để nâng cao hiệu 
quả chịu lực cắt của cấu trúc tấm 
phẳng…  

Trong dịp này, Hội Khoa học kỹ 
thuật xây dựng TPHCM và Hiệp hội 
Công nghệ mới xây dựng-giao thông 
Hàn Quốc đã ký kết thỏa thuận hợp 
tác về việc phối hợp triển khai ứng 
dụng các công nghệ mới trong lĩnh 
vực xây dựng dân dụng và công 
nghiệp. Đây là bước khởi đầu để hai 
bên hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN Việt 
Nam và Hàn Quốc thực hiện những 
vấn đề nghiên cứu, trao đổi công nghệ 
trong lĩnh vực xây dựng. 

Theo chinhphu.vn 
 

 
 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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ĐẨY MẠNH PHÂN PHỐI, TIÊU 
THỤ XĂNG SINH HỌC 

Sáng 9/6, tại cuộc họp về tình hình 
sản xuất, kinh doanh nhiên liệu xăng 
sinh học trong những tháng đầu năm 
2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung 
Hải đã yêu cầu chuẩn bị tốt các điều 
kiện bảo đảm việc lưu thông xăng E5 
trên phạm vi cả nước như yêu cầu của 
Chính phủ. 

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng 
Trung Hải ghi nhận những kết quả 
quan trọng, tích cực trong thời gian 
đầu thực hiện chủ trương đưa xăng 
sinh học vào thị trường, góp phần 
giảm phụ thuộc vào nhiên liệu 
khoáng, bảo vệ môi trường, an ninh 
năng lượng quốc gia và cải thiện đời 
sống nông dân. Phó Thủ tướng giao 
các Bộ, đơn vị đầu mối triển khai tiếp 
tục bám sát các lộ trình trong Quyết 
định số 53/2012/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ, đồng thời chuẩn bị 
các điều kiện cần thiết để sản xuất, 
phân phối xăng trên phạm vi toàn 
quốc vào thời gian tới. 

Trong đó, Bộ Công Thương phối 
hợp với cơ quan liên quan đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền về nhiên liệu 
sinh học; rà soát, ban hành các tiêu 
chuẩn quốc gia, các quy chuẩn kỹ 
thuật về nhiên liệu sinh học phù hợp 
với thực tế sản xuất và kinh doanh 
theo lộ trình. 

Các địa phương phối hợp chặt chẽ 
với các đơn vị đầu mối như Tập đoàn 
Dầu khí, Tập đoàn Xăng dầu, Công ty 

Dầu khí TP.HCM trong việc sản xuất, 
pha chế, phân phối xăng E5, chú ý 
việc quá tải đối với các đầu mối pha 
chế và phương thức vận tải, tránh 
thiếu hụt xăng E5 trên thị trường.  

Tại cuộc họp, các đầu mối kinh 
doanh xăng dầu cho biết, hiện có 3 
đơn vị tổ chức sản xuất, pha chế xăng 
E5 với sản lượng khoảng 85.000 tấn 
trong 4 tháng đầu năm nay. Còn tại 8 
địa phương thực hiện triển khai bán 
xăng E5 (Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hà 
Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Cần Thơ và Quảng Nam), 
lượng xăng sinh học tiêu thụ trong 4 
tháng qua đạt 87.087 tấn. 

Quảng Ngãi là nơi triển khai mạnh 
việc phối trộn, bán xăng sinh học từ 
tháng 7/2014, sớm 6 tháng so với lộ 
trình với hầu hết các cửa hàng bán lẻ 
xăng đều tham gia bán xăng E5. Tại 
Đà Nẵng, 70% số cửa hàng có tham 
gia bán xăng E5. Tại Bà Rịa Vũng 
Tàu, con số này là 24%, Hà Nội 
20,4%, Cần Thơ 16,4%, Hải Phòng 
7%. Một số địa phương khác đã và 
đang tích cực đưa xăng E5 RON 92 
vào lưu thông trên thị trường. 

Khảo sát thực tế cho thấy, người tiêu 
dùng đã bước đầu chấp nhận sử dụng 
xăng E5 mà không phân biệt với xăng 
khoáng. Cũng chưa có doanh nghiệp 
nhận được trường hợp khiếu kiện nào 
về chất lượng loại xăng mới. 

