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BỘ KH&CN: NHIỀU HOẠT 
ĐỘNG NỔI BẬT TRONG QUÝ II 

Tại buổi họp báo thường kỳ Quý 
II/2015 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) tổ chức sáng 9/7, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc 
cho biết, buổi họp báo được tổ chức 
nhằm cung cấp thông tin định kỳ cho 
báo chí về hoạt động của Bộ KH&CN, 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ. Đồng thời là dịp để Bộ 
KH&CN trả lời trực tiếp những vấn 
đề báo chí, dư luận quan tâm. 

Xây dựng, ban hành nhiều văn 
bản pháp luật quan trọng 

Theo Thứ trưởng Phạm Công Tạc, 
triển khai kế hoạch năm 2015, trong 
Quý II, Bộ KH&CN đã tổ chức rất 
nhiều hoạt động. Cụ thể, về công tác 
xây dựng cơ chế, chính sách, pháp 
luật về KH&CN, Bộ KH&CN đã phối 
hợp với các đơn vị liên quan hoàn 
thành và trình Chính phủ ban hành 
nhiều văn bản quan trọng như: Nghị 
định số 50/2015/NĐ-CP ngày 
18/5/2015 về việc thành lập Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam – 
Hàn Quốc (VKIST); Quyết định số 
501/QĐ-TTg ngày 15/4/2015 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; Quyết định số 792/QĐ-TTg 
ngày 08/6/2015 phê duyệt quy hoạch 
tổng thể phát triển các khu công nghệ 
cao đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2030; Quyết định số 
19/2015/QĐ-TTg ngày 15/6/2015 quy 
định tiêu chí xác định doanh nghiệp 
công nghệ cao; Thông tư số 
08/2015/TT-BKHCN ngày 05/5/2015 
hướng dẫn thực hiện Chương trình 
hợp tác nghiên cứu song phương và đa 
phương về KH&CN và Chương trình 
tìm kiếm và chuyển giao công nghệ 
nước ngoài đến năm 2020;… 

Một trong những văn bản quan 
trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với giới 
khoa học giai đoạn này là Thông tư 
liên tịch (TTLT) số 55/2015/TTLT-
BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng 
dẫn thực hiện nhiệm vụ KH&CN có 
sử dụng ngân sách nhà nước. TTLT 
55 có hiệu lực từ ngày 8/6/2015 thay 
thế TTLT số 44/2007/TTLT-BTC-
BKHCN, ngày 7/5/2007. So với 
TTLT số 44, TTLT số 55 có rất nhiều 
điểm mới. Cụ thể, việc xây dựng 
nhiệm vụ KH&CN có tính đến chi phí 
tiền lương, chi phí công lao động và 
hoạt động bộ máy. Thay thế cách tính 
tiền công lao động theo các chuyên đề 
nghiên cứu bằng cách tính tiền công 
lao động theo ngày công thực tế của 
người tham gia nghiên cứu và mức 
lương cơ bản để phù hợp hơn với tình 
hình thực tế. Bổ sung một số nội dung 
chi, định mức chi trong khi triển khai 
nhiệm vụ mà TTLT 44 chưa rõ định 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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mức. TTLT 55 sẽ cải tiến căn bản các 
thủ tục hành chính khi thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN.  

Cả nước chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam 18-5 

Đồng thời, trong Quý II, rất nhiều sự 
kiện lớn, đặc biệt là chuỗi các sự kiện 
chào mừng Ngày KH&CN Việt Nam 
18/5 lần thứ 2 đã diễn ra đồng loạt 
trong tháng 4 và 5 trên cả nước. Với 
chủ đề “Khoa học và Công nghệ - 
Động lực phát triển nhanh và bền 
vững”, các sự kiện tại các bộ, ngành, 
địa phương, viện, trường,… đã tạo 
được dấu ấn sâu đậm trong đời sống 
chính trị - xã hội của cả nước, thực sự 
là ngày tôn vinh của các tầng lớp nhân 
dân đối với đội ngũ KH&CN Việt 
Nam. 

Một số sự kiện nổi bật có thể kế đến 
như: Hội nghị giao ban KH&CN các 
tỉnh vùng Nam Trung Bộ - Tây 
Nguyên lần thứ XIII (8/5); “Gặp mặt 
các nhà sáng chế không chuyên 
nghiệp tiêu biểu năm 2015” (12/5) với 
sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam và 63 nhà 
sáng chế không chuyên nghiệp tiêu 
biểu đến từ 55/63 tỉnh, thành phố trên 
cả nước; Hội nghị giao ban KH&CN 
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng lần thứ 
X (13/5) với chủ đề “KH&CN phục 
vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng 
Đồng bằng sông Hồng đến năm 
2020”; Khánh thành Khu lưu niệm 
Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa 

(18/5); Ngày hội khởi nghiệp và công 
nghệ Việt Nam năm 2015 - 
TECHFEST (15-17/5) được tổ chức 
với đầy đủ các hoạt động đặc trưng 
của một hệ sinh thái khởi nghiệp cũng 
như sự tham gia các nhà đầu tư, các tổ 
chức viện, trường, doanh nghiệp khởi 
nghiệp trong lĩnh vực công nghệ tại 
Việt Nam; Ngày hội STEM (16 - 
17/5) mang đến cơ hội trải nghiệm 
khoa học kỹ thuật miễn phí cho các 
em học sinh. Phó Thủ tướng Chính 
phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Nguyễn Quân đã tham dự sự 
kiện. Có khoảng 2.000 học sinh đã 
đến để trải nghiệm các hoạt động 
KH&CN cao; Lễ trao Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2015 (16/5), có 03 
tác giả của công trình khoa học xuất 
sắc và 01 nhà khoa học trẻ là tác giả 
của công trình khoa học xuất sắc đã 
vinh dự được nhận Giải; Triển lãm 
“40 năm KH&CN thành phố Hồ Chí 
Minh - Một chặng đường phát triển” 
tại TP. HCM từ 22-24/5;… 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc 

chủ trì buổi họp báo. (Ảnh: Ngũ Hiệp) 

Nhiều Bộ, ngành, địa phương trên cả 
nước cũng triển khai đồng loạt các 
hoạt động KH&CN như: Bộ Công an 
tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN 
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Việt Nam (18/5); Bộ Quốc phòng trao 
Giấy chứng nhận chức danh sỹ quan 
chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ của 
Bộ Quốc phòng (18/5); Viện Hàn lâm 
Khoa học Xã hội Việt Nam: Tổ chức 
Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt Nam 
(18/5); Hội nghị tổng kết Chương 
trình nông thôn miền núi (18/6); Hội 
nghị toàn quốc về xây dựng và phát 
triển tài sản trí tuệ năm 2015 (18-
19/6); Lễ khởi công Dự án Phát triển 
Cơ sở hạ tầng Khu Công nghệ cao 
(CNC) Hòa Lạc (26/6) với sự tham dự 
của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng cùng nhiều đồng chí nguyên 
lãnh đạo Đảng và Nhà nước; Hội thảo 
quốc tế “Xây dựng mạng lưới chuyên 
gia người Việt Nam ở nước ngoài” 
(24-26/6);…  

Bộ trưởng Bộ KH&CN trả lời 
chất vấn Quốc hội 

Tại kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 
XIII, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn 
Quân đã đăng đàn trả lời chất vấn 
Quốc hội. 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 
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 
NSNN đầu tư cho KH&CN. 

Trong 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. Trên cơ sở 
đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh 
Hùng cũng đã đưa ra chỉ đạo cũng như 
các giải pháp để ngành KH&CN phát 
huy được những thành tựu và giải 
quyết những khó khăn hiện tại nhằm 
góp phần đưa đất nước sớm đạt mục 
tiêu đến năm 2020, nước ta cơ bản trở 
thành nước công nghiệp theo hướng 
hiện đại. 

Hoạt động trọng tâm thời gian tới 
Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Phạm 

Công Tạc và lãnh đạo một số đơn vị 
trực thuộc Bộ KH&CN đã giải đáp 
nhiều câu hỏi của các phóng viên báo 
chí liên quan đến các vấn đề thuộc nội 
dung của TTLT số 55; cơ chế thu hút 
chuyên gia người Việt Nam ở nước 
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ngoài; kinh phí cho việc đầu tư, nâng 
cấp Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thuộc 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 
Nam; gắn chip vào các nguồn phóng 
xạ và quản lý các nguồn phóng xạ; 
hoàn thiện việc chuyển đổi hoạt động 
của các tổ chức KH&CN công lập 
sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm; thời điểm ban hành và nội 
dung Thông tư sửa đổi Thông tư số 
20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 
quy định việc nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng; xây dựng hệ thống văn bản 
pháp luật phát triển điện hạt nhân;... 

Liên quan đến các hoạt động trọng 
tâm trong thời gian tới, Thứ trưởng 
Phạm Công Tạc cho biết, theo kế 
hoạch, trong thời gian tới Bộ KH&CN 
sẽ tiếp tục hoàn thiện các cơ chế, 
chính sách pháp luật về KH&CN. 
Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế 
chính sách cho hoạt động của các khu 
công nghệ cao quốc gia; hỗ trợ tổ 
chức KH&CN công lập chuyển đổi; 
phát triển thị trường KH&CN và đẩy 
mạnh đổi mới công nghệ trong các 
doanh nghiệp; triển khai các nhiệm vụ 
thúc đẩy xúc tiến phát triển thị trường 
KH&CN thông qua việc tổ chức triển 
lãm trưng bày giới thiệu các kết quả 
nghiên cứu KH&CN có khả năng ứng 
dụng rộng rãi trong các lĩnh vực nhằm 
thúc đẩy thương mại hóa và chuyển 
giao công nghệ; tăng cường công tác 
hợp tác quốc tế về hoạt động tiêu 
chuẩn, đo lường và đánh giá sự phù 

hợp; Thúc đẩy ứng dụng năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ hạt nhân 
phục vụ phát triển KT-XH và phát 
triển bền vững đất nước. Đẩy mạnh 
hợp tác và hội nhập quốc tế về 
KH&CN. 

Một số hoạt động trọng tâm như: tổ 
chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc 
tế Việt Nam 2015 (International 
Techmart Vietnam 2015) với quy mô 
lớn nhất từ trước đến nay (1-4/10); 
Triển khai Dự án xây dựng Viện V-
KIST; Hoàn thiện việc thực hiện cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 
chức KH&CN công lập; Họp Mạng 
lưới TBT Việt Nam; Hội nghị 
KH&CN hạt nhân lần thứ XI; Đại hội 
đại biểu Đảng bộ Bộ KH&CN; Thủ 
tướng gặp mặt các nhà khoa học trẻ;... 

  Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

“PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 
KHÔNG CHỈ BẰNG TIỀM LỰC 
KINH TẾ MÀ CÒN BẰNG TIỀM 
LỰC KH&CN” 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn 
Quân, những năm qua, thành tựu của 
nền khoa học và công nghệ (KH&CN) 
nước ta đã góp phần quan trọng vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội, tăng 
năng suất lao động và thực sự trở 
thành động lực cho sự phát triển. 

Trong suốt 30 năm đổi mới của đất 
nước để thực hiện mục tiêu CNH-
HĐH, Đảng và Nhà nước đã thấy rõ 
vai trò của KH&CN. Chính vì thế mà 
sau Hội nghị TW2, khóa VIII, đầu tư 
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cho KH&CN đã được tăng cường với 
mức 2% tổng chi ngân sách hàng năm. 
Từ năm 2000 đến nay mức đầu tư này 
vẫn được duy trì và đến năm 2013 đã 
được quy định trong Luật KH&CN 
sửa đổi. Điều đó có thể khẳng định 
nhà nước đầu tư cho KH&CN là đầu 
tư mang tính chiến lược, đột phá. Nhà 
nước đã đầu tư 2% tổng chi ngân sách 
và có những biện pháp để thu hút đầu 
tư của xã hội đặc biệt là từ doanh 
nghiệp (DN) cho KH&CN, phấn đấu 
chúng ta sẽ có mức tổng chi của xã 
hội đạt như các nước tiên tiến, tức là 
khoảng trên dưới 2% GDP Quốc gia. 

