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BỘ TRƯỞNG NGUYỄN QUÂN: 
SỬ DỤNG MÁY MÓC THIẾT BỊ 
CŨ KHÔNG TẠO RA SẢN PHẨM 
HÀNG HÓA CHẤT LƯỢNG TỐT 

 “Nếu chúng ta sử dụng máy móc, 
thiết bị cũ quá lạc hậu sẽ không tạo ra 
được những sản phẩm hàng hóa có 
chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh với 
hàng hóa nước ngoài. Đồng thời còn 
gây ô nhiễm môi trường, tiêu tốn 
nhiều năng lượng làm tăng chi phí 
đầu vào cho sản xuất dẫn tới giá 
thành sẽ rất cao”. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân cho 
biết tại  buổi giao lưu trực tuyến ngày 
26/8 xung quanh chủ đề “Việt Nam 
hội nhập sâu và thách thức về đổi mới 
công nghệ”. 

Tránh cho Việt Nam trở thành 
“bãi rác công nghệ” 

Thực tế, doanh nghiệp (DN) thường 
xuyên có nhu cầu nhập khẩu máy 
móc, thiết bị để phục vụ hoạt động sản 
xuất, kinh doanh. Bên cạnh những DN 
làm ăn nghiêm túc, vẫn còn các DN 
nhập khẩu thiết bị cũ có công nghệ lạc 
hậu, tiêu tốn nhiều năng lượng và 
không bảo đảm quy định về môi 
trường. Hậu quả là thiết bị nhập khẩu 
về không hoạt động được hoặc có hoạt 
động nhưng năng suất, chất lượng 
thấp, giá thành cao dẫn đến phải tăng 
chi phí cho nâng cấp thiết bị hoặc phải 

dừng sản xuất. Doanh nghiệp nhập 
khẩu vì mục đích thương mại, nhiều 
trường hợp thiết bị nhập khẩu về 
không hoạt động được, phải phá ra lấy 
chi tiết làm linh kiện thay thế hoặc dỡ 
bỏ làm phế liệu. Đây là một trong các 
nguyên nhân chính có nguy cơ biến 
Việt Nam thành nơi chứa rác thải của 
thế giới nếu chúng ta không sớm ngăn 
chặn. Vì vậy Chính phủ yêu cầu phải 
quản lý hoạt động này. 

Nhập thiết bị cũ, dây chuyền cũ không thể có 
sản phẩm có chất lượng tốt, để có thể cạnh 
tranh được hàng hóa của nước ngoài... 

Tại khoản 10 Điều 9 Nghị định số 
187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 
của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành Luật Thương mại về hoạt động 
mua bán hàng hoá quốc tế và các hoạt 
động đại lý mua, bán, gia công và quá 
cảnh hàng hóa với nước ngoài và theo 
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 
Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/8/2013 
về việc tăng cường quản lý, kiểm soát 
việc nhập khẩu công nghệ, máy móc, 
thiết bị của DN, Bộ KH&CN đã phối 
hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành xây 
dựng và ban hành Thông tư số 
20/2014/TT-BKHCN ngày 15/7/2014 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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quy định việc nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng (Thông tư 20). 

Trong giai đoạn hiện nay, các DN 
Việt Nam hầu hết là DN nhỏ, không 
có nguồn vốn đầu tư cho mua sắm 
trang thiết bị và đổi mới công nghệ. 
Vì thế, Chính phủ chấp nhận cho các 
doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng để phát triển sản xuất, vì thiết 
bị cũ rẻ tiền phù hợp với khả năng tài 
chính của doanh nghiệp nhỏ. Doanh 
nghiệp vẫn có thể sản xuất và tồn tại 
vì còn có sự bảo hộ của nhà nước 
thông qua hàng rào thuế quan và hàng 
rào kỹ thuật. 

Tuy nhiên sắp tới Việt Nam sẽ hội 
nhập sâu, tham gia các hiệp định 
thương mại tự do và TPP, chúng ta 
phải dỡ bỏ hàng rào thuế quan. Khi đó 
sản phẩm hàng hóa của DN VN phải 
cạnh tranh bình đẳng với hàng hóa của 
các nước tiên tiến. Nếu chúng ta sử 
dụng máy móc, thiết bị cũ quá lạc hậu 
sẽ không tạo ra được những sản phẩm 
hàng hóa có chất lượng tốt, đủ sức 
cạnh tranh với hàng hóa nước ngoài. 
Đồng thời còn gây ô nhiễm môi 
trường, tiêu tốn nhiều năng lượng làm 
tăng chi phí đầu vào cho sản xuất dẫn 
tới giá thành sẽ rất cao. Vì vậy, Bộ 
KH&CN khuyến cáo các doanh 
nghiệp chỉ nhập các thiết bị cũ trong 
trường hợp bất khả kháng và không 
nên nhập khẩu thiết bị quá cũ nát và 
lạc hậu. 

Thông tư quản lý về thiết bị đã qua 
sử dụng có quy định tuổi thiết bị sẽ 
không quá 10 năm kể từ ngày sản xuất 
và các máy móc thiết bị nhập khẩu 
phải được chế tạo theo tiêu chuẩn phù 
hợp với tiêu chuẩn VN hoặc của các 
nước G7. Điều này sẽ đảm bảo các 
thiết bị cũ sẽ không lạc hậu quá 1 thế 
hệ công nghệ và chất lượng cũng ở 
mức độ chấp nhận được. Chúng tôi 
mong các DN cũng chia sẻ sự quan 
ngại của nhà nước để tránh cho Việt 
Nam có thể trở thành “bãi rác công 
nghệ” của thế giới. Quan trọng hơn là 
hàng hóa Việt Nam đủ sức cạnh tranh 
với hàng ngoại. 

Hệ thống Luật pháp của Việt Nam 
đã có nhiều quy định về cấm nhập 
khẩu rác công nghệ, cũng như những 
sản phẩm có hại cho môi trường và 
cho nền kinh tế. Ví dụ, chúng ta đã 
cấm nhập khẩu các trang thiết bị dân 
dụng, sinh hoạt đã qua sử dụng. Đồng 
thời Chính phủ đã quy định những 
mặt hàng hóa có khả năng gây mất an 
toàn (những sản phẩm hàng hóa nhóm 
II), phải được kiểm soát chặt chẽ bằng 
các Thông tư của Bộ quản lý ngành, 
lĩnh vực. 

Đồng thời, Bộ KH&CN cũng 
thường xuyên theo dõi tình hình của 
các nước trong khu vực khi họ thông 
báo những công nghệ thiết bị thải loại, 
cấm sử dụng để thông báo cho các 
doanh nghiệp VN không nhập khẩu. 
Tuy nhiên, còn một số lĩnh vực mà 
thiết bị đã qua sử dụng không thuộc 
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sản phẩm nhóm II. Vì vậy, để tránh 
tình trạng nhập khẩu thiết bị đã qua sử 
dụng quá lạc hậu hoặc gây mất an 
toàn, theo chỉ thị 17 của Thủ tướng 
Chính phủ và thực hiện Nghị định 187 
của Chính phủ, Bộ KH&CN đã xây 
dựng Thông tư để quản lý việc nhập 
khẩu. Hiện nay dự thảo đã được lấy ý 
kiến rộng rãi của cộng đồng DN và 
bộ/ngành, sẽ được ban hành trong 
tháng 9/2015. 

Sau khi Thông tư 20 được ban hành, 
do có ý kiến của DN về vướng mắc 
khi thực hiện Thông tư 20, chủ yếu 
tập trung vào các nội dung: Việc quy 
định điều kiện nhập khẩu phải đáp 
ứng cả 2 tiêu chí: thời gian sử dụng 
không quá 5 năm và chất lượng còn 
lại so với chất lượng ban đầu từ 80% 
trở lên là khá chặt (ngoại trừ một số 
trường hợp đặc biệt được áp dụng thời 
hạn sử dụng không quá 3 năm, 7 năm, 
10 năm hoặc 15 năm do các Bộ đề 
xuất). Đồng thời quy định việc giám 
định chất lượng còn lại do tổ chức 
giám định được các Bộ chỉ định, thực 
hiện việc giám định có khả năng gây 
ách tắc tại các cửa khẩu, tăng chi phí 
của DN. Mặt khác, sự chuẩn bị của 
các Bộ cũng chưa sẵn sàng, đầy đủ 
cho việc triển khai thực hiện Thông tư 
20. 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ KH&CN phối hợp với 
các Bộ, ngành xây dựng Thông tư sửa 
đổi Thông tư 20 (Thông tư mới). Về 
cơ bản, yêu cầu đối với việc nhập 

khẩu thiết bị cũ được xem xét và áp 
dụng theo tiêu chí “Tuổi thiết bị 
không vượt quá 10 năm”, tuổi thiết bị 
được tính từ năm sản xuất đến năm 
nhập khẩu và thiết bị được sản xuất 
theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định 
của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 
(QCVN) hoặc Tiêu chuẩn Quốc gia 
(TCVN) hoặc Tiêu chuẩn của các 
nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng 
lượng và bảo vệ môi trường. 