Tuy nhiên, việc tiêu thụ xăng sinh 
học vẫn gặp một số khó khăn do hệ 
thống phân phối chưa được vận hành 
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tốt, nhất là khi có biến động về giá và 
lượng cung cầu trên thị trường. Một số 
đại lý, tổng đại lý chưa mặn mà kinh 
doanh xăng E5 vì cho rằng hao hụt 
cao, chi phí đầu tư, chuyển đổi, vệ 
sinh bồn bể, trụ bơm và lợi nhuận 
không cao bằng hoặc hơn bán xăng 
khoáng RON 92. Bên cạnh đó, chênh 
lệch giá 330 đồng/lít mới chỉ khuyến 
khích người tiêu dùng mà ít khuyến 
khích đơn vị sản xuất, kinh doanh 
xăng E5 trong giai đoạn này. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Audi công bố loại nhiên liệu mới 
có nguồn gốc từ thực vật 

Chỉ một thời gian ngắn kể từ sau lần 
đầu tiên sản xuất thành công nhiên 
liệu diesel tổng hợp làm từ carbon 
dioxide và nước, mới đây, hãng Audi 
(Đức) cho biết họ sẽ hợp tác với đối 
tác Global Bioenergies (Pháp) nhằm 
phát triển một loại nhiên liệu xăng 
tổng hợp mới có nguồn gốc từ thực 
vật với tên gọi "e-benzin". 

Khí isobutan là một dạng nhiên liệu 
thô trong ngành công nghiệp hóa dầu, 
được sử dụng để tinh chế thành nhiều 
loại nhựa, nhiên liệu và các ứng dụng 
khác. Đây là một loại khí hình thành 
từ quá trình lên men, chiết xuất từ 
ngô. Trải qua quá trình điều hòa và 
thanh lọc tiếp theo, isobutan được hóa 
lỏng để lưu trữ. Sản phẩm sẽ được gửi 

tới đến Trung tâm Công nghệ Hóa 
sinh Fraunhofer ở Leuna, Đức nơi các 
nhà nghiên cứu sử dụng hydro trong 
quá trình biến đổi isobutan thành 
isooctan và tạo thành xăng tinh khiết 
với trị số ốc-tan (octane) ổn định và 
hoàn hảo ở mức 100.  

E-benzin hiện đang được thử 
nghiệm cho nhiều loại động cơ. Đại 
diện của Audi cho biết trong tương lai, 
nhiên liệu này sẽ được sử dụng rộng 
rãi cho các loại xe hơi. 

Bên cạnh đó, Audi và Global 
Bioenergies cũng hy vọng trong tương 
lai họ có thể cải thiện quá trình sản 
xuất để tạo ra e-benzin từ nước, hydro, 
carbon dioxide và ánh sáng mặt trời.  

Theo Vista.gov.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Giải thưởng Sáng tạo KHCN: 20 
năm, 700 công trình 

Tối 28/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã 
diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải 
thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam 
năm 2014. Dự buổi lễ có Ủy viên Bộ 
Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt 
Nam Nguyễn Thiện Nhân. 

Giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt 
Nam được trao cho các nhà khoa học, 
tác giả của những công trình có giá trị 
khoa học, kinh tế-xã hội tập trung vào 
các lĩnh vực trọng điểm như: Sinh học 
phục vụ sản xuất và đời sống; công 
nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; cơ 
khí và tự động hóa; công nghệ vật 
liệu; công nghệ nhằm bảo vệ môi 

TIN NGẮN KH&CN 
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trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; 
công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng 
và sử dụng năng lượng mới. 

Trong 20 năm qua, đã có gần 2.000 
công trình tham dự giải và gần 700 
công trình đạt giải thưởng. Các công 
trình đạt giải tiếp tục được ứng dụng 
rộng rãi trong sản xuất và đời sống, 
giải quyết các yêu cầu của thực tiễn, 
mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao. 

Năm 2014, Ban Tổ chức đã trao giải 
cho 40 công trình thuộc 6 lĩnh vực, 
bao gồm: 4 giải nhất, 7 giải nhì, 11 
giải ba, 18 giải khuyến khích. Nhân 
dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng 
Bằng khen cho 11 cá nhân là chủ 
nhiệm và đồng chủ nhiệm của 4 công 
trình đạt giải nhất. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 Hoàn thiện kỹ thuật nuôi thương 
phẩm cá ngừ vây vàng và cá ngừ 
mắt to tại Việt Nam 

Hoàn thiện thành công kỹ thuật dồn 
cá ngừ giống từ lưới vây sang lồng 
lưu giữ và vận chuyển cá giống; thả 
giống được 485 con cá ngừ vây vàng 
và cá ngừ mắt to vào 2 lồng,... đây là 
một trong những kết quả ấn tượng của 
đề tài “Nghiên cứu nuôi thương phẩm 
cá ngừ vây vàng (Thunnus albacores) 
và cá ngừ mắt to (Thunnus obesus) tại 
Việt Nam (Mã số: KC.06.07/11-15). 