Bên cạnh đó đã hình thành được 1 
hệ thống luật pháp tạo nền tảng pháp 
lý cho KH&CN một cách tương đối 
đồng bộ và toàn diện theo hướng hội 
nhập quốc tế và tiệm cận với nền kinh 
tế thị trường. Cho đến nay có 10 đạo 
luật quan trọng về KH&CN đã được 
Quốc hội ban hành từ Luật cơ bản 
nhất như Luật KH&CN cho đến Luật 
chuyên ngành như Luật Tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, Luật chất lượng 
sản phẩm hàng hóa, Luật Chuyển giao 
công nghệ, Luật sở hữu trí tuệ, Luật 
Năng lượng nguyên tử, Luật Công 
nghệ cao. 

“Chúng tôi cho rằng, hệ thống pháp 
lý của chúng ta tương đối đầy đủ và 
toàn diện, vấn đề là khâu thực thi pháp 
luật hiện nay sẽ phải tiếp tục trong 
thời gian dài nhất là khi Việt Nam trở 
thành thành viên của WTO, sắp tới sẽ 
tham gia vào hiệp định hợp tác xuyên 

thái bình dương TTP, thì toàn bộ hệ 
thống pháp luật 1 lần nữa phải có điều 
chỉnh bổ sung phù hợp với tình hình 
mới” - Bộ trưởng cho biết. 

Trong 30 năm đổi mới, quan trọng 
nhất trong lĩnh vực KH&CN đó là hệ 
thống nền tảng pháp lý cho KH&CN 
đã được đổi mới, tương xứng với vị trí 
của đất nước trong giai đoạn hội nhập. 
Bên cạnh đó, là những thành tựu rất 
quan trọng của toàn ngành KH&CN. 
Những sản phẩm đạt được trình độ 
khu vực và thế giới (vắc xin, dàn 
khoan dầu khí, nhà máy thủy điện lớn, 
cầu hầm, ghép tạng, mổ nội soi, giống 
cây trồng vật nuôi…), với đội ngũ cán 
bộ KH&CN ngày càng đông đảo và có 
trình độ ngày càng cao, góp phần nâng 
cao hiệu quả của hoạt động KH&CN 
cho đất nước. Chỉ nói một ví dụ rất 
đáng suy ngẫm: theo xếp hạng về trình 
độ sáng tạo KH&CN của Tổ chức sở 
hữu trí tuệ thế giới WIPO năm 2014 
đối với 143 quốc gia thì Việt Nam 
được xếp thứ 71/143 (tăng 5 bậc so 
với năm 2013) trong khi về GDP  xếp 
thứ 132/143. Và trong số 33 quốc gia 
có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam 
xếp thứ 31/33 về GDP nhưng được 
xếp hạng 5/33 về trình độ sáng tạo 
KH&CN. 

Có thể nói lĩnh vực KH&CN làm 
tăng cường tiềm lực của 1 quốc gia và 
đối với Việt Nam, bên cạnh việc tiến 
hành CNH-HĐH và làm kinh tế thị 
trường, chúng ta phải luôn luôn quan 
tâm đến an sinh xã hội, đặc biệt là khu 
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vực nông thôn, miền núi, hải đảo là 
những vùng cần phải đưa KH&CN 
đến, bởi vì hơn ai hết, những người 
dân ở khu vực này rất cần áp dụng 
những tiến bộ khoa học và kỹ thuật vì 
trình độ phát triển kinh tế của họ còn 
tương đối thấp. 

Chính vì thế mà Chính phủ đã chỉ 
đạo Bộ KH&CN thực hiện nhiều 
chương trình KH&CN quốc gia phục 
vụ cho nông thôn, miền núi và hải 
đảo. Có thể kể đến đầu tiên là Chương 
trình đưa tiến bộ KHKT vào nông 
thôn miền núi (Chương trình nông 
thôn - miền núi), đã thực hiện được 
gần 20 năm. Hàng năm, chương trình 
đã nhận được sự hỗ trợ của các viện 
nghiên cứu, các trường đại học lớn, 
với nhiều kết quả nghiên cứu đã được 
chuyển giao đến cho đồng bào các khu 
vực vùng sâu, vùng xa.  Bên cạnh đó, 
các nhà khoa học phải đến làm việc ở 
đó với phương thức “cầm tay chỉ 
việc”, hay “tập huấn đầu bờ”, chủ yếu 
là để cho bà con nông dân và người 
dân tộc thiểu số nắm vững những quy 
trình kỹ thuật mới, có các sản phẩm 
mới trong nông nghiệp như giống, 
phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, kỹ 
thuật bảo quản chế biến.  Chương 
trình này đã được bà con nông dân 
đánh giá rất cao, hàng vạn nông dân 
đã được đào tạo, tập huấn để trở thành 
kỹ thuật viên, thực hành tốt các quy 
trình kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. 

Hay như Chương trình hỗ trợ phát 
triển tài sản trí tuệ, đây là chương 

trình giúp cho các địa phương chủ yếu 
là những địa phương nghèo, nông thôn 
miền núi, có thể áp dụng các kết quả 
nghiên cứu của các cơ quan nghiên 
cứu và sử dụng các công nghệ nhập 
khẩu, thông qua quá trình làm chủ 
công nghệ sẽ từng bước sáng tạo ra 
sản phẩm của mình và nhà nước 
hướng dẫn họ để đăng kí bảo hộ về tài 
sản trí tuệ. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ 
cho các vùng có giống cây, giống con 
đặc sản của Việt Nam, xây dựng 
thương hiệu thông qua chương trình 
này, nhà nước hỗ trợ để bà con có thể 
xây dựng chỉ dẫn địa lý, xây dựng 
nhãn hiệu tập thể, xây dựng nhãn hiệu 
hàng hóa cho những sản phẩm đặc 
sản... mang lại hiệu quả cao. 

Trước đây, vải thiều Lục Ngạn đến 
mùa thu hoạch giá bán thấp, thậm chí 
nhiều năm nông dân phải đổ vải ra 
đường hoặc để cho vải chín trên cây. 
Nhưng sau khi được đăng kí chỉ dẫn 
địa lý vải thiều Lục Ngạn, giá vải 
thiều đã tăng lên gấp đôi, gấp ba. Hiện 
nay chúng tôi đang quy hoạch 
GlobalGAP cho vải thiều Lục Ngạn, 
đồng thời giới thiệu cho bà con vùng 
Lục Ngạn những công nghệ bảo quản 
hiện đại phục vụ cho xuất khẩu.  Năm 
nay là năm đầu tiên quả vải thiều tới 
được những thị trường khó tính nhất 
như là Mỹ, Châu Âu, Nhật bản, Úc 
với sản lượng xuất khẩu càng ngày 
càng tăng, Bộ trưởng cho biết. 

Ngoài ra, với hơn 20 sản phẩm chỉ 
dẫn địa lý khác như là bưởi Năm Roi, 
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cam Vinh, nước mắm Phú Quốc,… 
đều đã phát huy tác dụng vào được 
những thị trường khó tính và có giá 
bán tốt cho bà con nông dân, điều đó 
cho thấy KH&CN thực sự đã có chỗ 
đứng trong nền nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, Bộ có 1 số chương 
trình khác hỗ trợ cho khu vực nông 
thôn, miền núi như Chương trình nâng 
cao năng suất chất lượng của sản 
phẩm hàng hóa DN Việt Nam đến 
năm 2020;  Chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia hỗ trợ cho DN 
trong đó có DN đầu tư cho nông 
nghiệp, nông thôn; Chương trình sản 
phẩm quốc gia, với 9 sản phẩm quốc 
gia mà Thủ tướng Chính phủ đã phê 
duyệt với nhiều sản phẩm chính là sản 
phẩm của khu vực nông nghiệp, nông 
thôn và miền núi, ví dụ như là lúa gạo, 
cá da trơn, nấm ăn và nấm dược liệu, 
bà con nông dân ở các vùng sâu xa 
hoặc vùng nông nghiệp thuần canh có 
thể tham gia vào chương trình này để 
có thể có nâng cao chất lượng cuộc 
sống. 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà 
nước rất quan tâm đến KH&CN, đây 
không chỉ là vinh dự mà còn là trách 
nhiệm của những người làm khoa học. 
Bộ KH&CN mong muốn người dân 
và DN hãy tích cực đưa tiến bộ 
KH&CN vào cuộc sống của mình, vào 
sản xuất kinh doanh của DN và tạo 
nên mối quan hệ bền chặt, gần gũi, 
giữa những người làm khoa học và 
những người làm sản xuất kinh doanh. 

Sản xuất kinh doanh là nguồn cầu cho 
KH&CN, đồng thời cũng là nguồn tài 
trợ, nguồn vốn đầu tư lớn nhất cho 
KH&CN. Ngược lại những người làm 
nghiên cứu chính là nguồn cung thị 
trường KH&CN, là những người 
chuyển giao kết quả nghiên cứu của 
mình cho DN và người dân. Chúng tôi 
mong muốn có nhiều nhà khoa học có 
tinh thần DN và ngược lại có nhiều 
DN đam mê và theo đuổi ứng dụng 
khoa học. 

Chúng tôi cũng mong muốn hệ 
thống luật pháp của chúng ta được 
Quốc hội xem xét và khi ban hành 
phải đồng bộ và thống nhất, mang tư 
duy khoa học và thị trường, để Luật, 
Nghị quyết của Quốc hội, Nghị định 
của Chính phủ không tạo ra những rào 
cản cho phát triển KH&CN của đất 
nước. Bộ cũng kì vọng với sự quan 
tâm của Đảng, nhà nước và xã hội thì 
KH&CN của Việt Nam sẽ phát triển 
và có thể sánh vai với các cường quốc 
5 châu không chỉ bằng tiềm lực kinh 
tế, mà còn bằng tiềm lực KH&CN của 
một nước CNH. 

Tới thời điểm này chúng ta đã có 
nhiều sản phẩm có thể sánh vai được 
với thế giới, nhưng số lượng còn rất 
khiêm tốn so với yêu cầu và tiềm 
năng. Trong tương lai chúng ta phải 
phát triển đội ngũ cán bộ khoa học 
hùng hậu, có các viện nghiên cứu đạt 
trình độ quốc tế, và có nguồn đầu tư 
xã hội đủ lớn, có chính sách hợp lý để 
những người làm khoa học có thể 
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sống bằng chất xám của mình. Trên 
hết, KH&CN phải đóng vai trò quan 
trọng trong nền kinh tế tri thức cũng 
như trong một quốc gia CNH. 

Tổng hợp 
 
 

 
 
CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN 
MIỀN NÚI TẠO RA NHỮNG ĐỘT 
PHÁ MỚI 

Ngày 18/6 tại Hà Nội, Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức 
Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 
thực hiện Chương trình “Hỗ trợ ứng 
dụng và chuyển giao tiến bộ KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế xã hội nông 
thôn và miền núi” (Chương trình 
NTMN). Tới dự hội nghị có ông 
Nguyễn Quân, Ủy viên BCH Trung 
ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; 
ông  Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN; ông Lại Xuân Môn, Phó 
Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân 
Việt Nam; ông Phan Văn Hùng, Phó 
Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc. 

Chương trình NTMN là chương 
trình có tính chất liên ngành, liên 
vùng, được thực hiện thông qua các 
dự án ứng dụng và chuyển giao công 
nghệ; đào tạo, tập huấn nghiệp vụ và 
hoạt động thông tin, tuyên truyền 
nhằm thúc đẩy hoạt động ứng dụng 
tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển 
KT-XH nông thôn và miền núi. 
Chương trình đã đi được một chặng 

đường dài và đã đạt được hiệu quả 
tích cực ở 3 nội dung rất quan trọng.  