Lý do là, vòng đời công nghệ thiết bị 
trung bình thường từ 7 đến 10 năm tùy 
thuộc ngành, lĩnh vực. Ví dụ, đối với 
thiết bị ngành công nghệ thông tin, 
vòng đời khoảng 5 năm; đối với sản 
phẩm cơ khí, khoảng 10 đến 15 năm. 

Doanh nghiệp nên nhanh chóng 
đổi mới công nghệ 

Để các DN quan tâm đổi mới công 
nghệ, theo Bộ trưởng Nguyễn Quân 
cần có các giải pháp sau đây: Một là 
tăng cường tuyên truyền nâng cao 
nhận thức và cung cấp thông tin cho 
DN, nhất là những nội dung của các 
hiệp định thương mại tự do. 

Hai là, khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư cho phát triển khoa học và 
công nghệ của chính DN mình thông 
qua việc thành lập quỹ phát triển khoa 
học và công nghệ của DN và dành 
một phần lợi nhuận trước thuế đầu tư 
cho quỹ. 

Ba là, nhanh chóng tiếp cận với các 
quỹ của nhà nước và xây dựng các dự 
án đổi mới công nghệ mang tính khả 
thi để tận dụng được sự hỗ trợ của nhà 
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nước, đồng thời chuẩn bị nguồn vốn 
đối ứng cần thiết cho dự án.  

Bốn là, khẩn trương tìm hiểu thông 
tin về sản phẩm hàng hóa cùng loại 
của nước ngoài để lựa chọn công nghệ 
phù hợp. 

Năm là, quan tâm đăng ký bảo hộ tài 
sản trí tuệ của DN, bao gồm: nhãn 
hiệu hàng hóa, tên thương mại, kiểu 
dáng công nghiệp, bí quyết kinh 
doanh, chỉ dẫn địa lý,... 

Sáu là, tập trung đào tạo nguồn nhân 
lực chất lượng cao để làm chủ công 
nghệ mới và quy trình quản lý mới. 

Rất nhiều các sản phẩm nhập ngoại 
hay và tốt là do công nghệ mới, từ đồ 
ăn cho đến thiết bị điện tử. Hiện nay 
do mở cửa thị trường nên chúng ta 
nhập khẩu nhiều sản phẩm của nước 
ngoài có chất lượng tốt. Tuy nhiên 
trong nước cũng có nhiều mặt hàng đã 
được xã hội chấp nhận và có thị phần 
rất lớn trong thị trường. Chẳng hạn 
như, trong lĩnh vực sản xuất thực 
phẩm thì gạo, cá da trơn, hải sản, 
sữa... Trong công nghiệp như dây cáp 
điện, một số chíp 8 bít và 32 bít, các 
phần mềm điều khiển, các thiết bị 
thông tin phục vụ cho quân đội, các 
vắc xin và thiết bị dùng trong y tế,... 

Hầu hết các sản phẩm hàng hóa này 
đều là kết quả các đề tài nghiên cứu 
cấp nhà nước, cấp bộ trong nhiều năm 
qua. Hiện nay Chính phủ đang tập 
trung xây dựng chương trình phát 
triển sản phẩm quốc gia với 6 sản 
phẩm chính thức (lúa gạo Việt Nam 

chất lượng cao; thiết bị cơ khí siêu 
trường, siêu trọng; phần mềm an ninh 
mạng; sản phẩm an ninh quốc phòng; 
vắc xin; động cơ xăng và động cơ 
diesel) và 3 sản phẩm dự bị (cá da 
trơn, nấm ăn và nấm dược liệu, vi 
mạch bán dẫn). Hi vọng các sản phẩm 
này khi được đầu tư thành công sẽ có 
đóng góp rất lớn cho sản phẩm hàng 
Việt Nam chất lượng cao, nhu cầu của 
người tiêu dùng Việt, cạnh tranh được 
với thế giới. 

  Tổng hợp 
 

CẦN NÂNG CAO NHẬN THỨC 
CỦA XÃ HỘI VỀ VAI TRÒ CỦA 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Đó là chủ đề của buổi đối thoại trực 
tiếp giữa Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân 
với Đại biểu Quốc hội Bùi Thị An, 
được truyền hình trực tiếp vào lúc 
20:00 tối ngày 27/8/2015 trên kênh 
Truyền hình Quốc Hội. 

Buổi tọa đàm nhằm tuyên truyền tới 
xã hội những chủ trương, chính sách 
mới của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, 
Bộ KH&CN trong lĩnh vực KH&CN, 
về những hiệu quả hoạt động của 
ngành trong thời gian qua, về vai trò 
quan trọng của KH&CN trong việc 
nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh 
tế, đặc biệt là đẩy nhanh công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước, đưa Việt 
Nam sớm trở thành một nước công 
nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 
2020. Để hoạt động KH&CN đạt hiệu 
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quả cao hơn, các cấp các ngành cũng 
cần nhận thức rõ về vai trò quan trọng 
của KHCN và biến những nhận thức 
đó thành những hành động cụ thể. 

Năm 2015 được Bộ KH&CN xác 
định là năm đẩy mạnh kết quả nghiên 
cứu khoa học vào sản xuất kinh 
doanh. Đây cũng là năm tiếp tục triển 
khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 
6, khóa XI về phát triển KH&CN 
phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong 
điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
quốc tế, trong đó tập trung đổi mới 
mạnh mẽ và đồng bộ tổ chức, cơ chế 
quản lý, cơ chế hoạt động KH&CN, 
tạo chuyển biến về chất trong đóng 
góp của KH&CN để nâng cao sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, bảo vệ môi 
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
góp phần đẩy nhanh quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục 
tiêu của Chiến lược phát triển 
KH&CN Việt Nam giai đoạn 2011-
2020 và Phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 
2011-2015. 

Trong năm 2015, Bộ KH&CN tập 
trung triển khai những nhiệm vụ trọng 
tâm như: Tiếp tục hoàn thiện môi 
trường thể chế và chính sách thúc đẩy 
phát triển KH&CN và đổi mới sáng 
tạo; Hoàn thành các kế hoạch, chương 
trình KH&CN trung hạn 2011-2015; 
sơ kết đánh giá Chiến lược, kế hoạch, 
chương trình KH&CN dài hạn đến 

năm 2020; thiết kế xây dựng kế hoạch 
phát triển KH&CN giai đoạn 2016-
2020; Tiếp tục đầu tư phát triển mạnh 
tiềm lực KH&CN quốc gia; Thúc đẩy 
mạnh mẽ đầu tư  đổi mới công nghệ 
trong các doanh nghiệp và phát triển 
thị trường KH&CN; Tăng cường hiệu 
quả hoạt động tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng, bảo hộ và thực thi quyền 
sở hữu trí tuệ; Thúc đẩy ứng dụng 
năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ 
hạt nhân phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội và phát triển bền vững đất 
nước; Đẩy mạnh hợp tác và hội nhập 
quốc tế về KH&CN. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 

 
 
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THU HÚT 
NHÂN LỰC KH&CN TRÌNH ĐỘ 
CAO CÒN BẤT CẬP, THIẾU 
ĐỒNG BỘ 

Thu nhập và tạo môi trường làm 
việc là 2 vấn đề trọng tâm có ý nghĩa 
chiến lược trong việc xây dựng chính 
sách thu hút và sử dụng nhân lực khoa 
học và công nghệ (KH&CN) trình độ 
cao, người Việt Nam làm việc tại nước 
ngoài cũng như người nước ngoài đến 
Việt Nam làm việc - TS Trần Đắc 
Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, 
Bộ KH&CN cho biết. 

Bộ KH&CN đề ra mục tiêu đến năm 
2020 hình thành 25 Viện nghiên cứu 
tiên tiến, trung tâm nghiên cứu xuất 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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sắc theo chuẩn mực quốc tế do các 
nhà khoa học Việt Nam đầu ngành ở 
trong nước hoặc nước ngoài giữ vị trí 
lãnh đạo khoa học. Để đạt được mục 
tiêu này, vấn đề đầu tiên đặt ra, liệu 
chính sách thu hút nguồn nhân lực 
KH&CN có chất lượng sẽ được triển 
khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.  