Nhóm nghiên cứu đã áp dụng quy 
trình kỹ thuật khai thác cá ngừ giống 
của đề tài KC.06/06-10 để khai thác 
cá ngừ đưa vào nuôi thương phẩm. 

Phương pháp loại bỏ cá tạp bằng cách 
dùng súng bắn cá tiêu diệt cá tạp trước 
khi dồn cá ngừ giống vào lồng nuôi. 
Thức ăn của cá ngừ là cá nục và cá 
trích tươi, mỗi ngày cho cá ăn hai lần.  

Sau hơn 2 năm triển khai (từ năm 
2012 đến nay), đề tài đã hoàn thiện 
được kỹ thuật dồn cá ngừ giống từ 
lưới vây sang lồng lưu giữ và vận 
chuyển cá giống. Thả giống được 485 
con cá ngừ vây vàng và cá ngừ mắt to 
vào 2 lồng. Đã xây dựng được quy 
trình nuôi thương phẩm cá ngừ vây 
vàng và cá ngừ mắt to phù hợp với 
điều kiện tại Việt Nam. Quy mô 2 
lồng đạt sản lượng 7.092kg; tỷ lệ sống 
cá  nuôi đạt 53,2%; cá ngừ có chất 
lượng cao và đủ tiêu chuẩn xuất khẩu 
đi Nhật Bản. 

Theo Vista.gov.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Đại hội Chi bộ Sở KH&CN tỉnh 
BR-VT nhiệm kỳ 2015 – 2020 

Ngày 12/6/2015, Chi bộ KH&CN đã 
tổ chức thành công Đại hội lần thứ 
VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 33 
đảng viên của Chi bộ tham dự. Đồng 
chí Chu Văn Tiến - Phó Bí thư Đảng 
ủy Khối cơ quan tỉnh cùng đại diện 
các Ban của Đảng ủy Khối cơ quan 
tỉnh đến dự và chỉ đạo Đại hội.   

Trong nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù 
có nhiều biến động về tổ chức bộ máy, 
nhân sự, nhưng chi ủy Chi bộ Sở 
KH&CN đã triển khai thực hiện toàn 
diện các mặt công tác và hoàn thành 
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tốt các nhiệm vụ được giao, thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ 
VII đề ra. Thực hiện tốt công tác 
tuyên truyền, giáo dục nâng cao bản 
lĩnh chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo 
đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. 
Công tác quản lý KH&CN có nhiều 
đổi mới, có nhiều đề tài được ứng 
dụng vào thực tế hơn trước.  

Chất lượng tổ chức đảng và đảng 
viên từng bước được nâng lên. Hàng 
năm, số đảng viên đủ tư cách, hoàn 
thành tốt nhiệm vụ chiếm tỷ lệ 100% 
trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ 
hàng năm đều được nhận danh hiệu 
“Tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững 
mạnh”. Tại Đại hội, Chi bộ cũng đã 
đánh giá những khuyết điểm, tồn tại 
về một số lĩnh vực công tác nhất định 
và những bài học kinh nghiệm cần rút 
ra nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm 
vụ chính trị trong thời gian tới. 

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Chi bộ Sở 
KH&CN tập trung đẩy mạnh công tác 
xây dựng Đảng, nâng cao năng lực 
lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức 
cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ 
đảng viên có đầy đủ phẩm chất đạo 
đức, chính trị và trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ. Lãnh đạo hoàn thành mục 
tiêu và 19 nhiệm vụ trong Kế hoạch 
83 của Tỉnh ủy về phát triển KH&CN 
của tỉnh, đóng góp vào sự thành công 
của sự nghiệp CNH-HĐH của tỉnh. 
Phấn đấu hàng năm đạt Chi bộ trong 
sạch vững mạnh, đẩy mạnh hơn nữa 

công tác xây dựng tổ chức và phát 
triển đảng, nhất là từ đoàn viên thanh 
niên. Đoàn thể đạt trong sạch vững 
mạnh. Phấn đấu phát triển Chi bộ 
thành Đảng bộ Sở KH&CN. 