Thứ nhất đây là chương trình đã đưa 
được tiến bộ kỹ thuật hay nói khác đi 
là kết quả nghiên cứu khoa học đến 
với bà côn nông dân và đến với sản 
xuất kinh doanh, đối với vùng nông 
thôn, miền núi đặc biệt khó khăn, đây 
là sự hỗ trợ đáng quý nó gắn kết được 
giữa những người làm nghiên cứu với 
người sản xuất là bà con nông dân. 
Bên cạnh đó, chương trình đã thực 
hiện tốt mô hình 4 nhà, mà chúng ta 
vẫn thường nói là khó thực hiện 
nhưng trong chương trình này đã thực 
hiện được mô hình liên kết 4 nhà rất 
hiệu quả. 

Thứ hai, hiệu quả của chương trình 
góp phần nâng cao đời sống của 
những người nông dân. Ông Nguyễn 
Thế Ích – Chánh Văn phòng Chương 
trình Nông thôn miền núi cho biết, từ 
năm 1998 đến nay Chương trình Nông 
thôn miền núi đã được triển khai qua 3 
giai đoạn nối tiếp nhau: Giai đoạn từ 
năm 1998-2002; 2004-2010; 2011-
2015. Chương trình đã triển khai thực 
hiện 845 dự án tại 62 tỉnh, thành phố. 
Thông qua Chương trình đã huy động 
lực lượng cán bộ KH&CN của trên 80 
cơ quan KH&CN Trung ương và lực 
lượng cán bộ KH&CN của các địa 
phương làm công tác chuyển giao 
công nghệ và đã chuyển giao được 
4.761 lượt công nghệ vào sản xuất, 
đào tạo 11.063 kỹ thuật viên cơ sở, 
đào tạo ngắn hạn cho trên 1.725 cán 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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bộ quản lý KHCN ở địa phương, tập 
huấn cho 236.264 lượt nông dân. Đã 
sử dụng khoảng 128.643 lao động tại 
chỗ giúp các địa phương góp phần 
giải quyết được tình trạng lao động 
dôi dư và tăng thu nhập cho nông dân. 

Thông qua chương trình những 
người dân được tiếp cận với các tiến 
bộ kỹ thuật, những công nghệ mới, 
giống mới, đem lại năng suất lao động 
cao hơn và thu nhập tốt hơn. 

Thứ ba chương trình đã huy động sự 
đóng góp của doanh nghiệp và người 
dân tham gia vào chương trình. Bên 
cạnh 700 tỷ ngân sách nhà nước hỗ trợ 
trong thời gian qua chúng tôi đã huy 
động được hơn 1000 tỷ từ các doanh 
nghiệp, các hộ gia đình tham gia vào 
chương trình. Nhà nước quan tâm hỗ 
trợ thì người dân cũng sẵn sàng đem 
nguồn lực của mình để đóng góp vào 
công việc chung, ứng dụng các tiến bộ 
kỹ thuật vào sản xuất. Nếu như không 
có vai trò của nhà nước, chắc chắn 
chúng ta sẽ không huy động được 
nguồn vốn này trong nhân dân và 
doanh nghiệp. Và như vậy, chương 
trình qua thời gian 15 năm đã khẳng 
định được đây là chương trình rất hiệu 
quả, đem lại giá trị cao cho sản xuất 
nông nghiệp và đời sống người dân. 

Một số kết quả nổi bật của Chương 
trình có thể kể đến như: Dự án “Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN cao sản xuất 
rau trái vụ đạt tiêu chuẩn VietGap và 
hoa chất lượng cao tại Sơn La” do 
Công ty cổ phần Hoa Nhiệt đới chủ trì 

thực hiện từ năm 2012. Dự án đã hình 
thành nghề trồng hoa và rau chất 
lượng cao tại địa phương, tạo việc làm 
ổn định, thu nhập cao cho hơn 150 lao 
động (bình quân là 4.500.000đ/người/ 
tháng). Trước khi có dự án, doanh thu 
của Công ty chỉ đạt 88 tỷ đồng/năm 
(năm 2011), sau khi triển khai thực 
hiện dự án đã tăng lên 131 tỷ đồng 
(năm 2012, 2013), đến năm 2014 đạt 
219 tỷ đồng. Sau khi dự án kết thúc, 
Công ty tiếp tục đầu tư mở rộng quy 
mô trồng hoa (tổng đầu tư tăng thêm 
đến nay là 15 tỷ đồng; diện tích nhà 
trồng lan Hồ điệp vào năm 2011 là 
3.000 m2 đến nay đã đạt 18.000 m2) 
đồng thời tạo việc làm cho nhiều lao 
động địa phương. Hay Dự án “Xây 
dựng mô hình ứng dụng công nghệ 
sản xuất giống nhân tạo và nuôi 
thương phẩm Tu hài” do Công ty 
TNHH Đỗ Tờ chủ trì thực hiện. Dự án 
đã tiếp nhận thành công quy trình 
công nghệ sản xuất giống nhân tạo và 
nuôi thương phẩm tu hài tại Vân Đồn. 
Dự án đã hình thành nghề nuôi tu hài 
chất lượng cao, tạo việc làm ổn định, 
thu nhập khá cho hơn 120 lao động; 
doanh thu tăng từ 2 tỷ đồng/năm lên 
10 tỷ đồng/năm. Sau khi dự án kết 
thúc, Công ty tiếp tục mở rộng quy 
mô sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm, đồng thời cung cấp giống cho 
từ 300 đến 500 hộ ngư dân địa 
phương nuôi tu hài ổn định. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng 
khẳng định, để việc chuyển giao và 
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ứng dụng KH&CN thành công thì 
không thể thiếu đội ngũ các nhà khoa 
học. Vì vậy, Chính phủ cũng cần có 
cơ chế, chính sách khuyến khích các 
cán bộ khoa học trẻ, tình nguyện về 
“nằm vùng”, “cắm bản” để hướng 
dẫn, chuyển giao KH&CN tại các 
vùng nông thôn, đặc biệt là vùng sâu, 
vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Phần 
lớn các đại biểu đều mong muốn 
Chương trình NTMN sẽ tiếp tục được 
thực hiện một cách dài hơi và có chiều 
sâu hơn; hình thành thị trường công 
nghệ tại nông thôn;… 

Bộ trưởng Nguyễn Quân cho biết, 
trong giai đoạn tới, Bộ sẽ định hướng 
chương trình này theo các chủ trương 
quan trọng của Đảng và nhà nước.  

Trước hết, chương trình phải phục 
vụ được chương trình nông thôn mới, 
qua thời gian thực hiện đã khẳng định 
nơi nào thực hiện được các dự án 
nông thôn miền núi thì nơi đó, sớm 
đạt được các tiêu chí cần thiết của 
nông thôn mới, và họ đã khẳng định 
được vị thế nông thôn mới của mình. 

 
Gian hàng trưng bày sản phẩm nổi bật của 

các địa phương 

Bên cạnh đó, Bộ sẽ thực hiện 
chương trình phù hợp với chương 

trình của Ủy ban dân tộc được Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo hỗ trợ cho 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số để 
nâng cao đời sống và đảm bảo an ninh 
quốc phòng. 

Đặc biệt, trong giai đoạn tới, Bộ sẽ 
định hướng chương trình này theo một 
số sản phẩm quốc gia mà Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt trong nông 
nghiệp và nông thôn, trong đó có 3 
sản phẩm mà được Thủ tướng Chính 
phủ lựa chọn là sản phẩm quốc gia là 
lúa gạo, cá da trơn, sản phẩm nấm ăn 
và nấm dược liệu. Sắp tới, chương 
trình khi lồng ghép với chương trình 
nông thôn mới với chương trình của 
Ủy ban dân tộc, Bộ cũng sẽ tập trung 
vào 3 sản phẩm chính của sản phẩm 
Quốc gia để phát huy hiệu quả của 
chương trình. Bởi vì nguồn lực của 
nhà nước rất hạn chế, mỗi một năm 
nhà nước hỗ trợ được khoảng 100 tỷ 
đồng nếu chúng ta đầu tư dàn trải thì 
chắc chắn sẽ không hiệu quả bằng 
việc chúng ta tập trung vào một số sản 
phẩm chủ lực trong khuôn khổ của 
chương trình để tập trung nguồn lực 
của Nhà nước. 

Tổng hợp 
 

ĐỐI MẶT VỚI NGUY CƠ THIẾU 
CÁN BỘ KHOA HỌC TRẺ VÀ 
CHẢY MÁU CHẤT XÁM 

Mỗi năm, Nhà nước đầu tư 2% tổng 
chi ngân sách cho phát triển Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN), trong đó 
gần 90% dành cho đầu tư phát triển 
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và chi thường xuyên, chỉ còn một 
khoản kinh phí không lớn cho hoạt  
động nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ.  

Tuy nhiên, chính sách tiền lương 
chưa bảo đảm cuộc sống của cán bộ 
khoa học, chưa thu hút được người có 
trình độ chuyên môn cao ở lại phục vụ 
lâu dài. Như vậy, 5 - 7 năm nữa, nếu 
không có giải pháp hữu hiệu Việt 
Nam sẽ thiếu hụt trầm trọng đội ngũ 
cán bộ khoa học trẻ có trình độ, đồng 
thời xảy ra tình trạng “chảy máu chất 
xám” từ khu vực nhà nước ra doanh 
nghiệp, ra nước ngoài... Ông Trần Đắc 
Hiến – Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 
- Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) khẳng định. 

Hiện nay, vấn đề sử dụng và trọng 
dụng nhân tài của Việt Nam đang gặp 
nhiều khó khăn như chế độ đãi ngộ, 
điều kiện làm việc,… dẫn đến 
KH&CN Việt Nam chưa phát triển 
mạnh. Theo ông Hiến, có 3 yếu tố:  

Yếu tố thứ nhất liên quan đến chế 
độ, chính sách đối với cán bộ nghiên 
cứu khoa học, mà cụ thể là chính sách 
về tiền lương và các khoản phụ cấp. 
Có thể nói đây là một vấn đề mà nhiều 
nhà khoa học phàn nàn, chính sách 
chế độ đối với các nhà khoa học của 
chúng ta còn hạn chế. Đời sống của 
các nhà khoa học còn nhiều khó khăn, 
chính vì điều này dẫn đến chuyện 
chúng ta chưa thu hút và giữ chân 
được các nhà khoa học giỏi vào làm 
việc trong các tổ chức  KHCN. 

Yếu tố thứ 2 là điều kiện và môi 
trường làm việc, hạ tầng, kỹ thuật 
phục vụ cho công tác nghiên cứu triển 
khai. Tuy đã được Đảng và Nhà nước 
quan tâm đầu tư cho hạ tầng KH&CN 
đáp ứng nhu cầu nghiên cứu nhưng 
trên thực tế còn nhiều hạn chế. Nhiều 
nhà khoa học giỏi chúng ta có thể mời 
từ nước ngoài về làm việc nhưng điều 
kiện làm trong nước không đáp ứng 
nhu cầu của họ nên cũng không giữ 
chân được họ. 

Yếu tố thứ 3 là môi trường làm việc. 
Các nhà khoa học cần môi trường làm 
việc rất khoa học, chuyên nghiệp và 
có sự trao đổi học thuật nghiêm túc. 

Ba yếu tố này rất quan trọng để tạo 
ra một sân chơi, một môi trường làm 
việc, điều kiện để các nhà khoa học 
giỏi nghiên cứu sáng tạo tạo ra những 
sản phẩm nghiên cứu có giá trị, góp 
phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước. 