Trách nhiệm của các Bộ, Ngành 
nhưng cũng của chính cộng đồng 
khoa học 

Vấn đề thu hút và phát huy vai trò 
của đội ngũ trí thức KH&CN trình độ 
cao là người Việt Nam ở nước ngoài 
về Việt Nam làm việc được Đảng, 
Nhà nước ta rất coi trọng và xác định 
là một nhiệm trọng tâm. Trong nhiều 
Nghị quyết của Đảng cộng sản Việt 
Nam đã khẳng định cộng đồng trí thức 
người Việt Nam ở nước ngoài là một 
bộ phận không tách rời của cộng đồng 
dân tộc Việt Nam, là cầu nối quan hệ 
hữu nghị giữa Việt Nam với các nước, 
là nguồn nhân lực có vai trò đặc biệt 
quan trọng trong sự nghiệp xây dựng 
và phát triển đất nước. 

Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 
26/3/2004 của Bộ Chính trị về công 
tác đối với người Việt Nam ở nước 
ngoài đã đề ra chủ trương, phương 
hướng và nhiệm vụ chủ yếu để triển 
khai thực hiện vấn đề này. Đây là cơ 
sở pháp lý quan trọng để thu hút trí 
thức KH&CN là người Việt Nam ở 
nước ngoài đóng góp cho công cuộc 
xây dựng và phát triển đất nước. Bộ 
Chính trị (khóa XI) ban hành Kết luận 

số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 về 
chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ 
từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán 
bộ khoa học trẻ, trong đó đã đưa ra 
nhiều chủ trương và giải pháp quan 
trọng để thu hút nhân tài cho đất nước; 
đề ra mục tiêu đến năm 2020 thu hút 
được ít nhất 1000 sinh viên tốt nghiệp 
xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ (tiến 
sỹ khoa học dưới 35 tuổi, tiến sỹ dưới 
32 tuổi, thạc sỹ dưới 25 tuổi, sinh viên 
giỏi dưới 25 tuổi) vào làm việc trong 
các cơ quan nhà nước, đơn vị sự 
nghiệp công lập, lực lượng vũ trang và 
doanh nghiệp nhà nước. Và còn rất 
nhiều các văn bản pháp luật khác liên 
quan đến vấn đề này đã được ban 
hành trong thời gian qua. 

Có thể nói, những chính sách về thu 
hút và sử dụng tri thức người Việt 
Nam ở nước ngoài về Việt Nam làm 
việc đến hiện tại là tương đối đầy đủ. 
Tuy nhiên, việc thu hút và sử dụng có 
hiệu quả nguồn nhân lực trình độ cao 
này trên thực tế là vấn đề hết sức khó 
khăn bởi có nhiều rào cản. Có 2 yếu tố 
điển hình: thứ nhất là môi trường, điều 
kiện làm việc (bao gồm cả điều kiện 
cơ sở vật chất để phục vụ cho hoạt 
động KH&CN và môi trường học 
thuật chuyên nghiệp); thứ hai là chính 
sách đối với nhà khoa học chưa đủ 
mạnh, chưa đủ sức hấp dẫn để thu hút, 
giữ chân các nhà khoa học ở lại Việt 
Nam làm việc lâu dài, gắn bó với sự 
nghiệp phát triển khoa học của Việt 
Nam. Những chính sách đã được ban 
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hành thì cũng còn khá chung chung, 
chưa được cụ thể hóa như chính sách 
về ưu đãi thu nhập, nhà ở… 

Những hạn chế trên trước hết thuộc 
về các Bộ, Ngành liên quan với tư 
cách là cơ quan tham mưu cho Chính 
phủ ban hành hoặc ban hành theo 
thẩm quyền các cơ chế chính sách ưu 
đãi, các thủ tục để tạo điều kiện thuận 
lợi cho người Việt Nam ở nước ngoài 
hoặc người nước ngoài về Việt Nam 
làm việc. Bên cạnh đó, trách nhiệm 
này còn thuộc về chính cộng đồng 
khoa học, các tổ chức KH&CN trong 
việc xây dựng môi trường văn hóa, 
môi trường học thuật thực sự chuyên 
nghiệp, hợp tác có trách nhiệm, hiệu 
quả. Không ai có thể xây dựng và vận 
hành môi trường đó tốt hơn chính các 
nhà khoa học. 

Lương không phải là tất cả 
Trong số những bất cập về chính 

sách thu hút nhân lực KH&CN trình 
độ cao, có thể lấy một ví dụ, đó là vấn 
đề lương. Một nhà khoa học hiện nay, 
mức lương cơ bản chỉ khoảng vài triệu 
đồng, rất thấp so với mức lương nếu 
họ làm việc tại nước ngoài. 

Trong các chính sách đã ban hành, 
đặc biệt chính sách của các địa 
phương về việc thu hút và trọng dụng 
các chuyên gia KH&CN trình độ cao 
đến làm việc cho thấy các vấn đề này 
đã được dần giải quyết. Ví dụ như 
thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành 
chính sách ưu đãi tương đối hấp dẫn 
với mức lương có thể lên đến 150 

triệu đồng/tháng đối với nhà khoa học 
làm việc tại một số cơ sở nghiên cứu 
của thành phố.  

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, thu hút 
trí thức KHCN giỏi về nước làm việc 
không phải là việc dễ dàng và đơn 
giản. Kinh nghiệm thực tiễn của một 
số nước trên thế giới cho thấy đây là 
vấn đề phức tạp và khó khăn. Thực tế 
hoạt động này ở Trung Quốc và Ấn 
Độ đã cho thấy trong thời gian dài 
phần lớn các nỗ lực đều thất bại, mà 
nguyên nhân chủ yếu là khoảng cách 
cũng như sự khác biệt về điều kiện 
làm việc, thu nhập, môi trường học 
thuật. Không ít trường hợp về nước 
làm việc một thời gian rồi lại trở ra 
nước ngoài vì môi trường, điều kiện 
làm việc trong nước không phù hợp, 
không đáp ứng yêu cầu. 

 
Đối với Việt Nam, việc thu hút trí 

thức KH&CN là người Việt Nam ở 
nước ngoài về nước làm việc những 
năm qua cũng bước đầu đạt một số kết 
quả khả quan. Thống kê của các cơ 
quan chức năng cho thấy, mỗi năm có 
khoảng trên 200 lượt trí thức kiều bào 
từ các nước phát triển như Mỹ, Pháp, 
Cộng hòa Liên bang Đức, Nhật, 
Australia... được mời về làm việc với 
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các bộ ngành, địa phương, viện nghiên 
cứu, trường đại học hoặc doanh 
nghiệp công nghệ. Đã có một số lĩnh 
vực hợp tác nghiên cứu hiệu quả như 
tin học và ứng dụng tin học, điện tử, 
viễn thông, y học, vật liệu composit, 
xây dựng, chế biến và bảo quản thực 
phẩm, giống cây trồng, xử lý chất thải 
công nghiệp... 

Tuy nhiên, nhìn tổng thể thì việc thu 
hút và sử dụng trí thức KH&CN là 
người Việt Nam ở nước ngoài về nước 
làm việc còn nhiều bất cập, gặp không 
ít rào cản cả về chủ quan lẫn khách 
quan. Điển hình như hệ thống chính 
sách về ưu đãi thu hút nhân lực trình 
độ cao hiện hành thiếu đồng bộ và 
thiếu khả thi đối với từng đối tượng, 
lĩnh vực cần thu hút. Các chính sách 
này chưa đủ mạnh để thu hút trí thức 
KH&CN giỏi là người Việt Nam ở 
nước ngoài về nước tham gia giải 
quyết những vấn đề KH&CN quan 
trọng của bộ, ngành, địa phương, đất 
nước. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực 
hiện chính sách ưu đãi thu hút còn rời 
rạc, hình thức; kinh phí để triển khai 
thực hiện chính sách vừa ít, vừa thiếu, 
thủ tục tài chính còn rườm rà, phức 
tạp. Nhìn chung thì vẫn còn nhiều hạn 
chế, chính vì vậy, chúng tôi đang tiếp 
tục nghiên cứu các chính sách hoặc 
đổi mới các chính sách hiện có để tạo 
điều kiện thuận lợi hơn cho các nhà 
khoa học. 

Trong những năm qua, Bộ KH&CN 
đã nỗ lực phối hợp với các Bộ, Ngành 

liên quan để đổi mới chính sách cho 
phù hợp với thực tế hơn theo hướng 
tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi 
cho các nhà khoa học làm việc và 
mang tính đột phá như việc thành lập 
Viện khoa học Việt Nam - Hàn Quốc. 
Đây sẽ là môi trường có thể thu hút, 
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các 
nhà khoa học, các chuyên gia khoa 
học giỏi đến Việt Nam làm việc. Tại 
Viện này, các nhà khoa học sẽ được 
làm việc trong một môi trường thực sự 
khoa học, chuyên nghiệp, được hưởng 
những chính sách ưu đãi về thu nhập, 
điều kiện sống và sinh hoạt tốt nhất. 