  Đại hội đã thông qua Nghị quyết 
Đại hội Chi bộ Sở KH&CN khóa VIII, 
nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Cấp ủy 
Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 với 05 
đồng chí; bầu 02 đại biểu dự Đại hội 
Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh. Đồng 
chí Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở 
được bầu là Bí thư Chi bộ. 

 
 Hội thảo “Nghiên cứu khoa học 
và dự án phát triển công nghệ tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2001 - 2012” 

Ngày 4/6, Sở KH&CN tổ chức 
nghiệm thu cơ sở và hội thảo đề tài 
“Nghiên cứu khoa học và dự án phát 
triển công nghệ (NCKH&PTCN) tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2001 – 2012. Đề 
xuất giải pháp và nâng cao hiệu quả” 
do CN. Phạm Ngọc Vũ (Sở KH&CN) 
làm chủ nhiệm và TS.Trần Tinh Huy 
là thành viên tham gia chính. 

Theo nhóm nghiên cứu, trong giai 
đoạn này, tỉnh BR-VT đã triển khai 
thực hiện 151 đề tài/dự án 
NCKH&PTCN cấp tỉnh trên các lĩnh 
vực: Khoa học tự nhiên; Khoa học kỹ 
thuật và công nghệ; Khoa học nông 
nghiệp; Khoa học y, dược; Khoa học 
xã hội; Khoa học nhân văn. 

 Về kết quả nghiệm thu, tính đến 
tháng 10/2014 là 135/142 đề tài/dự án 
đến hạn nghiệm thu, đạt tỷ lệ 95%. 
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Kết quả đánh giá có 100% đề tài/dự 
án đạt trung bình trở lên, với 17 đề 
tài/dự án đạt loại xuất sắc, 102 đề 
tài/dự án đạt loại khá, còn lại 16 đề 
tài/dự án đạt loại trung bình. Theo loại 
hình nghiên cứu, loại hình triển khai 
thực nghiệm và sản xuất thử nghiệm 
có số lượng dự án đạt loại xuất sắc 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 19,23% với 
5/26 dự án, tiếp đến là nghiên cứu ứng 
dụng chiếm tỷ lệ 12,31% với 8/65 đề 
tài, còn lại là nghiên cứu cơ bản chiếm 
9,09% với 4/44 đề tài. Theo lĩnh vực 
nghiên cứu, lĩnh vực khoa học kỹ 
thuật và công nghệ có số đề tài/dự án 
đạt loại xuất sắc chiếm tỷ lệ cao nhất 
là 20% với 7/35 đề tài/dự án; tiếp theo 
là lĩnh vực khoa học nông nghiệp 
chiếm 14,29% với 5/35 đề tài/dự án; 
còn lại là khoa học tự nhiên có 3/22 đề 
tài/dự án, y dược 1/13 đề tài/dự án, 
khoa học xã hội có 1/27 đề tài. Riêng 
lĩnh vực khoa học nhân văn, giai đoạn 
này chỉ triển khai có 04 đề tài và đã 
nghiệm thu 03 đề tài, trong đó 01 đề 
tài đạt loại khá, 02 đạt loại trung bình, 
không có đề tài nào đạt loại xuất sắc.  

Nhóm nghiên cứu cũng đề xuất các 
giải pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng 
các kết quả NCKH&PTCN. Tại Hội 
thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý 
kiến để nhóm nghiên cứu hoàn thiện 
đề tài. Đề tài được đánh giá cao về các 
giải pháp đề xuất nâng cao hiệu quả 
ứng dụng các kết quả NCKH&PTCN 
ở tỉnh nhà.   

Theo Sở KH&CN 

 
 

 
 
 Máy ấp trứng dùng nước nóng 

Anh Trịnh Quốc Tuấn, tại xã Minh 
Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 
Dương đã chế tạo máy ấp trứng dùng 
nước nóng.  

Anh Tuấn đã tận dụng vỏ máy lạnh 
(hỏng) có khả năng giữ nhiệt tốt để 
làm vỏ máy. Bên trong gồm các khay 
để trứng, hệ thống cấp nước ấm 
(37oC) bằng các ống kim loại bố trí 
xung quanh khay trứng và kết nối với 
hệ thống bơm mini tuần hoàn. 