Hiện nay các Nghị quyết của Đảng 
và các văn bản pháp luật của nhà nước 
rất quan tâm, đề cao vai trò của các 
nhà khoa học nhưng có nhiều ý kiến 
cho rằng các nhà khoa học vẫn chưa 
sống được bằng nghề. Ông Trần Đắc 
Hiến cho rằng: Đối với những nhà 
khoa học thực sự và những nhà khoa 
học có năng lực thì họ không hết việc 
để làm nhưng cũng có những nhà 
khoa học rất vất vả để tìm việc làm 
cho mình. Điều này cũng xuất phát từ 
sự năng động của các nhà khoa học 
trong việc tìm kiếm cơ hội, một phần 
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do cơ chế chính sách chưa thật thuận 
lợi để thu hút những người thực sự tài 
năng vào làm việc. Việc còn nhiều 
nhà khoa học chưa sống được bằng 
nghề đến từ hai phía từ cả cơ chế 
chính sách và bản thân các nhà khoa 
học. 

 
Nguy cơ chảy máu chất xám từ nhà nước ra 

doanh nghiệp và nước ngoài. Ảnh: S. T 

Theo quy định của pháp luật về  
ngân sách cũng như đạo luật khác có 
liên quan thì Bộ KH&CN chỉ là một 
trong những bộ được phân bổ một 
phần trong 2% tổng ngân sách chi cho 
KH&CN. Phần còn lại được phân bổ 
cho các bộ, ngành và địa phương theo 
Luật ngân sách. 

Tuy nhiên, Bộ KH&CN lại là cơ 
quan phải chịu trách nhiệm trước 
Chính phủ đối với toàn bộ hoạt động 
KH&CN của đất nước. Đây cũng là 
một vấn đề bất cập. Nếu như Bộ 
KH&CN phải chịu trách nhiệm về 
hiệu quả nguồn ngân sách đầu tư cho 
KH&CN, chịu trách nhiệm về hoạt 
động KH&CN thì Bộ KH&CN phải 
được quyết định việc sử dụng ngân 
sách. Chừng nào Bộ KH&CN được 
giao quyền quyết định sử dụng ngân 

sách đầu tư cho KH&CN thì lúc đó 
Bộ KH&CN mới có thẩm quyền điều 
chỉnh để đầu tư đến ngưỡng, ra được 
những sản phẩm nghiên cứu có giá trị 
cao. 

Kinh nghiệm của các nước  phát 
triển cho thấy, đầu tư cho KH&CN từ 
nhà nước chỉ chiếm một phần, còn chủ 
yếu là đầu tư từ các doanh nghiệp và 
xã hội cho KH&CN. 

Lâu nay chúng ta phát triển KH&CN 
chủ yếu từ nguồn đầu tư của nhà 
nước, còn nguồn lực đầu tư doanh 
nghiệp và xã hội còn rất hạn chế. 
Nhiệm vụ của chúng tôi và các bộ 
ngành, địa phương là làm sao tạo điều 
kiện thuận lợi nhất vừa khuyến khích, 
vừa động viên vừa có những chế tài 
mạnh hơn để buộc các doanh nghiệp 
phải có đầu tư thỏa đáng cho nghiên 
cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ thì 
khoa học mới phát triển được - Ông 
Hiến cho biết. 

Tổng hợp 
 
KHÔNG ĐỂ LÃNG PHÍ NGUỒN 
LỰC CHUYÊN GIA NGƯỜI VIỆT 
NAM Ở NƯỚC NGOÀI 

Theo số liệu thống kê, hàng năm có 
tới trên dưới 200 nhà khoa học người 
Việt Nam ở nước ngoài (NVNONN) về 
nước tham gia giảng dạy, triển khai 
các đề tài, dự án nghiên cứu chung 
cũng như thực hiện chuyển giao công 
nghệ, hợp tác đầu tư phát triển doanh 
nghiệp. Đây là nguồn chất xám rất 
đáng kể và quý báu của đất nước nếu 
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được thu hút, phát huy thích đáng 
phục vụ phát triển Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN), đổi mới sáng tạo nói 
riêng và phát triển KT-XH của đất 
nước nói chung. Tuy nhiên, làm thế 
nào để thu hút nguồn chất xám đó 
đang là bài toán đặt ra cho các nhà 
quản lý như môi trường làm việc, điều 
kiện đãi ngộ…  

Thứ trưởng Trần Việt Thanh khẳng 
định: Thu hút trí thức NVNONN là 
một chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước để trí thức NVNONN có thể 
đóng góp cho phát triển KH&CN của 
đất nước, qua đó góp phần thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế - xã hội. Vậy làm thế 
nào để thu hút trí thức NVNONN 
cũng là một nội dung mà Bộ KH&CN 
cũng đang tiến hành phối hợp với các 
Bộ ngành khác để tìm ra cơ chế chính 
sách cũng như các giải pháp thích hợp 
để triển khai có hiệu quả chủ trương 
này. 

Một trong những giải pháp hiện nay 
đang triển khai đó là xây dựng mạng 
Netword tri thức người Việt Nam ở 
nước ngoài, làm thế nào để mạng lưới 
này có một tính hiệu quả trong sử 
dụng để làm thế nào cho các trí thức 
NVNONN tham gia vào mạng này 
một cách tích cực. 

Trong khuôn khổ dự án “Đẩy mạnh 
đổi mới sáng tạo thông qua nghiên 
cứu và phát triển” gọi tắt là dự án Frist 
do Ngân hàng thế giới tài trợ có 1 tiểu 
hợp phần là xây dựng mạng netword 
cho trí thức NVNONN. 

Qua Hội thảo quốc tế về “Xây dựng 
mạng lưới chuyên gia NVNONN” lần 
này cũng mời nhiều nhà khoa học của 
Việt Nam đang sinh sống ở nước 
ngoài. Hội thảo kỳ vọng sẽ đưa ra 
được những ý tưởng đầu tiên trong 
việc kết nối nguồn tri thức NVNONN 
với cộng đồng và thực tế cuộc sống 
trong nước. Những ý kiến chia sẻ, 
đóng góp cùng các trao đổi thảo luận 
tại hội thảo sẽ là những căn cứ để các 
nhà hoạch định chính sách ở Việt 
Nam hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 
hút trí thức kiều bào, chuyên gia 
người Việt giỏi về nước làm việc. 

Thứ trưởng Trần Việt Thanh: Khó 
khăn nhất để thành lập mạng chuyên 
gia NVNONN là làm thế nào để lôi 
cuốn được nhiều nhà khoa học Việt 
Nam ở nước ngoài. Và việc xây dựng 
mạng lưới các chuyên gia NVNONN 
cần được triển khai như thế nào để đạt 
được hiệu quả? Tại Hội thảo, GS 
Nguyễn Văn Tuấn - Viện Nghiên cứu 
Y khoa Garvan (Australia) cũng đang 
đề nghị phối hợp với các nhà khoa học 
Việt Nam đang ở nước ngoài xây 
dựng một mạng lưới chung, chứ 
không chỉ đơn thuần là mạng lưới ở 
Việt Nam xây dựng. Cần có tính chất 
như vết dầu lan tỏa trong cộng đồng 
những người trí thức Việt Nam ở nước 
ngoài. 

Bộ KH&CN thực hiện chủ trương 
của Đảng và Nhà nước, coi cộng đồng 
trí thức người Việt Nam ở nước ngoài 
là một nguồn lực. Việc thu hút lực 
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lượng trí thức NVNONN cũng hết sức 
quan trọng. Trong thời gian qua, Bộ 
KH&CN cũng đã triển khai rất nhiều 
cơ chế chính sách, đặc biệt là trong 
Luật KH&CN được Quốc hội thông 
qua năm 2013 cũng có nhiều nội dung 
quan trọng đặc biệt là việc trọng dụng 
các nhà khoa học tài năng. Triển khai 
Luật có nhiều Nghị định quan trọng để 
thu hút các nhà khoa học trong và 
ngoài nước về đóng góp cho sự phát 
triển KH&CN của đất nước thông qua 
việc tạo môi trường làm việc, chính 
sách ưu đãi. Các nhà khoa học Việt 
Nam ở nước ngoài cũng rất mong 
muốn có môi trường làm việc, được 
tham gia vào những dự án KH&CN 
trọng điểm cấp Quốc gia để tham gia 
đóng góp tích cực vào các dự án đó. 

Để thu hút và phát huy vai trò của 
mạng lưới chuyên gia khoa học và 
công nghệ NVNONN cần phải xác 
định được các lĩnh vực KH&CN ưu 
tiên cần thu hút chuyên gia; xây dựng 
tiêu chí của chuyên gia khoa học cần 
thu hút trong từng lĩnh vực.  

Nhà nước cần có chính sách đãi ngộ 
đột phá, đồng bộ về lương, phụ cấp, 
các chính sách đãi ngộ cụ thể và tạo 
môi trường làm việc thuận lợi để trí 
thức KH&CN khi trở về nước. Cùng 
với đó, đa dạng hóa và nâng cao hiệu 
quả các hình thức tập hợp, vận động 
trí thức NVNONN, nhất là trí thức trẻ 
và đặc biệt lưu ý tranh thủ vận động, 
tiếp xúc những trí thức khoa học và 
công nghệ có uy tín, ảnh hưởng lớn 

trong cộng đồng khoa học ở nước 
ngoài... 

Tổng hợp 
 
 
 

 Hạ thủy thành công chân đế giàn 
BK Thiên Ưng 

Ngày 29/6, Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro đã tổ chức lễ hạ thủy 
chân đế giàn BK Thiên Ưng tại bãi 
cảng của đơn vị để đưa ra lắp đặt tại 
mỏ khí Thiên Ưng lô 04-3 cách  bờ 
biển Bà Rịa - Vũng Tàu 270km.  

Chân đế giàn khai thác khí Thiên 
Ưng có chiều dài 130 mét, trọng 
lượng 6.600 tấn được hạ thủy thành 
công xuống sà lan tự phóng bằng 
phương pháp kéo trượt. 

Bên cạnh chân đế, đơn vị Liên 
doanh còn thực hiện các hạng mục 
như topside có khối lượng 4.400 tấn, 8 
cọc định vị chân đế với tổng khối 
lượng 3.200 tấn trong tổng gói thầu 
mỏ Thiên Ưng.  

Theo ông Từ Thành Nghĩa, Tổng 
Giám đốc Liên doanh Việt-Nga 
Vietsovpetro, đây là lần đầu tiên đơn 
vị thực hiện tổng thầu dự án xây dựng 
giàn khai thác khí tại khu vực nước 
sâu có quy mô lớn nhất, với tỉ lệ nội 
địa trong việc thiết kế, mua sắm, chế 
tạo đạt cao nhất, vượt tiến độ đề ra với 
1,6 triệu giờ lao động an toàn. 

Dự án phát triển mỏ Thiên Ưng lô 
04-3 chính thức khởi công ngày 
13/5/2014, là một trong nhiều dự án 

THÀNH TỰU KH&CN 
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liên quan trong quy hoạch tổng thể 
phát triển các nguồn khí tại khu vực 
bể Nam Côn Sơn, trên thềm lục địa 
phía Nam Việt Nam.  

Chân đế Thiên Ưng nằm trong dự án 
giàn BK Thiên Ưng thuộc mỏ Thiên 
Ưng do hai phía là Tập đoàn Dầu khí 
Việt Nam và Công ty cổ phần OAO 
Zarubezhneft làm chủ đầu tư, Liên 
doanh Việt – Nga Vietsovpetro là nhà 
điều hành kiêm tổng thầu,  Xí nghiệp 
Xây lắp khảo sát và sửa chữa các công 
trình Dầu khí thuộc VSP là nhà thầu 
chính. 

Ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng 
Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam 
cho biết, dự án đi vào hoạt động sẽ 
góp phần gia tăng sản lượng khai thác 
cho PVN và Công ty cổ phần OAO 
Zarubezhneft cũng như Liên doanh 
Việt- Nga. 