Theo TS Trần Đắc Hiến, trong bối 
cảnh có rất nhiều vướng mắc cần tháo 
gỡ thì chiến lược chính sách nên tập 
trung vào hai vấn đề vướng mắc. Thứ 
nhất là các chính sách về thu nhập, tất 
nhiên, thu nhập không phải là vấn đề 
có yếu tố quyết định nhưng nó là điều 
kiện rất cơ bản, không thể thiếu được. 
Bởi các nhà khoa học khi về nước 
phải được đáp ứng các yêu cầu thu 
nhập, sinh hoạt không thể kém hơn xa 
so với nước sở tại họ đang làm việc. 
Thứ hai là cần có giải pháp để tạo lập 
môi trường làm việc khoa học và thực 
sự chuyên nghiệp. 

Tổng hợp 
 

ĐẦU TƯ ĐÚNG MỨC ĐỂ GIỚI 
TRẺ LÀM KHOA HỌC 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Nguyễn Quân cho 
rằng, nếu phải nói một lời với các nhà 
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khoa học trẻ, tôi nghĩ rằng các bạn trẻ 
hãy dũng cảm hơn, mạnh dạn hơn 
trong việc tiếp cận các nguồn lực của 
nhà nước. 

Theo Bộ trưởng, giới trẻ phải tự tin 
hơn trong việc tiến hành các hoạt 
động nghiên cứu, bởi vì đã đến lúc 
nhà nước cũng đã tạo điều kiện thuận 
lợi tối đa, tạo ra những môi trường 
làm việc tốt nhất cho các nhà khoa 
học trẻ và chúng ta nên tận dụng thời 
cơ này để có thể cống hiến tài năng và 
trí tuệ của mình cho đất nước. 

Có thể nói giới trẻ là lực lượng tiềm 
năng của KH&CN, các bạn trẻ của 
Việt Nam rất trí tuệ đáp ứng được các 
nhu cầu trong giai đoạn phát triển 
CNH-HĐH của đất nước. Tuy nhiên, 
trong nhiều năm do điều kiện phát 
triển kinh tế của chúng ta nhiều bạn 
trẻ đã không tìm thấy vị trí của mình 
trong hệ thống các tổ chức KH&CN 
của nhà nước và nhiều khi phải tìm 
đến những địa chỉ ở khu vực tư nhân, 
thậm chí là ở nước ngoài để có thể có 
điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt 
động sáng tạo của mình. 

Trong những vừa qua chúng ta đã có 
nhiều nhà khoa học trẻ có tên tuổi ở 
khu vực và thế giới. Ví dụ như nhà 
khoa học Đặng Thanh Sơn, Vũ Hà 
Văn, đã rất thành công ở Hoa Kì, hiện 
nay cũng đang làm việc ở thung lũng 
silicon hoặc là các nhà khoa học trẻ 
trong nước như các nhà khoa học trẻ ở 
Đại học Bách Khoa Hà Nội, ở Trung 
tâm tiên tiến của Đại học Bách Khoa 

Hà Nội, các nhà khoa học trẻ trong 
các doanh nghiệp. Có thể nói là họ đã 
có những sản phẩm rất tốt. Hoặc tấm 
gương Nguyễn Hà Đông tuổi còn rất 
trẻ nhưng đã có những sản phẩm 
không chỉ nổi tiếng trong nước mà 
còn ở cả nước ngoài. Các nhà khoa 
học trẻ ở các viện nghiên cứu lớn như 
viện KH&CN Việt Nam, và các viện 
nghiên cứu của các Bộ, các trường đại 
học hiện nay đều có những sản phẩm 
tốt. 

Trong thời gian gần đây, trong Luật 
KH&CN năm 2013, cũng như trong 
Nghị định 40 của Chính phủ tạo ra 1 
số cơ chế chính sách mới cho các nhà 
khoa học trẻ. Các nhà khoa học trẻ là 
1 trong 3 đối tượng và được trọng 
dụng và ưu đãi trong hoạt động 
KH&CN, họ sẽ được hưởng các cơ 
chế chính sách phù hợp và được nhà 
nước tạo điều kiện tự chủ cao nhất 
trong hoạt động nghiên cứu. 

Bộ cũng đã kiến nghị với Chính phủ 
cho thành lập Quỹ phát triển KH&CN 
quốc gia. Đây là nơi mà các nhà khoa 
học trẻ tìm đến để có thể nộp hồ sơ để 
đăng kí được giao các nhiệm vụ về 
KH&CN cấp Nhà nước, điều mà trước 
đây các nhà khoa học trẻ thường rất 
khó có thể đạt được bởi vì theo cơ chế 
cũ, việc giao nhiệm vụ cho các nhà 
khoa học thường là rơi vào các nhà 
khoa học đầu ngành, các nhà khoa học 
có chức danh, có học vị. 

Còn đối với các nhà khoa học trẻ, 
đến với Quỹ phát triển KH&CN quốc 
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gia thì đây là cơ hội để họ có thể làm 
chủ nhiệm các đề tài được giao phụ 
trách trực tiếp triển khai các đề tài 
nghiên cứu theo cái khả tâm của họ. 

Bên cạnh đó, Bộ cũng đã xây dựng 
và trình Chính phủ Nghị định 50 xây 
dựng viện KH&CN Việt Nam - Hàn 
Quốc. Đây là viện nghiên cứu theo mô 
hình tiên tiến của thế giới. Và chính 
nơi đây sẽ tạo ra môi trường làm việc, 
điều kiện làm việc tốt nhất cho các 
nhà khoa học, trong đó các nhà khoa 
học trẻ chắc chắn sẽ có vị trí nhất 
định, với môi trường làm việc như 
vậy, họ sẽ toàn tâm, toàn ý cống hiến 
trí tuệ cho khoa học. 

Bộ KH&CN cũng đã xây dựng một 
số sân chơi cho giới trẻ. Trong đề án 
phát triển  thị trường công nghệ, Bộ 
KH&CN cũng đã đề xuất xây dựng 
các khu ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
DN KH&CN. Đồng thời Bộ KH&CN 
cũng xây dựng đề án thương mại hóa 
công nghệ theo mô hình thung lũng 
silicon, Bộ đang triển khai hoạt động 
khởi nghiệp cho DN tức là các sinh 
viên, nhà khoa học trẻ khi có ý tưởng 
khoa học thì có thể khởi nghiệp cho 
hoạt động khoa học của mình, thông 
qua việc thành lập các doanh nghiệp 
KH&CN. 

Với sự hỗ trợ của Nhà nước, sự quan 
tâm của các nhà đầu tư trong nước và 
nước ngoài, sự hỗ trợ của các cơ sở 
ươm tạo, các cơ sở dịch vụ của nhà 
nước thì họ có thể có được nguồn lực 
để hoàn thiện công nghệ của mình, 

thương mại hóa kết quả nghiên cứu và 
có những doanh nghiệp khởi nghiệp 
thành công và sau đó sẽ trở thành 
những doanh nghiệp lớn để đóng góp 
cho không chỉ là khoa học mà còn 
đóng góp cho cả nền kinh tế - xã hội. 

Năm nay chúng ta sẽ tổ chức sơ kết 
5 năm thực hiện chiến lược phát triển 
KH&CN theo Quyết định 418 của 
Thủ tướng. Vì vậy bên cạnh việc tổ 
chức cho các nhà sáng chế không 
chuyên, việc gặp gỡ trao đổi kinh 
nghiệm và được gặp gỡ với lãnh đạo 
Chính phủ, Bộ KH&CN chuẩn bị tổ 
chức buổi gặp mặt các nhà khoa học 
trẻ với lãnh đạo Chính phủ. Đây là 1 
sự kiện quan trọng bởi vì các nhà khoa 
học trẻ của chúng ta từ trước đến nay 
luôn luôn đam mê có nhiều đóng góp 
nhưng chưa có nhiều cơ hội để 
được báo cáo với Chính phủ, lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước về những kết quả 
nghiên cứu của mình cũng như khó 
khăn, thuận lợi mà họ đã phải trải qua 
trong quá trình nghiên cứu cũng như 
là những kiến nghị của họ đối với 
Đảng và nhà nước để họ được cống 
hiến tốt hơn. 

Lần này Bộ KH&CN sẽ tổ chức cho 
khoảng 60-70 các nhà khoa học trẻ đã 
có kết quả nghiên cứu nổi bật hoặc đã 
có những sản phẩm KH&CN được 
ứng dụng trong thực tiễn, có công bố 
quốc tế có giá trị hoặc có nhiều bằng 
sáng chế, giải pháp hữu ích đã được 
công nhận sẽ gặp gỡ với lãnh đạo 
chính phủ, thông qua đó báo cáo kết 
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quả hoạt động của mình, thành tựu 
nghiên cứu của mình, đồng thời cũng 
kiến nghị với Chính phủ với Nhà nước 
những cơ chế, chính sách phù hợp để 
họ có thể đóng góp nhiều hơn cho đất 
nước và cho nền khoa học. 