Nước ấm được đun bằng điện và 
điều chỉnh bởi cảm ứng nhiệt - khi 
nhiệt độ không đủ, nước sẽ tự động 
được đun lên đủ và ngắt. Trong trường 
hợp không có điện lưới có thể dùng 
bình ắc quy 12V đã đủ cho máy hoạt 
động. Nước ấm có thể được đun ở 
ngoài và đưa vào hệ thống trữ. Ngoài 
ra trong máy còn có bộ phận tạo và 
kiểm soát độ ẩm tự động. 

Một máy ấp từ 200 - 300 trứng/lần, 
có giá khoảng 2 triệu đồng. Máy từ 
800 - 1000 trứng có giá khoảng 4,5 
triệu đồng. Hiện nay đã có gần cả trăm 
máy này được bán cho người chăn 
nuôi ở các tỉnh Bình Dương, Bình 
Phước, Tây Ninh, Long An. 

Theo baodatviet.vn 
 

 Chế tạo thành công chip ADC 24-
bit ứng dụng trong y tế 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Ngày 17.6, Trung tâm Nghiên cứu 
và Đào tạo Thiết kế Vi mạch 
(ICDREC), Đại học Quốc gia TP Hồ 
Chí Minh tổ chức “Lễ công bố chip 
ADC 24-bit ứng dụng trong đo 
lường”. Đây là sản phẩm của đề tài 
“Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo thử 
nghiệm chip nén ảnh theo tiêu chuẩn 
JPEG2000 và chip ADC đa năng ứng 
dụng trong y tế”. 

Chíp ADC 24-bit với đặc tính kỹ 
thuật là vi mạch chuyển đổi tín hiệu 
tương tự sang tín hiệu số (Analog-to-
digital Converter), có độ chính xác và 
có khả năng cạnh tranh cao với các 
sản phẩm cùng loại trên thị trường bởi 
các tính năng vượt trội như: độ phân 
giải 24 bit, 18 bit hiệu dụng (ENOB), 
tốc độ qua lấy mẫu (Over-sampling 
Rate - OSR) 512, 8 kênh ngõ vào và 
điện áp hoạt động là 3.3V. Chip ADC 
được thiết kế với kiến trúc delta-sigma 
bậc 2 và cấu trúc CIFB. 

Chip ADC 24-bit sẽ được ứng dụng 
nhiều trong lĩnh đo lường như đo điện 
kế điện tử, địa chấn kế và đặc biệt 
trong lĩnh vực y tế như: điện tâm đồ 
(ECG), xử lý tín hiệu y khoa.... Trung 
tâm ICDREC hy vọng, bước tiến này 
sẽ nhận được sự quan tâm của tổ chức, 
doanh nghiệp để hợp tác cùng phát 
triển các sản phẩm thiết bị của chip 
này. 
Theo Khoahocvacongnghevietnam.vn 

 
 
 

 Nghị định về việc thành lập Viện 
KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc 

Ngày 18.5.2014, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 50/2015/NĐ-CP về 
việc thành lập Viện KH&CN Việt 
Nam - Hàn Quốc. Theo đó, Viện 
KH&CN Việt Nam - Hàn Quốc là tổ 
chức KH&CN trực thuộc Bộ 
KH&CN, có tư cách pháp nhân, có 
con dấu riêng và được mở tài khoản 
tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng 
thương mại theo quy định của pháp 
luật. Viện có trụ sở chính tại thành 
phố Hà Nội và được mở chi nhánh, 
văn phòng đại diện ở trong nước và 
nước ngoài khi cần thiết. Viện thực 
hiện nhiệm vụ phát triển công nghệ 
nguồn, nghiên cứu nâng cấp các công 
nghệ phục vụ các ngành công nghiệp 
chiến lược, then chốt; phát triển các 
sản phẩm quốc gia, sản phẩm chủ lực; 
phát triển công nghệ tích hợp để thay 
thế công nghệ nhập khẩu và các nhiệm 
vụ khác được quy định tại Điều lệ tổ 
chức và hoạt động. Viện được áp dụng 
cơ chế tài chính đặc thù tương tự như 
đối với các trường đại học tiên tiến 
được thành lập trên cơ sở Hiệp định 
giữa Chính phủ Việt Nam và Chính 
phủ nước ngoài, bảo đảm khuyến 
khích các nhà khoa học trình độ cao là 
người nước ngoài, người Việt Nam ở 
trong nước và ở nước ngoài tham gia 
hoạt động KH&CN tại Viện. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 15.7.2015. 

Tổng hợp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