Theo baodatviet.vn 
 

 Vật liệu mái nhà tự làm mát 
Các nhà khoa học tại Đại học Công 

nghệ Sydney đã phát triển một loại vật 
liệu mái nhà có khả năng tự làm mát. 

Nhóm nghiên cứu đã dùng vật liệu 
này để làm mái nhà cho tòa nhà của 
khoa Khoa học, Đại học Sydney. Kết 
quả thử nghiệm cho thấy, mái nhà có 
khả năng làm mát cao dưới điều kiện 
ánh sáng mặt trời chiếu trực tiếp vào 
mùa hè. 

Vật liệu trên được làm từ các lớp 
polymer chồng lên nhau, được đặt trên 
một tấm phim nhựa bạc mỏng và chỉ 

hấp thụ 3% ánh sáng mặt trời. Ấn 
tượng hơn nữa, nó còn có thể dùng 
bước sóng hồng ngoại để phân tán 
lượng nhiệt trực tiếp vào không gian. 

Loại vật liệu mái nhà mới này có thể 
duy trì nhiệt độ thấp hơn 11 độ so với 
loại vật liệu mái nhà màu trắng tiên 
tiến nhất hiện nay, Geoff Smith, 
trưởng nhóm nghiên cứu, cho biết. 

Vật liệu mái nhà mới này có thể 
giúp giảm chi phí điều hòa nhiệt độ 
cho tòa nhà, các tác động môi trường 
do máy điều hòa gây ra cũng như mức 
độ nghiêm trọng của vấn đề đảo nhiệt 
đô thị. 

Theo Vnexpress.net 
 

 Việt Nam chế tạo súng bắn tỉa 
hạng nặng 

Viện nghiên cứu vũ khí, Tổng Cục 
công nghiệp quốc phòng chế tạo 
thành công súng bắn tỉa hạng nặng 
12,7mm dựa trên súng bắn tỉa KSVK 
của Nga. 

Súng bắn tỉa hạng nặng do Việt Nam 
chế tạo được thiết kế theo kiểu 
“bullpup” tức hộp tiếp đạn nằm sau cò 
súng, thiết kế này có ưu điểm giúp 
tăng chiều dài nòng súng mà không 
ảnh hưởng đến chiều dài tổng thể. 
Súng sử dụng hộp tiếp đạn 5 viên cỡ 
12,7x108mm. Súng có chiều dài tổng 
thể 1,35 mét, nòng súng dài 1 mét, 
trọng lượng 12,5 kg. 

Súng bắn tỉa hạng nặng 12,7mm 
được trang bị kính ngắm quang học 
tích hợp N12 do Việt Nam chế tạo có 
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độ phóng đại 10 lần, phạm vi quan sát 
mục tiêu tối đa 1.800 mét, tầm bắn 
hiệu quả 1.200 mét với kính ngắm 
quang học. 

 
Kết quả thử nghiệm cho thấy, N12 

hoạt động tốt, thao tác lấy góc bắn 
trên kính thuận tiện, nhanh chóng, tư 
thế ngắm bắn hợp lý, khả năng tháo 
lắp dễ dàng, các đại lượng đặc trưng 
về độ tản mát (độ lệch trung gian và 
dải trung tâm) của súng khi ngắm 
bằng kính đều nằm trong phạm vi cho 
phép. Kính ngắm N12 có khả năng 
chịu được thời tiết nóng ẩm, chịu rung 
xóc, va đập, lấy góc bắn nhanh chóng, 
thuận tiện. 

Việc chế tạo thành công súng bắn tỉa 
hạng nặng 12,7mm là một bước ngoặt 
quan trọng giúp công nghiệp quốc 
phòng Việt Nam tiếp cận công nghệ 
chế tạo súng bắn tỉa hiện đại của thế 
giới. Súng đang trải qua giai đoạn thử 
nghiệm trước khi tiến hành sản xuất 
hàng loạt để trang bị cho các đơn vị 
của Quân đội nhân dân Việt Nam. 

Theo vietq.vn 
 

 Cuba loại bỏ thành công lây 
nhiễm HIV từ mẹ sang con 

Thành công của Cuba là một chiến 
thắng trong cuộc đấu tranh dài ngày 
nhằm tiêu diệt căn bệnh thế kỷ và là 
một bước tiến quan trọng hướng tới 
một thế hệ không còn AIDS. 

Sau hơn 3 tháng xem xét, Tổ chức Y 
tế toàn châu Mỹ (PHO), chi nhánh cấp 
châu lục của Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO), ngày 30/6, đã tuyên bố Cuba 
chính thức trở thành quốc gia đầu tiên 
trên thế giới loại bỏ thành công nguy 
cơ lây nhiễm HIV và giang mai từ mẹ 
sang con.  

Tổng Giám đốc WHO Margaret 
Chan nhấn mạnh xóa bỏ lây nhiễm 
HIV là một trong những thành tựu y tế 
cộng đồng tuyệt vời nhất. Thành công 
của Cuba là một chiến thắng trong 
cuộc chiến dài hạn tiêu diệt căn bệnh 
thế kỷ và một bước tiến quan trọng 
hướng tới một thế hệ không còn 
AIDS. 

Theo quy định của WHO, một nước 
được công nhận loại bỏ được truyền 
nhiễm giang mai từ mẹ sang con nếu 
hạn chế được tỷ lệ trẻ sơ sinh mắc 
bệnh dưới 0,05% trên tổng số các bà 
mẹ mắc bệnh này. Đối với trường hợp 
HIV, tỷ lệ trẻ nhiễm virus phải ít hơn 
2% trong số các bà mẹ mang virus 
chết người này. Ngoài ra, tỷ lệ phụ nữ 
mang thai được xét nghiệm HIV và tỷ 
lệ điều trị thuốc kháng retrovirus trên 
tổng số phụ nữ mang thai có xét 
nghiệm dương tính với 2 loại virus 
trên đều phải đạt trên 95%; bên cạnh 
một số tiêu chí về thông tin thống kê 
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và cảnh báo về nguy cơ của các loại 
bệnh này. Cuba đã thỏa mãn tất cả các 
tiêu chí này. 

Châu Mỹ là khu vực duy nhất đề ra 
mục tiêu kép là loại bỏ truyền nhiễm 
giang mai, HIV qua đường mẹ con vì 
đây là 2 quá trình có quan hệ chặt chẽ 
với nhau, trong khi các khu vực khác 
hiện vẫn chỉ chú trọng tới mục tiêu 
loại bỏ truyền nhiễm HIV đơn thuần. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 ICDREC công bố chế tạo thành 
công linh kiện QCM làm cảm biến 
sinh học 

Trung tâm nghiên cứu và đào tạo 
thiết kế vi mạch (ICDREC), Đại học 
quốc gia TP.HCM vừa cho biết đã 
nghiên cứu chế tạo thành công linh 
kiện QCM làm cảm biến sinh học. 

Đây là kết quả của nghiên cứu đề tài 
khoa học “Chế tạo bộ KIT từ linh kiện 
cảm biến vi cân tinh thể thạch anh 
kiểm tra vi khuẩn E. coli trong nước” 
do ThS. Ngô Đức Hoàng và TS. 
Dương Minh Tâm làm chủ nhiệm, vừa 
được Sở Khoa học và Công nghệ 
TP.HCM nghiệm thu. 

ThS. Ngô Đức Hoàng, Giám đốc 
ICDREC cho biết, có nhiều phương 
pháp chuẩn trong phòng thí nghiệm 
đang được sử dụng, nhưng thời gian 
kiểm tra khá lâu, sử dụng nhiều hóa 
chất đắt tiền, người kỹ thuật viên đòi 
hỏi có trình độ tay nghề... Cảm biến 
sinh học dựa trên linh kiện QCM là 
một giải pháp hữu hiệu trong việc thay 

thế các phương pháp truyền thống, do 
có độ nhạy khối lượng cao và thời 
gian phát hiện nhanh. Nguyên lý cơ 
bản của cảm biến sinh học QCM là 
việc suy giảm tần số cộng hưởng của 
linh kiện QCM khi có sự gắn kết của 
các tác nhân sinh học. Ðiểm chính của 
nghiên cứu này là chế tạo thành công 
KIT QCM 5 MHz và ứng dụng để 
kiểm tra vi khuẩn E. coli O157:H7. 

Các kết quả nghiên cứu của đề tài có 
khả năng ứng dụng rất lớn trong kiểm 
tra chất lượng vi sinh trong nước và 
thực phẩm tại các bênh viện, trung 
tâm, cơ sở y tế, giúp giảm thiểu được 
chi phí cũng như nâng cao chất lượng 
chẩn đoán so với việc sử dụng một số 
phương pháp cổ điển. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 

KHÓ KHĂN CỦA NHÓM 
NGHIÊN CỨU TRẺ 

Để tạo dựng được một nhóm nghiên 
cứu, các nhà khoa học trẻ phải vượt 
qua hai vấn đề khó khăn thường trực 
là thiếu hụt lực lượng và kinh phí đầu 
tư cho các dự án/đề tài nghiên cứu 
khoa học. 

Có bột mới gột nên hồ 
Đề cập đến chuỗi khó khăn khi trở 

về Việt Nam gây dựng nhóm, PGS. 
TS Lê Thị Lý, trưởng nhóm nghiên 
cứu về ứng dụng của Tin sinh học 
(Bioinformatics) trong nghiên cứu y 
sinh và phát triển dược phẩm (ĐH 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Quốc tế, ĐH Quốc gia TPHCM), cho 
biết, hai vấn đề thường trực mà chị và 
nhiều đồng nghiệp khác gặp phải là 
khó phát triển lực lượng và tìm kinh 
phí thực hiện đề tài/dự án khoa học. 
Trong quá trình đào tạo thành viên gia 
nhập nhóm và duy trì lực lượng, các 
trưởng nhóm trẻ dù mất nhiều công 
sức để nâng cao trình độ cho các 
nghiên cứu viên thông qua việc thực 
hiện các đề tài/dự án nhưng vẫn đứng 
trước mối lo “mất người”. Trải qua 
năm năm xây  dựng nhóm nghiên cứu, 
PSG.TS Lê Thị Lý đã phải chia tay tới 
tám nghiên cứu viên đi nước ngoài 
học chương trình thạc sĩ hoặc tiến sĩ 
ngay sau khi hoàn thành bài báo ISI 
đầu tiên. Chị chia sẻ: “Tuy rất vui vì 
nhiều em đã tìm được học bổng có giá 
trị nhưng xét về mặt phát triển nhóm 
nghiên cứu, tôi gặp quá nhiều khó 
khăn bởi việc thiết lập đủ mắt xích 
trong một dây chuyền nghiên cứu 
không phải điều dễ dàng. Đôi lúc tôi 
có cảm giác như mình lại ở vào giai 
đoạn bắt đầu”.  

Cùng gặp khó khăn tương tự, TS. 
Nguyễn Văn Tuấn (Phó Khoa Vật liệu 
Xây dựng, ĐH Xây dựng Hà Nội) chia 
sẻ, từ khi hoàn thành luận án tiến sĩ ở 
ĐH Công nghệ Delf, anh cũng đặt 
nhiều kỳ vọng vào việc xây dựng một 
nhóm nghiên cứu như khi học ở Hà 
Lan nhưng khi bắt tay vào thực tế mới 
thấy công việc đó gian nan. Việc quy 
tụ được sinh viên, thạc sĩ, nghiên cứu 
sinh… theo đuổi một hướng nghiên 

cứu trong lĩnh vực cùng quan tâm 
không hề đơn giản, “có lẽ các bạn trẻ 
Việt Nam chưa thật sự hào hứng với 
cách thức làm việc nhóm nên vẫn còn 
nhiều nghi ngại”, TS. Tuấn lý giải. 