Tổng hợp 
 
LOẠI BỎ TÂM LÝ NỂ NANG KHI 
XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI 

Theo GS. Trần Đức Viên, cách thức 
xét duyệt các đề tài ứng dụng trong 
tiểu hợp phần 2(b) của dự án FIRST 
[Thúc đẩy liên kết đổi mới KH&CN 
giữa doanh nghiệp và cộng đồng 
KH&CN] đã loại bỏ được tâm lí nể 
nang vốn “ngự trị” từ lâu trong các 
hội đồng khoa học ở Việt Nam. 

Hai vòng đánh giá đều được cấp 
kinh phí 

Hơn 50% giá trị tiểu hợp phần 2(b) 
của dự án FIRST (18/28 triệu USD) là 
dành cho hỗ trợ sự hình thành các 
nhóm hợp tác nghiên cứu và đổi mới 
sáng tạo. Nhóm hợp tác nghiên cứu 
này sẽ bao gồm các viện nghiên cứu, 
trường đại học và doanh nghiệp nhằm 
hoàn thiện và thương mại hóa một sản 
phẩm hoặc công nghệ.  

Đối tượng nộp đơn tham dự vào hợp 
phần 2(b) thông thường sẽ trải qua hai 
giai đoạn. Giai đoạn I cho phép bất kì 
doanh nghiệp, viện, trường nào phù 
hợp với các lĩnh vực ưu tiên (công 
nghệ thông tin và truyền thông, công 
nghệ sinh học và nông nghiệp, vật liệu 
mới, cơ khí, hàng hóa và dịch vụ) nộp 

đơn đăng kí và đều được nhận tài trợ 
tối đa 50.000 USD. Giai đoạn II sẽ tập 
trung lựa chọn những dự án tiềm năng 
và tài trợ lên đến 3 triệu USD cho mỗi 
dự án. 

Theo sổ tay hướng dẫn thực hiện dự 
án FIRST, giai đoạn I được cho là 
không có cạnh tranh vì tất cả những ai 
nộp đơn đăng kí hợp lệ đều được cấp 
kinh phí. Tuy nhiên, thông qua bản 
đăng kí, mỗi đơn vị cần trình bày ngắn 
gọn ý tưởng đề xuất (dưới 400 từ) và 
đưa ra năm đơn vị dự kiến cùng tham 
gia (trong đó có ít nhất hai doanh 
nghiệp tư nhân và một viện nghiên 
cứu hoặc trường đại học khác). Tầm 
quan trọng của giai đoạn I là để những 
người muốn tham gia tự đánh giá về 
tiềm năng hợp tác và thương mại hóa 
sản phẩm của mình.  

Giai đoạn II mang tính cạnh tranh 
cao, theo đó Ban Quản lý dự án Trung 
ương (CPMU) của dự án FIRST phải 
thành lập tổ chuyên gia đánh giá 
(TEC) - Tổ này không chỉ đánh giá 
chuyên môn mà còn cả tiềm năng thị 
trường của đề án. TEC gồm bảy 
người: hai chuyên gia về lĩnh vực của 
đề án, một chuyên gia tổng hợp 
KH&CN do Giám đốc dự án FIRST 
đề xuất, một chuyên gia về tài chính 
doanh nghiệp, một chuyên gia về 
thương mại hóa, một chuyên gia từ 
Cục Ứng dụng và Phát triển Công 
nghệ (SATI), một chuyên gia từ Cục 
phát triển Thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN (NATEC). Tuy nhiên, để 
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họp hội đồng chỉ cần năm thành viên, 
có thể thiếu một trong hai chuyên gia 
đến từ SATI và NATEC và chuyên 
gia tổng hợp KH&CN. Thành viên 
trong tổ chuyên gia không được phép 
là người đến từ các đơn vị thực hiện 
dự án. Tổ chuyên gia, nếu cần, sẽ 
được trợ giúp bởi các chuyên gia nước 
ngoài. Có 10 tiêu chí đánh giá tính khả 
thi và năng lực của những người thực 
hiện dự án làm cơ sở để các chuyên 
gia cho điểm với tổng số là 120. Tiêu 
chí được đánh giá cao nhất là minh 
bạch về tài chính. Nếu đề án cho phép 
FIRST công bố toàn bộ nội dung chi 
tiết tài chính thì sẽ được điểm tối đa 
(30 điểm) còn nếu không thì sẽ không 
được điểm phần này. Việc tài trợ dự 
án trong giai đoạn II sẽ phải có vốn 
đối ứng từ phía người thực hiện dự án 
theo tỉ lệ thấp nhất là 50/50 (nếu bên 
thực hiện có thể chi trả nhiều hơn thì 
sẽ được ưu tiên). Cuối cùng, CPMU sẽ 
lựa chọn các dự án dựa trên điểm đánh 
giá xếp từ cao đến thấp (kết quả này 
sẽ được trình lên Bộ KH&CN và 
Ngân hàng Thế giới, nếu Ngân hàng 
Thế giới đồng tình, Bộ trưởng hoặc 
Thứ trưởng được ủy quyền mới được 
phê duyệt dự án). 

Bên cạnh đó, CPMU cũng sẽ tuyển 
dụng một hoặc một nhóm chuyên gia 
uy tín có kinh nghiệm cấp vốn tài trợ 
tương tự như FIRST để đánh giá cơ 
chế tài trợ và mô hình hoạt động của 
TEC. Nhóm này sẽ cung cấp báo cáo 
vào cuối năm thứ nhất và thứ hai của 

dự án. Ngoài ra, Bộ KH&CN sẽ có 
một nhóm công tác hỗ trợ các đơn vị 
trong quá trình nộp hồ sơ đăng kí xin 
tài trợ (từ việc viết hồ sơ đến tìm 
chuyên gia góp ý). Nhóm công tác này 
đồng thời cũng làm việc với các viện 
nghiên cứu, trường đại học, doanh 
nghiệp, hiệp hội, các tổ chức quốc tế, 
nghiên cứu, thu thập thông tin để xác 
định các ứng cử viên tiềm năng.    

Loại bỏ tiêu cực trong khâu xét 
duyệt 

Quy trình xét duyệt đề tài của 
FIRST được ghi rõ từng bước chi tiết 
trong “Sổ tay thực hiện dự án FIRST”. 
Trong quá trình thực hiện, những 
bước này được tuân thủ nghiêm ngặt 
và có sự tham gia hỗ trợ rất nhiều của 
các chuyên gia nước ngoài từ khâu 
thành lập nhóm công tác hỗ trợ cho 
đến hội đồng đánh giá. Chuyên gia 
kinh tế Lê Đăng Doanh, một trong 
những thành viên của TEC, cho biết, 
hội đồng chấm dự án của ông có đến 
bốn chuyên gia nước ngoài. Theo GS. 
Trần Đức Viên, khi Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam gửi đi gần 20 dự án 
trong giai đoạn I, tổ công tác, chủ yếu 
là các chuyên gia nước ngoài, dành 
hẳn một ngày tới xem xét hồ sơ các dự 
án, nhận xét và góp ý chi tiết từ nội 
dung cho đến văn phạm, lỗi dịch 
thuật. 

GS. Trần Đức Viên cho biết, không 
chỉ có tổ chuyên gia ở Việt Nam đánh 
giá các đề án gửi đến mà có cả một tổ 
chuyên gia chấm điểm độc lập tại Mỹ 
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để so sánh kết quả. Điều này, theo 
ông, loại bỏ được tâm lí “một trăm cái 
lí không bằng một tí cái tình” trong 
các hội đồng xét duyệt đề tài, vốn vì 
nể nang, quen biết mà ngại nói thẳng. 
Bởi vì, khi biết có một hội đồng độc 
lập với các chuyên gia uy tín chấm 
song song với mình, những người 
trong hội đồng chấm ở Việt Nam “vì 
lòng tự trọng” phải “chấm rất cẩn 
thận”. Ngoài ra, trong quá trình chấm 
đề tài, để đảm bảo tính khách quan, 
các thành viên trong tổ chuyên gia sẽ 
không được biết tên đơn vị hay nhà 
khoa học tham gia thực hiện.  

Trong quá trình từ giai đoạn I đến 
giai đoạn II, các đơn vị tham gia sẽ có 
một thời gian từ một đến hai tháng để 
tìm kiếm và thuyết phục doanh nghiệp 
cùng tham gia. Chi phí đi tìm doanh 
nghiệp chính là số tiền khoảng 50.000 
USD được cấp ở đầu giai đoạn I. Nếu 
đề án của đơn vị được lựa chọn, 
CPMU sẽ cử chuyên gia kiểm tra tính 
xác thực của tất cả các thông tin trong 
hồ sơ gửi đến một cách kĩ lưỡng. Ông 
Trần Đức Viên cho rằng, khi yêu cầu 
bắt buộc phải có doanh nghiệp tham 
gia dự án như vậy, các nhà khoa học 
không chỉ thoát khỏi cảnh “bơ vơ” vì 
“nghiên cứu mà không biết ngày mai 
bán sản phẩm cho ai” mà còn chứng 
minh được tính thực tiễn và tiềm năng 
ứng dụng trong nghiên cứu của mình. 
Sự tham gia của doanh nghiệp là “bảo 
chứng” cho chất lượng của đề tài vì 
thế mà giảm được tính tiêu cực trong 

khâu xét duyệt. Bên cạnh đó, việc mỗi 
đề tài phải có sự hợp tác cùng nghiên 
cứu của ít nhất là hai viện nghiên cứu 
hoặc trường đại học thì mới được xét 
duyệt là một tiến bộ của FIRST so với 
những đề tài và chương trình cấp Nhà 
nước ở Việt Nam hiện nay.  

Qua quy trình xét duyệt đề tài của 
dự án FIRST, chúng ta hoàn toàn có 
thể rút ra những kinh nghiệm cơ bản 
để áp dụng trong điều kiện Việt Nam 
hiện nay, đó là: hình thành ban tư vấn 
là những chuyên gia giàu kinh nghiệm 
để hỗ trợ các nhóm nghiên cứu làm hồ 
sơ đăng ký xét duyệt; yêu cầu có sự 
cam kết phối hợp của vài tổ chức 
nghiên cứu cùng thực hiện với những 
đề tài quy mô lớn; yêu cầu có sự tham 
gia đóng góp của doanh nghiệp đối 
với những đề tài có mục tiêu thương 
mại hóa; thúc đẩy quốc tế hóa công 
tác xét duyệt, nghiệm thu đề tài bằng 
cách mời các chuyên gia quốc tế uy 
tín tham gia hội đồng, trước hết có thể 
bắt đầu ngay từ các đề tài cấp Nhà 
nước. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 

 Biến tế bào ung thư thành tế bào 
thường 

Các nhà khoa học Mỹ biến tế bào 
ung thư trở lại bình thường bằng cách 
đưa nó trở lại quá trình ngăn chặn 
sao chép tế bào - quá trình quan trọng 
ức chế tế bào sao chép quá nhanh. 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Tế bào ung thư vú, phổi và bàng 
quang lần đầu tiên bị hoán chuyển 
thành những tế bào vô hại, bằng cách 
phục hồi lại những chức năng tế bào 
ngăn chặn chúng sao chép và phát 
triển quá mức. 

Nghiên cứu đến nay mới thực hiện 
trên tế bào người trong phòng thí 
nghiệm, tuy nhiên, các nhà nghiên cứu 
hy vọng, kỹ thuật này sẽ sớm được sử 
dụng để trị liệu những khối u ác tính, 
“tắt’ ung thư mà bệnh nhân không cần 
hóa trị hoặc phẫu thuật đau đớn. 

Các nhà khoa học phát hiện chất keo 
dính tế bào lại với nhau được quy định 
bởi bộ vi xử lý sinh học gọi là 
microRNAs. Khi mọi việc bình 
thường, microRNAs ra lệnh cho tế 
bào ngừng phân chia khi đã sao chép 
đủ số lượng. Chúng ra lệnh thông qua 
kích hoạt sản xuất protein PLEKHA7 
- protein phá vỡ liên kết tế bào. Tuy 
nhiên, tế bào ung thư không xảy ra 
quá trình này. 

“Hiện chúng tôi thí nghiệm trên tế 
bào người bị ung thư vú và ung thư 
bàng quang”, TS Anastasiadis cho 
biết. “Những tế bào này bị mất 
PLEKHA7. Khôi phục lại nồng độ 
PLEKHA7 hoặc microRNAs trong 
những tế bào này, khiến chúng quay 
lại trạng thái bình thường. Chúng tôi 
đang nguyên cứu phương pháp tái 
khôi phục hiệu quả hơn”. 

Những chuyên gia về ung thư ở Anh 
nhận định, nghiên cứu đã giải đáp câu 
đố khiến các nhà sinh học đau đầu 

trong nhiều thập kỷ, tại sao tế bào 
không ngăn cản tế bào ung thư gia 
tăng một cách tự nhiên. 

Theo Vnexpress.net 
 

 Chế tạo thành công các khối 
chính trong hệ thống điều khiển hỏa 
lực xe tăng 

Viện Tự động hóa Kỹ thuật quân sự 
(Viện Khoa học và Công nghệ quân 
sự, Bộ Quốc phòng) đã nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo thành công một số 
khối chính trong hệ thống điều khiển 
hỏa lực cho xe tăng T54B, tích hợp 
thành một hệ thống hoàn chỉnh, thử 
nghiệm đạt kết quả tốt. 

Trên cơ sở khảo sát thực tế, xây 
dựng thiết kế hệ thống, thử nghiệm… 
các cán bộ thực hiện đề tài đã nghiên 
cứu chế tạo thành công các khối chính 
trong hệ thống điều khiển hỏa lực xe 
tăng gồm: Khối đài quan sát; khối 
điều khiển truyền động đài quan sát; 
khối máy tính trung tâm (bao gồm 
máy tính xử lý ảnh, máy tính tính toán 
phần tử bắn, máy tính điều khiển 
truyền động, máy tính giao diện và 
điều khiển quang điện tử); khối thiết 
bị ngoại vi (gồm bảng điều khiển của 
trưởng xe, màn hiển thị và điều khiển 
của pháo thủ, cần điều khiển bổ sung 
của pháo thủ, màn hiển thị loại đạn, 
khối đo nhiệt độ thuốc đạn, khối đo 
các tham số nòng pháo). Ngoài ra, hệ 
thống cũng được kết nối với các thiết 
bị khác như: Khối điều khiển của 
trưởng xe, khối liên kết, khối đo các 
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tham số khí tượng. Hệ thống cũng đã 
được lắp đặt, hiệu chỉnh thực tế trên 
xe tăng của Lữ đoàn 201, Binh chủng 
Tăng-Thiết giáp và thử nghiệm trong 
điều kiện cơ động tại thực địa. Kết 
quả cho thấy hệ thống hoạt động ổn 
định, thực hiện đúng các chức năng 
theo thiết kế, có khả năng tiếp tục phát 
triển thành hệ thống hoàn chỉnh, đưa 
vào huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. 

Việc nghiên cứu thiết kế chế tạo 
thành công các khối chính trong hệ 
thống điều khiển hỏa lực cho xe tăng 
có ý nghĩa lớn, góp phần chủ động 
nguồn vật tư, trang bị trong nước, 
nâng cao tính chủ động trong công tác 
bảo đảm kỹ thuật, từ đó nâng cao khả 
năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn 
vị tăng-thiết giáp. 

Theo qdnd.vn 
 

 Sử dụng bã nho để sản xuất 
nhiên liệu sinh học 

Các nhà nghiên cứu đã đưa ra nhiều 
phương pháp sản xuất nhiên liệu sinh 
học từ chất thải xenlulô như sử dụng 
rơm ngô và thớ gỗ để giảm tác động 
đến môi trường và không cạnh tranh 
với cây lương thực. Giờ đây, các nhà 
khoa học ở Ôxtrâylia đang nghiên cứu 
khả năng biến đổi chất thải của ngành 
công nghiệp sản xuất rượu vang thành 
nhiên liệu sinh học mà không cần 
trồng bất cứ loại cây nào. 

Sau khi nghiên cứu thành phần của 
bã nho - chất thải rắn còn sót lại như 
vỏ, hạt và cuống nho, các nhà khoa 

học đã phát hiện thấy ở dạng khô, 
khoảng 31-54% bã nho chứa hydrat 
cacbon. Trong số đó, khoảng 47-80% 
có thể hòa tan trong nước. 

Các nhà khoa học đã nghiên cứu loại 
nho cabernet sauvignon và nho trắng 
sauvignon và xem xét phương pháp 
tiền xử lý bã nho bằng axit và enzym 
để tăng hiệu quả. Sử dụng axit và 
enzym, 1,1 tấn bã nho đã được chuyển 
đổi thành 400 lít etanol sinh học. 
Không có các chất phụ gia đó, hầu hết 
hydrat cacbon trong bã nho có thể 
được biến đổi trực tiếp thành etanol 
thông qua quá trình lên men cho sản 
lượng lên đến 270 lít cũng từ 1,1 tấn 
bã nho. Phần còn lại được dùng làm 
phân bón hoặc thức ăn gia súc. 

Theo vista.gov.vn 
 

 Tìm thấy vaccine chống Ebola 
hiệu quả 100% 

Hãng tin Reuters dẫn lời các nhà 
nghiên cứu cho biết, một loại vaccine 
phòng virus Ebola đã cho hiệu quả 
cao trong các cuộc thử nghiệm trên 
diện rộng tại Guinea, một trong 
những quốc gia nằm trong tâm bão 
của dịch Ebola tại châu Phi. 