Một tiến sĩ giấu tên ở ĐH Khoa học 
tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội, kể, 
muốn giữ chân các nghiên cứu viên 
thì phải đảm bảo cho họ có được mức 
thu nhập ổn định, trong khi đó, một đề 
tài cấp trường thực hiện trong vòng 
một năm cũng chỉ nhận được mức 
kinh phí khiêm tốn quanh 10 triệu 
đồng, nhiều khi không đủ để mua hóa 
chất để phục vụ nghiên cứu, và ngay 
cả với những giáo sư có uy tín trong 
trường thì việc được cấp kinh phí vài 
trăm triệu/đề tài cũng khá hiếm hoi. 
Trong giai đoạn chờ đề tài, nếu không 
có nguồn thu nhập “cứng” vài ba triệu 
mỗi tháng từ ngân sách nhà nước thì 
nhóm nghiên cứu mà chị tham gia 
cũng có nguy cơ tan vỡ, cho dù đã trải 
qua hơn 10 năm gây dựng và có nhiều 
công bố ISI có giá trị.   

Theo TS. Nguyễn Cường, trưởng 
Phòng thí nghiệm Bioinformatics 
(Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam), tài chính cho 
một nhóm nghiên cứu có thể đến từ 
hai nguồn: kinh phí được cấp để thực 
hiện đề tài/dự án và từ công tác dịch 
vụ, đào tạo. Phân tích về khả năng tìm 
kinh phí từ hai nguồn này, TS. 
Nguyễn Cường cho rằng, để thành 
công, phải chứng minh được năng lực 
nghiên cứu (đối với dự án/đề tài quốc 
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tế) hoặc phải có được nhiều mối quan 
hệ (đối với các đề tài/dự án trong 
nước), chưa kể nếu xin được đề tài 
trong nước, họ còn phải trải qua khá 
nhiều gian nan với vô số thủ tục hành 
chính từ lúc phê duyệt đến khi nghiệm 
thu kết quả. Với các nhóm nghiên cứu 
mới thành lập thì cả hai yếu tố này 
đều yếu. Trường hợp tự tìm nguồn thu 
qua hoạt động dịch vụ đào tạo cũng ít 
khả thi vì nó phụ thuộc vào sự năng 
động sáng tạo của trưởng nhóm 
nghiên cứu và khả năng ứng dụng 
trong thực tế của các đề tài/dự án mà 
họ thực hiện. 

Những giải pháp tự thân 
Trước những khó khăn này, mỗi 

nhóm nghiên cứu lại tự xoay xở theo 
cách mà mình thấy phù hợp. Một tiến 
sĩ giấu tên (ĐH Công nghệ, ĐH Quốc 
gia Hà Nội) tiết lộ, trong thời gian chờ 
được Hội đồng khoa học trường phê 
duyệt đề tài, anh đã phải bỏ tiền túi để 
trả lương hằng tháng cho một số 
nghiên cứu viên trong nhóm của mình, 
“nếu không sẽ khó giữ chân được các 
bạn ở lại với nhóm và có thể đến khi 
có kinh phí nghiên cứu thì sẽ chẳng 
còn người thực hiện đề tài”.  

TS. Nguyễn Văn Tuấn cho biết, dù 
chưa hình thành được một nhóm 
nghiên cứu thực sự nhưng trong thời 
gian qua, anh đã cố gắng tập hợp một 
số tiến sĩ, thạc sĩ trong Khoa Vật liệu 
Xây dựng của trường cùng tham gia 
giải quyết những đề tài/dự án được 
giao, tùy theo nội dung và phạm vi 

của nó mà mời những người phù hợp. 
Tuy vậy giải pháp này chỉ mang tính 
thời vụ và mới tập trung giải quyết 
được những vấn đề riêng lẻ, thành 
viên tham gia cũng thiếu ổn định nên 
nhiều khi rơi vào tình trạng không chủ 
động được nhân lực để đề đạt kế 
hoạch tiếp theo.  

Cũng nỗ lực gây dựng lực lượng, 
TS. Nguyễn Cường chọn cách mở cửa 
phòng thí nghiệm, sẵn sàng đón nhận 
sinh viên chuyên ngành Tin học và 
Sinh học tới thực tập, làm việc. Anh 
còn phối hợp với TS. Dương Quốc 
Chính (Viện Huyết học truyền máu 
Trung ương) tổ chức khóa học “Phát 
hiện đột biến hệ gene với công nghệ 
đọc trình tự thế hệ mới” vào năm 2014 
dành cho sinh viên, nghiên cứu viên 
chuyên ngành sinh học và tin học với 
mục đích phổ biến kiến thức cơ bản về 
Tin sinh học. Kinh phí tham dự chỉ ở 
mức tối thiểu, đủ để in ấn tài liệu. 
Thành công đầu tiên đã thúc đẩy họ 
mở ba khóa tiếp theo về “Phát hiện 
đột biến hệ gen với công nghệ đọc 
trình tự thế hệ mới; Lắp ráp, chú giải 
và phân tích hệ gene”, “Phân tích 
đánh giá biểu hiện hệ phiên mã bằng 
RNA-seq” trong tháng 4, 5 và 6/2015. 
Điều bất ngờ là cả ba khóa học này 
đều thu hút được đông đảo học viên từ 
các trường đại học, viện nghiên cứu, 
trong đó có cả những đơn vị tại 
TPHCM. Nhận xét về việc mở lớp, 
TS. Nguyễn Cường lạc quan, “nếu lực 
lượng nghiên cứu tăng lên, có nhiều 
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người đủ khả năng xác định hướng 
nghiên cứu, xây dựng nhiệm vụ thì 
chúng tôi và các đồng nghiệp sẽ có 
nhiều cơ hội tiếp cận các quỹ tài trợ 
trong nước và quốc tế hơn, mặt khác 
chúng tôi cũng có điều kiện nhận thêm 
một số công việc dịch vụ liên quan 
đến lĩnh vực chuyên môn của mình”.  

Những giải pháp này cũng chỉ là 
những nỗ lực tự thân mang tính tức 
thời của các nhóm nghiên cứu trẻ để 
vượt qua khó khăn trước mắt. Để 
khuyến khích họ, cần có những giải 
pháp căn cơ như hỗ trợ bằng chính 
sách, cơ chế. Theo đề xuất của PGS. 
TS Lê Thị Lý, Quỹ Nafosted nên tạo 
điều kiện cho một số nhóm có nhiều 
tiềm năng về năng lực nghiên cứu 
được đăng ký đề tài kéo dài tối đa 
năm năm. Bên cạnh đó, Nhà nước cần 
có sự đầu tư cho chương trình đào tạo 
nghiên cứu sinh trong nước một cách 
bài bản hơn từ chính sách, quy chế 
đến học bổng, tạo động lực cho các 
nghiên cứu sinh yên tâm học tập, 
nghiên cứu. Tuy nhiên, để sàng lọc 
được các nhóm nghiên cứu này, PGS. 
TS Trần Xuân Tú, trưởng nhóm 
nghiên cứu “Thiết kế mạch tích hợp 
VLSI” tại Phòng thí nghiệm mục tiêu 
Hệ thống tích hợp thông minh (ĐH 
Công nghệ, ĐH Quốc gia Hà Nội), 
cho rằng, cần có cơ chế đặc biệt về 
kinh phí dành cho các nhóm nghiên 
cứu đã thành công trong những dự 
án/đề tài trước để họ có điều kiện tiếp 
tục triển khai nhiệm vụ và phát triển 

các sản phẩm hoàn chỉnh. Trong lúc 
chờ Nhà nước ban hành cơ chế đặc 
thù khuyến khích các nhóm nghiên 
cứu trẻ thì theo quan điểm của TS. 
Nguyễn Cường, “chỉ cần các đơn vị 
làm đúng và nghiêm túc những gì 
đang có, loại bớt những thủ tục không 
cần thiết là tạm đủ cho các nhóm có 
thể yên tâm tập trung vào công việc 
chính của mình”. 

Theo Tiasang.com.vn 
 
 
 

 
GIỚI THIỆU PHƯƠNG PHÁP 
TÍNH TOÁN TỐC ĐỘ ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ, THIẾT BỊ 

Theo các chuyên gia tính toán tốc độ 
đổi mới công nghệ, thiết bị là một 
nhiệm vụ cấp thiết nhưng cũng đầy 
thách thức vì hệ thống chỉ tiêu thống 
kê, điều tra về đổi mới công nghệ ở 
nước ta còn tương đối mới, chưa được 
triển khai thường xuyên và đồng bộ. 

Tại Hội thảo “Giới thiệu phương 
pháp tính toán tốc độ đổi mới công 
nghệ, thiết bị giai đoạn 2011 - 2015” 
do Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ tổ chức mới đây, các báo cáo 
tham luận được trình bày tập trung 
vào xây dựng chỉ số đánh giá việc 
thực hiện mục tiêu Chiến lược Phát 
triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) giai đoạn 2011-2020, giới 
thiệu phương pháp tính toán tốc độ 
đổi mới công nghệ, thiết bị Việt Nam 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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giai đoạn 2011-2015 và khả năng thu 
thập số liệu phục vụ tính toán chỉ số 
này. 

Các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà 
quản lý thuộc các cơ quan đơn vị 
trong và ngoài Bộ, từ Trung ương đến 
địa phương đã tập trung thảo luận, 
trao đổi, góp ý về các chỉ số, chỉ tiêu 
và phương pháp tính toán tốc độ đổi 
mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 
2011-2015; kế hoạch triển khai nhiệm 
vụ giai đoạn 2016-2020; phương án 
điều tra, khảo sát quy mô quốc gia 
nhằm phục vụ việc tính toán đảm bảo 
độ chính xác, tin cậy và tính khả thi để 
có khả năng so sánh với quốc tế cũng 
như điều kiện thực tế của Việt Nam 
cũng như của từng địa phương. 

Chủ trì và phát biểu tại Hội thảo, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho rằng, trong quá trình phát 
triển, các quốc gia đều nhận thức tầm 
quan trọng đối với việc đổi mới công 
nghệ. Đổi mới công nghệ có ý nghĩa 
quyết định đối với sự phát triển kinh 
tế của mỗi quốc gia. Đổi mới công 
nghệ trong mỗi lĩnh vực, các ngành 
kinh tế trở thành yếu tố then chốt duy 
trì sức cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Đổi mới công nghệ giúp doanh nghiệp 
cải thiện, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, trình độ quản lý, củng cố, duy 
trì và mở rộng thị phần của sản phẩm; 
đa dạng hoá mẫu mã sản phẩm, giảm 
tiêu hao nguyên, nhiên liệu; cải thiện 
điều kiện làm việc, nâng cao mức độ 
an toàn sản xuất cho người lao động 

và thiết bị, giảm tác động xấu đến xã 
hội, môi trường. Đặc biệt, nhờ đổi mới 
công nghệ, chất lượng sản phẩm được 
nâng lên đồng nghĩa với việc doanh 
nghiệp sẽ tạo được ưu thế bền vững 
trên thị trường góp phần vào phát triển 
của ngành, địa phương và quốc gia. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho 
rằng, Nghị quyết số 20 của Ban chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XI về 
phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế và Chiến lược phát triển 
KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-
2020 đã xác định mục tiêu bảo đảm 
đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 
2011-2015 đạt 10-15% và giai đoạn 
2016-2020 đạt 20%. 

Để thực hiện, Bộ KH&CN đã giao 
cho Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ nghiên cứu, xây dựng phương án 
tính toán tốc độ đổi mới công nghệ, 
thiết bị phù hợp với nhu cầu của Việt 
Nam. Đây là nhiệm vụ cấp thiết 
nhưng cũng đầy thách thức vì hệ 
thống chỉ tiêu thống kê, điều tra về đổi 
mới công nghệ ở nước ta còn tương 
đối mới, chưa được triển khai thường 
xuyên và đồng bộ. 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng 
cho biết, trước mắt, việc đánh giá tốc 
độ đổi mới công nghệ, thiết bị sẽ căn 
cứ vào 13 chỉ tiêu mà Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ đã xây dựng. 
Tuy nhiên, cần lưu ý những ý kiến 
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thảo luận liên quan đến việc loại bỏ 
những số liệu ảnh hưởng đến khả năng 
đánh giá chính xác tốc độ đổi mới 
công nghệ, thiết bị (như số liệu nhập 
khẩu công nghệ thấp, công nghệ cũ).  

Bảng chỉ tiêu tính toán tốc độ đổi 
mới công nghệ, thiết bị do Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ - Bộ 
KH&CN xây dựng 

Chỉ tiêu đầu vào: 
1. Tỷ lệ % kinh phí dành cho 

KH&CN từ NSNN so với GDP. 
2. Số lượng nhân lực Nghiên cứu và 

phát triển (tính theo đầu người/10.000 
dân). 

3. Tỷ lệ % số lượng nhân lực có 
trình độ ĐH, trên ĐH có với tổng số 
nhân lực của doanh nghiệp. 

4. Số lượng ấn phẩm KH&CN công 
bố quốc tế/1 triệu dân. 

5. Tổng số lượng đơn đăng kí sở hữu 
đối tượng quyền sở hữu công nghệ so 
với GDP (1.000 tỷ VND). 

6. Tỷ lệ % tổng chi cho Nghiên cứu 
và phát triển và đổi mới công nghệ 
trong khu vực DN so với GDP. 

Chỉ tiêu đầu ra: 
7. Số lượng văn bằng bảo hộ đối 

tượng quyền sở hữu công nghệ được 
cấp so với GDP (1.000 tỷ VND). 

8. Tỷ lệ % chi nhập khẩu máy móc, 
thiết bị so với GDP. 

9. Tỷ lệ % của đối tượng quyền sở 
hữu công nghệ được chuyển giao so 
với tổng số đối tượng quyền sở hữu 
công nghệ được cấp. 

10. Tỷ lệ % của chi phí cho việc 

mua công nghệ, thiết bị trong khu vực 
doanh nghiệp so với GDP. 

11. Tỷ lệ % số lượng DN được 
chứng nhận Hệ thống quản lý chất 
lượng so với tổng số doanh nghiệp. 

12. Tỷ lệ % giá trị các sản phẩm 
xuất khẩu có hàm lượng công nghệ 
cao, công nghệ trung bình so với tổng 
giá trị xuất khẩu. 

13. Tỷ lệ % giá trị máy móc, thiết bị 
xuất khẩu so với tổng giá trị xuất 
khẩu.  

Theo VietQ.vn 
 

KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHẬP 
KHẨU THIẾT BỊ QUÁ 10 NĂM 
TUỔI VÀO VIỆT NAM 

Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 
20/2014/TT-BKHCN (quy định về vấn 
đề nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng) 
quy định tiêu chí tuổi của thiết bị khi 
nhập khẩu vào Việt Nam không quá 
10 năm kể từ ngày sản xuất. 

Thông tin trên được ông Đỗ Hoài 
Nam, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, Thẩm 
định và Giám định công nghệ (Bộ 
Khoa học và Công nghệ) đưa ra trong 
cuộc họp báo quý II diễn ra sáng 9/7. 

Trên thực tế, việc quy định tuổi của 
thiết bị nhập khẩu được dư luận khá 
đồng thuận, bởi việc này sẽ giảm thiểu 
nguy cơ Việt Nam trở thành bãi rác 
công nghệ. 

Theo ông Nam, dự kiến tháng 8 tới, 
Thông tư 20 sửa đổi sẽ được ban hành 
và có hiệu lực từ 1/1/2016.  
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Ngoài việc lấy tiêu chí tuổi của thiết 
bị không quá 10 năm kể từ ngày sản 
xuất tới thời điểm nhập khẩu, Thông 
tư này cũng quy định dự án đầu tư, 
danh mục công nghệ, dây chuyền 
công nghệ sản xuất phải được cơ quan 
có thẩm quyền phê duyệt trong quá 
trình xem xét chứng nhận đầu tư. 

Trước đó, nhằm ngăn chặn việc 
nhập khẩu thiết bị cũ, lạc hậu, kém 
chất lượng, tiêu tốn nhiều năng lượng 
và không đáp ứng tiêu chuẩn môi 
trường, Bộ KH&CN đã phối hợp với 
các Bộ, ngành để xây dựng và ban 
hành Thông tư 20.  

Tuy nhiên, sau khi Thông tư 20 ra 
đời, có nhiều ý kiến phản ánh, kiến 
nghị của hiệp hội, doanh nghiệp về 
vướng mắc, khó khăn trong thực hiện. 
Do đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ 
đạo Bộ Khoa học và Công nghệ chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
nghiên cứu kỹ những phản ánh, kiến 
nghị về vấn đề này để xây dựng 
Thông tư bảo đảm phù hợp thực tế và 
có tính khả thi hơn. 

Theo Vietnam+ 
 

 
 
NÂNG CAO ỨNG DỤNG CÁC 
GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NGUỒN 
LỰC DOANH NGHIỆP 

Trong hai ngày 25-26/6 tại Hà Nội, 
Viện Năng suất Việt Nam (VNPI) – 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) 

phối hợp với Hiệp hội công nghiệp 
phần mềm Hàn Quốc (KOSA) tổ chức 
khóa tập huấn Nâng cao năng suất và 
hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp 
thông qua ứng dụng giải pháp ERP. 

Tham dự có Bà Nguyễn Thu Hiền, 
Phó Viện trưởng Viện Năng suất Việt 
Nam, Cố vấn Hiệp hội công nghệ 
phần mềm Hàn Quốc KOSA Ngài 
Hwang Duk Yun và hơn 30 đại biểu là 
đại diện lãnh đạo, cán bộ quản lý từ 
các doanh nghiệp. 

Tại khóa tập huấn, ngoài việc trao 
đổi chia sẻ kinh nghiệm, đưa ra các 
giải pháp khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc trong hoạt động sản xuất 
kinh doanh tại các doanh nghiệp, các 
đại biểu còn được các chuyên gia đến 
từ Công ty K system và E Count cung 
cấp những kiến thức cơ bản về giải 
pháp hoạch định nguồn lực doanh 
nghiệp (ERP - Enterprise Resource 
Planning - Hoạch định nguồn nhân lực 
doanh nghiệp). 

Theo các chuyên gia, ERP là một hệ 
thống tích hợp ứng dụng công nghệ 
thông tin để quản lý tập trung toàn bộ 
hoạt động sản xuất kinh doanh bao 
gồm: hoạt động thu mua hàng hóa, 
dịch vụ; quy trình sản xuất, lưu kho, 
bán hàng, đào tạo nguồn nhân lực, 
quan hệ khách hàng,… Hệ thống ERP 
được đánh giá sẽ giúp doanh nghiệp 
tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao 
động, đem lại những lợi ích lâu dài 
cũng như tăng khả năng cạnh tranh.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Vật liệu mới giảm tiếng ốn của 
tua bin gió 

Cú là loài săn mồi đặc biệt. Ngoài 
khả năng thị giác và thính giác ấn 
tượng, chúng còn có thể bay gần như 
yên lặng là nhờ cấu trúc của cánh. Từ 
đó, các nhà nghiên cứu ở Hoa Kỳ đã 
phân tích và mô phỏng để chế tạo lớp 
phủ giảm mạnh tiếng ồn phát ra từ 
các tua bin gió, quạt máy tính và máy 
bay. 

Sử dụng kính hiển vi, các nhà 
nghiên cứu thuộc trường Đại học 
Cambridge, Đại học bách khoa 
Virginia, Đại học Lehigh và Đại học 
Florida Atlantic ở Hoa Kỳ đã kiểm tra 
các sợi lông cú và phát hiện thấy một 
lớp phủ đầy lông tơ trông giống một 
tán cây rừng khi nhìn từ trên cao. 
Nhóm nghiên cứu còn nhận thấy các 
lông cứng dọc mép trước của cánh, 
trong khi mép sau có vân xốp và đàn 
hồi. 

Nỗ lực ban đầu để mô phỏng cấu 
trúc này là phủ một lớp vật liệu lên 
cánh quạt và kết quả đã làm giảm độ 
gồ ghề của bề mặt bên dưới và giảm 
tiếng ồn trên bề mặt ở mức 30 dB. 
Nhận thấy việc phủ một lớp vật liệu 
lên tua bin hoặc máy bay không khả 
thi, nên nhóm nghiên cứu đã in 3D 
một lớp phủ làm từ nhựa và thử 
nghiệm trên một phần của cánh quạt 

tua bin gió. Các nhà nghiên cứu đã 
đưa cánh quạt vào thí nghiệm khí 
động và kết quả là tiếng ồn giảm 10 
dB và quan trọng là không thấy tác 
động lớn về khí động học. 

 Nhóm nghiên cứu đang lập kế 
hoạch kiểm tra lớp phủ trên một tua 
bin gió đang hoạt động và cho rằng 
lớp phủ sẽ cho phép tua bin gió quay 
nhanh hơn và sản xuất nhiều điện 
năng hơn mức hiện nay. 

 Lớp phủ mới ngoài việc giúp các 
tua bin gió chạy êm hơn, còn có thể 
được ứng dụng cho nhiều loại cánh 
quạt khác nhau. Tuy nhiên, lớp phủ 
này vẫn cần được cải tiến và việc tạo 
lớp phủ lên cánh máy bay cũng phức 
tạp hơn nhiều so với thực hiện trên 
cánh quạt tua bin gió. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Thiết bị trình chiếu nội dung số 
thành ảnh ảo 3 chiều 

Công ty khởi nghiệp H+Technology 
ở Canada vừa nghiên cứu và phát 
triển thành công một chiếc màn hình 
holographic với hình dáng giống lò vi 
sóng có tên gọi Holus. Với thiết bị 
này, người dùng có thể lấy mọi nội 
dung kỹ thuật số lưu trên máy tính, 
máy tính bảng hay điện thoại và 
chuyển đổi chúng thành một ảnh ảo 3 
chiều. 

Bên trong Holus được phủ các lăng 
kính thủy tinh plexi. Một máy chiếu 
đặt dưới nắp Holus sẽ phát 4 hình ảnh 
của cùng một chủ thể lên các bức 

TIN NGẮN KH&CN 
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tường lăng kính xung quanh và nhờ kỹ 
thuật ảnh ảo 3 chiều, tất cả các hình 
ảnh được phản chiếu và gộp thành 1 
khi chúng ta nhìn vào dù ở góc độ 
nào. Người dùng có thể điều khiển 
hình ảnh trực tiếp trên các thiết bị di 
động hoặc máy tính nhờ kết nối 
Bluetooth hoặc Wi-Fi. 

 Theo các nhà nghiên cứu của 
H+Technology, Holus vẫn đang trong 
giai đoạn nguyên mẫu nhưng nếu 
được thương mại hóa, thiết bị sẽ có 2 
phiên bản Pro và Home. Phiên bản 
Pro sẽ lớn hơn một chút về kích thước 
nhưng khác biệt cơ bản là thiết bị 
được tặng kèm một giấy phép sử dụng 
bộ công cụ lập trình để phát triển các 
ứng dụng dành cho thiết bị. 
H+Technology đã phát triển một bộ 
SDK riêng hỗ trợ các game như 
Unity3D và Unreal cũng như hợp tác 
với một số công ty phát triển thiết bị 
như Leap Motion. 