Hơn 4.000 người từng có tiếp xúc 
với bệnh nhân Ebola đã được tiêm 
vaccine VSV-ZEBOV do hãng Merck 
của Canada sản xuất. Kết quả không 
có ai trong số này bị nhiễm Ebola. 

Theo số liệu của WHO, khoảng 
28.000 người đã bị nhiễm virus Ebola 
tại Guinea, Sierra Leone và Liberia 
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trong đợt dịch Ebola tồi tệ nhất trong 
lịch sử bắt đầu nổ ra từ cuối năm 
2013, trong đó khoảng 11.200 người 
đã tử vong. 

Đến nay, WHO chưa cấp phép chính 
thức cho một loại thuốc đặc trị cũng 
như vaccine chủng ngừa nào đối với 
virus Ebola, mà chỉ cho phép sử dụng 
các loại thuốc để chữa trị tạm thời. 

VSV-ZEBOV dự kiến sẽ trở thành 
vaccine phòng virus Ebola đầu tiên 
trên thế giới được cấp phép. Tuy 
nhiên, WHO cho biết cần phải tiến 
hành thêm những thử nghiệm khác và 
chờ đợi trong vài tháng nữa mới có 
thể cấp phép sử dụng cho loại vaccine 
này. 

Theo Chinhphu.vn 
 
 
 
 

ĐAM MÊ LÀ ĐIỀU KIỆN TIÊN 
QUYẾT ĐỂ THÀNH CÔNG 

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã 
ký Quyết định số 905/QĐ-TTg về việc 
phong tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua 
toàn quốc cho 03 cá nhân thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN). 
Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi 
nhận những đóng góp của các cá 
nhân trong suốt những năm qua đã 
cùng với tập thể cán bộ cơ quan, nỗ 
lực phấn đấu, đoàn kết vượt qua nhiều 
khó khăn, thử thách hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn 
vị vững mạnh toàn diện, đóng góp 

xứng đáng vào sự phát triển chung 
của nền KH&CN nói riêng và sự phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước nói 
chung.  

Ông Trần Văn Vinh - Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng (TĐC) - Một trong 
3 cá nhân điển hình được nhận danh 
hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc chia 
sẻ: Dưới sự chỉ đạo của Bộ KH&CN, 
Tổng cục TĐC đã hoàn thành tốt các 
nhiệm vụ được giao. 

Cho đến nay, có thể nói hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật để thực 
hiện công tác quản lý nhà nước về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa, đánh giá sự phù 
hợp và đo lường đã được cơ bản hoàn 
thiện. Công tác kiểm tra nhà nước đối 
với sản phẩm, hàng hoá nhập khẩu, 
lưu thông trên thị trường đã nâng cao 
được hiệu quả công tác quản lý chất 
lượng và đồng thời trực tiếp bảo vệ lợi 
ích của người tiêu dùng. Qua kiểm tra 
đã phát hiện, xử lý và ngăn chặn nhiều 
trường hợp nhập khẩu, lưu thông hàng 
hoá trên thị trường không bảo đảm 
chất lượng, góp phần chống gian lận 
thương mại, cùng các cơ quan quản lý 
khác của Nhà nước chống thất thu cho 
ngân sách nhà nước; 

Bên cạnh đó, cũng tiến hành triển 
khai công tác quản lý đo lường, hơn 
200 đơn vị làm dịch vụ kỹ thuật đo 
lường được công nhận khả năng kiểm 
định, đẩy mạnh công tác kiểm định và 
kiểm tra đo lường. Nhiều vụ việc gian 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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lận đo lường được phát hiện, giảm 
thiểu thiệt hại cho người tiêu dùng và 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về đo lường. Chỉ đạo hoạt 
động áp dụng và chứng nhận Hệ thống 
quản lý chất lượng (ISO 9000) và Hệ 
thống quản lý môi trường (ISO 
14000): phù hợp với hướng dẫn của 
Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế ISO. 
Đến nay đã có nhiều doanh nghiệp 
được cấp chứng chỉ hệ thống quản lý 
chất lượng phù hợp với yêu cầu của 
tiêu chuẩn ISO 9000 và doanh nghiệp 
khác áp dụng các hệ thống tiến tiến 
khác như ISO 22000, ISO 27000,...; 

Các hoạt động sự nghiệp phục vụ 
quản lý nhà nước đã đáp ứng tốt nhu 
cầu đòi hỏi của nền kinh tế - xã hội 
nhằm đảm bảo quyền lợi người tiêu 
dùng; hỗ trợ doanh nghiệp trong việc 
áp dụng các phương thức quản lý, hệ 
thống quản lý chất lượng tiên tiến 
nhằm nâng cao năng suất lao động, 
chất lượng sản phẩm hàng hóa, nâng 
cao năng lực cạnh tranh trên thị 
trường trong và ngoài nước. Đã xây 
dựng được một hệ thống tổ chức bộ 
máy về tiêu TCĐLCL từ Trung ương 
đến địa phương và chỉ đạo hướng dẫn 
toàn bộ hệ thống hoạt động một cách 
thống nhất, coi trọng công tác xây 
dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt của bộ 
máy; thiết lập được một hệ thống cơ 
sở vật chất kỹ thuật với hàng trăm 
phòng thử nghiệm, đo lường với các 
trang thiết bị hiện đại, đáp ứng yêu 
cầu quản lý nhà nước và các nhu cầu 

của sản xuất kinh doanh trong cả 
nước, mở rộng hợp tác quốc tế. 

Ông Vinh chia sẻ thêm: Khi nhận 
được danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn 
quốc này, đây là một vinh dự rất lớn 
cho cá nhân tôi, cũng như là 1 cá nhân 
trong Tổng cục TĐC. Nhận được kết 
quả này nó là thành quả của cá nhân, 
nhưng đồng thời cũng là thành quả 
của cả một tập thể lãnh đạo cùng với 
anh, chị em đã nhất trí, đồng lòng phối 
hợp với nhau chặt chẽ trong công tác.  

Để đạt được kết quả trên, với kinh 
nghiệm của tôi trước hết cần một tập 
thể đoàn kết, trong đó cá nhân có lòng 
yêu nghề, tận tâm với công việc, quan 
trọng là chúng ta thấy cần phải cần 
mẫm, chăm chỉ, thích làm việc. 
Những công việc đó mình đang làm, 
mình thấy rằng đó là những công việc 
quan trọng như chính những công việc 
làm cho mình. Đồng thời cũng nhận 
thức được ý nghĩa thực sự của nó 
nhằm phục vụ cho những nhiệm vụ 
quan trọng của Nhà nước. 

TCĐLCL là một lĩnh vực rất quan 
trọng góp phần bảo vệ người tiêu 
dùng và phòng chống gian lận thương 
mại, kinh doanh hàng giải, hàng nhái. 
Để đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của 
Tổng cục, trong thời gian tới cần phải 
hoàn thành kế hoạch Bộ KH&CN 
giao. Bên cạnh đó, cần tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật bao gồm 3 nghị định về kinh 
doanh có điều kiện như dịch vụ đo 
lường, dịch vụ đánh giá sự phù hợp và 



Số 232 - 8/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 18 

sản xuất, kinh doanh mũ bảo hiểm. 
Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, 
kiểm tra để việc thực thi pháp luật 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng ngày càng có hiệu lực và 
hiệu quả hơn nhằm bảo vệ người tiêu 
dùng, bảo vệ những nhà sản xuất, kinh 
doanh chân chính và tham gia tích cực 
trong việc phòng chống gian lận 
thương mại, kinh doanh hàng giả, 
hàng nhái hiện nay, ông Vinh cho biết. 

Tổng hợp 
 
 
 

 
BẢO ĐẢM TỐC ĐỘ ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã xác định mục tiêu phấn 
đấu bảo đảm tốc độ đổi mới công 
nghệ, thiết bị giai đoạn 2011-2015 đạt 
10-15% và giai đoạn 2016-2020 đạt 
20%. 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. 

Đổi mới công nghệ với phát triển 
kinh tế 

Bộ KH&CN đã xác định mục tiêu 
phấn đấu bảo đảm tốc độ đổi mới 
công nghệ, thiết bị giai đoạn 2011-
2015 đạt 10-15% và giai đoạn 2016-
2020 đạt 20%. Mục tiêu này đã được 

thể hiện trong 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. 

Mục tiêu tổng quát của Chiến lược 
phát triển KH&CN giai đoạn 2011-
2020 là phát triển đồng bộ khoa học 
xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên, 
khoa học kỹ thuật và công nghệ. 
KH&CN là động lực then chốt đưa 
nước ta trở thành nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. Đến năm 2020 
một số lĩnh vực đạt trình độ khu vực 
và thế giới.  