Theo Vista.gov.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hướng dẫn xây dựng định mức 
xây dựng, phân bổ dự toán và quyết 
toán kinh phí đối với nhiệm vụ 
KH&CN có sử dụng NSNN 

Ngày 8.7.2015, Bộ KH&CN và Bộ 
Tài chính đã tổ chức Hội nghị giới 
thiệu Thông tư Liên tịch số 55/2015/ 
TTLT-BTC-BKHCN ngày 22.4.2015 
của Bộ Tài chính, Bộ KH&CN hướng 
dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự 
toán và quyết toán kinh phí đối với 

nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân 
sách nhà nước. 

Thông tư 55 là một văn bản có ý 
nghĩa rất lớn đối với hoạt động 
KH&CN, thể hiện được tinh thần đổi 
mới theo Luật KH&CN 2013. Đây là 
văn bản thay thế Thông tư liên tịch số 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
5.7.2015. So với Thông tư 44, Thông 
tư 55 có nhiều điểm mới, như: việc 
xây dựng nhiệm vụ KH&CN có sử 
dụng ngân sách nhà nước có tính đến 
chi phí tiền lương, chi phí tiền công 
lao động, thuê chuyên gia trong và 
ngoài nước…, được tính theo hệ số 
tiền công theo ngày cho các chức danh 
thực hiện nhiệm vụ một cách cụ thể; 
định mức chi cho hội thảo, quản lý 
nhiệm vụ được nâng lên… 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Nguyễn Quân khẳng định, 
Thông tư 55 đã thể hiện được tinh 
thần đổi mới theo Luật KH&CN 2013, 
đáp ứng được sự thay đổi trong thực 
tiễn của hoạt động KH&CN. 

Theo khoahocvacongnghevietnam.vn 
 

 Triển khai xây dựng Viện KHCN 
V-Kist trong quý 3 

Tại cuộc họp báo quý 2 được tổ 
chức sáng 9/7 tại Hà Nội, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho biết, 
trong quý 3, đơn vị này sẽ phối hợp 
cùng các cơ quan chức năng triển khai 
xây dựng Viện KH&CN Việt Nam-
Hàn Quốc (V-KIST) tại Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc. 
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Đây là bước đi tiếp theo sau khi Thủ 
tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị 
định số 50/2015/NĐ-CP vào ngày 
18/5 về việc thành lập V-KIST, có 
hiệu lực từ ngày 15/7. 

Theo Nghị định 50, V-KIST được 
thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa 
Chính phủ Việt Nam và Chính phủ 
Hàn Quốc, là tổ chức thuộc Bộ 
KH&CN. V-KIST cũng được áp dụng 
cơ chế tài chính đặc thù, 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 KHCN tại 
Viện.  

Theo kế hoạch V-KIST là một viện 
nghiên cứu ứng dụng đa ngành, định 
hướng công nghệ công nghiệp với đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu đạt trình độ 
quốc tế, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết 
bị nghiên cứu hiện đại, theo mô hình 
công lập với cơ chế tự chủ cao. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn 
Quân cho biết, để xây dựng V-KIST, 
phía Hàn Quốc hỗ trợ Việt Nam 35 
triệu USD từ vốn ODA không hoàn lại 
và vốn đối ứng của Việt Nam cũng 
tương tự. V-KIST chính là địa chỉ để 
thí điểm những cơ chế chính sách 
mới. Khi những cơ chế này phát huy 
tác dụng và V-KIST thành công, Bộ 
KH&CN sẽ đề xuất với Quốc hội và 
Chính phủ biến những cơ chế đặc thù, 
cơ chế ưu đãi đặc biệt trở thành những 
cơ chế chung mang tính đại trà. 

Theo Vietnam+ 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét duyệt đề án “Xây dựng hệ 
thống xử lý nước thải công suất 
500m3/ngày-đêm” 

Ngày 3/7, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội đồng xét duyệt đề án “Xây dựng 
hệ thống xử lý nước thải công 
suất 500m3/ngày-đêm tại Xí nghiệp 
chế biến hải sản - Công ty CP Thuỷ 
sản và xuất nhập khẩu Côn Đảo 
(Coimex)”. Ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở chủ trì Hội đồng.  

Đây là đề án tham gia Chương trình 
KHCN Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất chất lượng sản phẩm hàng 
hóa của tỉnh BR-VT năm 2015. 

Công ty CP Thuỷ sản và xuất nhập 
khẩu Côn Đảo (Coimex) chủ yếu chế 
biến hải sản xuất khẩu với 02 dòng 
sản phẩm chính là chả cá surimi được 
sản xuất từ các loại cá biển có thịt 
trắng và các sản phẩm mô phỏng làm 
từ chả cá surimi và các phụ liệu khác. 
Mục đích của đề án là xây dựng hệ 
thống xử lý thải 500m3/ngày-đêm để 
đảm bảo nhà máy có thể tăng hiệu 
suất sản xuất của máy móc thiết bị 
hiện có, đảm bảo nước thải trong quá 
trình sản xuất được gom xử lý đảm 
bảo tiêu chuẩn xả thải ra môi trường. 

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực 
tiễn của đề án trong vấn đề sản xuất 
sạch và giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường, Hội đồng đã đồng ý hỗ trợ  đề 
án doanh nghiệp đăng ký tham gia, 
với mức hỗ trợ dự kiến là 400 triệu 
đồng. 
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 Nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia dự án NSCL 

Ngày 29/6/2015, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng nghiệm thu các đề án 
của 4 doanh nghiệp tham gia dự án 
Năng suất chất lượng. Ông Vương 
Quang Cần - Phó Giám đốc Sở làm 
chủ tịch Hội đồng.  

Bốn doanh nghiệp với nội dung 
được hỗ trợ bao gồm: 

 - Chi nhánh Công ty CP Du lịch 
tỉnh BR-VT – KDL Biển Đông, với 02 
nội dung hỗ trợ là đào tạo ISO 
9001:2008, an toàn vệ sinh thực 
phẩm, nhận thức về các công cụ cải 
tiến, quản lý công việc hàng ngày, 
quản lý chất lượng toàn diện; Triển 
khai Chương trình Cải tiến năng suất 
chất lượng (giảm thiểu chi phí, 
HACCP, KPIs). 

 - Chi nhánh Công ty CP Du lịch 
tỉnh BR-VT - Khách sạn Samy với 2 
nội dung hỗ trợ là đào tạo phương 
pháp đánh giá việc thực hiện 5S, 
Kaizen, KPIs; Triển khai Chương 
trình cải tiến năng suất chất lượng 
(Kaizens, 5S, KPIs, tích hợp ISO 
9001:2008). 

 - Công ty TNHH Thảo Nguyên với 
nội dung hỗ trợ là triển khai Chương 
trình Cải tiến năng suất chất lượng 
(FSSC 22000, 5S, Kaizen, đăng ký 
bảo hộ nhãn hàng hóa). 

 - Công ty CP Cảng Đông Xuyên với 
2 nội dung hỗ trợ là đào tạo quản lý 
Logistic; Tư vấn, chứng nhận ISO 
9001:2008, OHSAS 18001:2007. 

 Sau khi xem xét, đánh giá Hội đồng 
đã đồng ý nghiệm thu các đề án của 
04 doanh nghiệp tham gia, đồng thời 
Hội đồng yêu cầu các doanh nghiệp 
cần hoàn chỉnh lại hồ sơ pháp lý có 
liên quan đến đề án. 

Theo Sở KH&CN 
 

 
 

 
 Bơm ly tâm ứng dụng trong giàn 
khoan dầu khí 

Thông qua việc thực hiện đề tài cấp 
nhà nước “Nghiên cứu thiết kế công 
nghệ và chế tạo bơm ly tâm trục đứng 
lưu lượng đến 130m3/h, cột nước 64m, 
vòng quay 3600 vòng/phút dùng cho 
giàn khoan dầu khí”, các nhà khoa học 
thuộc Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà 
Nội đã nghiên cứu, chế tạo thành công 
tổ bơm ly tâm trục đứng lưu lượng 
130m3/h, cột nước 64m, hoàn toàn đáp 
ứng yêu cầu của đề tài cũng như yêu 
cầu sử dụng (phục vụ làm mát cho 
giàn khoan dầu khí). 

Thiết bị có các thông số chính cụ thể 
như sau: lưu lượng 130m3/h, cột áp 
64m, hiệu suất bơm 65,3%, tốc độ 
bơm 3550 vòng/phút, động cơ bơm có 
công suất định mức 37kW, dòng điện 
định mức 62,28A, điện áp định mức 
440V… Thiết bị có kết cấu nhỏ gọn, 
dễ tháo lắp trong điều kiện trên giàn 
khoan. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công 
ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội, Km 12, 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, 
quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội: Tel: 
04.37655510. 

Theo khoahocvacongnghevietnam.vn 
 

 Sinh sản nhân tạo thành công cá 
rô biển 

Sau 2 năm triển khai thực hiện 
(2012-2014), ThS Phan Phương Loan 
và các nhà khoa học thuộc Trường 
Đại học An Giang đã cho sinh sản 
nhân tạo thành công giống cá rô biển 
(Pristolepis fasciata bleeker) phục vụ 
phát triển nghề nuôi và bảo tồn nguồn 
cá nước ngọt bản địa đang bị khai 
thác ngày càng cạn kiệt. 

Cá đạt các thông số kỹ thuật cơ bản 
sau: tỷ lệ thành thục cá bố mẹ trong 
nuôi vỗ từ 50% trở lên, tỷ lệ cá rụng 
trứng 60-80%, tỷ lệ thụ tinh 50-60%, 
tỷ lệ nở 60-80%, tỷ lệ sống từ cá bột 
lên cá giống là 20-30%, kích cỡ cá 
giống đạt 3-5 cm. Nhóm nghiên cứu 
đã chuyển giao quy trình kỹ thuật sản 
xuất con giống, bàn giao 20.000 con 
cá rô biển giống nhân tạo, 50 kg cá bố 
mẹ cho Trung tâm Giống thủy sản An 
Giang để tiếp tục sản xuất nhằm cung 
cấp giống cho người nuôi. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Khoa 
Nông nghiệp và tài nguyên thiên 
nhiên - Trường Đại học An Giang, Số 
18 Ung Văn Khiêm, phường Đông 
Xuyên, Thành phố Long Xuyên, tỉnh 
An Giang. Tel: 076.6253599, 
Email: cict@agu.edu.vn. 
Theo Khoahocvacongnghevietnam.vn 

 
 
 

 Quy định tiêu chí xác định 
doanh nghiệp công nghệ cao 

Ngày 15.6.2015, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Quyết định số 
19/2015/QĐ-TTg quy định tiêu chí 
xác định doanh nghiệp công nghệ cao 
(CNC). Theo đó, doanh nghiệp CNC 
là doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí 
quy định tại Điểm a và b Điều 75 của 
Luật Đầu tư, đồng thời đáp ứng các 
tiêu chí cụ thể sau: 1) Doanh thu từ 
sản phẩm CNC của DN phải đạt ít 
nhất 70% trong tổng doanh thu thuần 
hàng năm; 2) Tổng chi cho hoạt động 
nghiên cứu và phát triển được thực 
hiện tại Việt Nam trên tổng doanh thu 
thuần hàng năm đối với DN vừa và 
nhỏ phải đạt ít nhất 1%; đối với các 
doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 
100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 
300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 
0,5%; 3) Số lượng lao động có trình 
độ chuyên môn từ đại học trở lên trực 
tiếp thực hiện nghiên cứu và phát triển 
trên tổng số lao động của doanh 
nghiệp đối với doanh nghiệp vừa và 
nhỏ phải đạt ít nhất 5%; đối với các 
doanh nghiệp có tổng nguồn vốn trên 
100 tỷ đồng và tổng số lao động trên 
300 người tỷ lệ này phải đạt ít nhất 
2,5% nhưng không thấp hơn 15 người. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 1.8.2015. 
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