Trong Chiến lược phát triển 
KH&CN giai đoạn 2011-2020 đã đưa 
ra 12 chỉ tiêu cụ thể gồm: Giá trị sản 
phẩm công nghệ cao và sản phẩm ứng 
dụng công nghệ cao; tốc độ đổi mới 
công nghệ, thiết bị; giá trị giao dịch 
của thị trường KH&CN; số lượng 
công bố quốc tế; số lượng sáng chế 
đăng ký bảo hộ; tổng đầu tư xã hội 
cho KH&CN; đầu tư từ ngân sách nhà 
nước cho KH&CN; số cán bộ nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ/vạn dân; số kỹ sư đào tạo và sát 
hạch đạt chuẩn quốc tế; số DN 
KH&CN; số cơ sở ươm tạo công nghệ 
cao, ươm tạo doanh nghiệp KH&CN; 
số nghiên cứu cơ bản và ứng dụng đạt 
trình độ khu vực và thế giới. 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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TS. Tạ Doãn Trịnh, Viện Chiến lược 
và Chính sách KH&CN khẳng định, 
mức độ đổi mới công nghệ là thước đo 
tác động của KH&CN đối với phát 
triển kinh tế, là chỉ số đo nỗ lực đầu 
vào của quá trình sản xuất, kinh 
doanh. 

Tính toán tốc độ đổi mới công 
nghệ 

Nói về hiện trạng các phương pháp 
tính toán, TS. Tạ Doãn Trịnh cho biết, 
trong Chiến lược phát triển KH&CN 
giai đoạn 2011-2020, 9 chỉ tiêu đã có 
phương pháp, tiêu chí xác định và đã 
có hoặc đang tập hợp số liệu để tính 
toán, 3 chỉ tiêu đang xây dựng phương 
pháp, tiêu chí xác định.  

Theo TS. Tạ Doãn Trịnh khó khăn 
thách thức đặt ra đối với phương pháp 
xác định là đa số đòi hỏi phải có đề án 
nghiên cứu về cách thức xây dựng tiêu 
chí xác định, cách thức xử lý số liệu, 
tổ chức họp lấy ý kiến chuyên gia và 
phổ biến thực hiện. Hơn nữa, số liệu 
thống kê gốc không sẵn có. Nhiều đơn 
vị chủ trì tính toán gặp khó khăn khi 
phối hợp, đặt hàng với đơn vị bên 
ngoài để tiếp cận nguồn số liệu, bóc 
tách các số liệu thứ cấp.   

Về phương án tính tốc độ đổi mới 
công nghệ, thiết bị ở Việt Nam, ông 
Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ cho biết, 
yêu cầu đặt ra là phải tính được tốc độ 
đổi mới công nghệ, thiết bị quốc gia 
giai đoạn 2011-2015. Hướng dẫn sơ 
bộ cho các địa phương tính toán. Tiếp 

theo đến giai đoạn 2016-2020 sẽ tiếp 
tục hoàn chỉnh số liệu và tính toán đầy 
đủ và chính xác hơn.  

EU có đưa ra khái niệm về tỷ lệ tăng 
trưởng đổi mới (Innovation Growth 
rate). Đề xuất kế thừa từ khái niệm 
của EU, ông Tạ Việt Dũng cho biết: 
“Tốc độ đổi mới công nghệ, thiết bị là 
tốc độ/tỷ lệ tăng trưởng đổi mới công 
nghệ, thiết bị bình quân theo chu kỳ 
năm xác định”. Đây là phương pháp 
tính toán áp dụng hệ phương pháp của 
EU về đo lường tăng trưởng đổi mới. 
Công thức tính này sẽ dựa trên số liệu 
của từng năm và căn cứ vào 13 chỉ 
tiêu cụ thể áp dụng cho các bộ, ngành 
Trung ương (6 chỉ tiêu đầu vào, 7 chỉ 
tiêu đầu ra, trong đó 7/13 chỉ tiêu 
trùng với chỉ tiêu của EU). Tuy nhiên, 
đối với địa phương, chỉ cần áp dụng 
chín trong tổng số 13 chỉ tiêu đó. Với 
cách tính này, tốc độ tăng trưởng đổi 
mới công nghệ, thiết bị bình quân ở 
Việt Nam trong giai đoạn 2011-2014 
là 10,68%.  

Để có được nguồn thông tin đầy đủ, 
chất lượng phục vụ cho tính và công 
bố hệ thống chỉ tiêu đổi mới công 
nghệ, thiết bị giai đoạn 2010-2015 và 
2016-2020 cần tổ chức đánh giá thực 
trạng, chất lượng nguồn thông tin đầu 
vào hiện nay và tương lai. Trên cơ sở 
đó lập kế hoạch tổ chức cập nhật, 
hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu sẵn có, tổ 
chức các cuộc điều tra mới để thu thập 
đủ thông tin cần thiết. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
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NHỮNG GIẢI PHÁP CÔNG 
NGHỆ GÂY CHÚ Ý 

Tiết kiệm năng lượng, tăng năng 
suất, giảm chi phí và thân thiện với 
môi trường… Đó là những ưu điểm 
nổi bật của 6 công nghệ mới được 
giới thiệu tại hội thảo “Công nghệ 
xanh – Công nghệ sạch thúc đẩy phát 
triển đô thị bền vững” do Sở KH&CN 
tổ chức, vừa diễn ra tại TP. Bà Rịa. 
Những giải pháp này đã thu hút sự 
quan tâm của nhiều đơn vị, DN trên 
địa bàn tỉnh. 

 
Anh Trịnh Trọng Tấn (Phòng Kế hoạch 

Công ty CP Phát triển công viên cây xanh và 
đô thị Vũng Tàu) tìm hiểu công nghệ giữ nước 
cho cây bằng thảm xanh và bó vỉa gốc cây. 

Đèn tự điều chỉnh độ sáng 
Ông Insu Park, Chủ tịch Tập đoàn 

Công nghệ và Chiếu sáng Luxfine đến 
TP. Bà Rịa tham dự hội thảo với một 
mong muốn công nghệ bóng đèn cảm 
ứng từ mang thương hiệu Luxfine sẽ 
được ứng dụng tại Việt Nam và BR-
VT sẽ là thị trường đầu tiên. Theo giới 
thiệu, hệ thống đèn cảm ứng từ 
Luxfine có công suất 150w có thể cài 
đặt tự động điều chỉnh độ sáng 4 chế 
độ giảm dần: sáng 100%, 80%, 60% 

và 40% công suất. Theo tính toán của 
Tập đoàn Luxfine, nếu sử dụng đèn 
cảm ứng từ thì tỷ lệ duy trì độ thông 
suốt của ánh sáng là 70% trong 60.000 
giờ; trong khi đó với đèn cao áp Natri 
hiện nay tại Việt Nam tỷ lệ duy trì độ 
thông suốt của ánh sáng chỉ trong thời 
gian hơn 2.000 giờ. Giá thành 1 đèn 
cảm ứng từ của Luxfine là 260 
USD/cái (cao hơn 70 USD/cái so với 
đèn cao áp Natri) nhưng bù lại đèn 
cảm ứng từ có thể tiết kiệm được từ 
50-70% chi phí điện năng so với đèn 
cao áp Natri và tiết kiệm chi phí đầu 
tư sau này bởi đèn cảm ứng từ có tuổi 
thọ tới 30 năm. Ông Park cho biết, hệ 
thống bóng đèn cảm ứng chiếu sáng 
nơi công cộng của Tập đoàn Luxfine 
đã được ứng dụng rộng rãi tại Hàn 
Quốc, trong đó tập trung nhiều nhất là 
ở thành phố Changwon. Nếu như 
được ứng dụng tại Việt Nam  thì 
phương án triển khai sẽ là Tập đoàn 
Luxlife cung cấp bộ đèn chiếu sáng, 
các đối tác Việt Nam triển khai tại địa 
phương và giao chính quyền địa 
phương quản lý, khai thác. Nguồn chi 
phí nhờ tiết kiệm điện năng của địa 
phương sẽ được dùng để trả chậm cho 
ngân hàng Việt Nam, sau đó ngân 
hàng Việt Nam sẽ liên kết với ngân 
hàng của Hàn Quốc để thu hồi vốn. 

Trồng cây không cần trực tiếp 
tưới nước hàng ngày 

Trong số 6 công nghệ mới được giới 
thiệu tại hội thảo thì trồng cây không 
cần tưới nước  hàng ngày là giải pháp 
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được nhiều đại biểu quan tâm nhất. 
Công nghệ này đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH-CN) cấp bằng độc 
quyền sáng chế năm 2007. Và năm 
2008, tổ chức WIPO tại Mỹ đã cấp 
bằng sáng chế độc quyền WIPO cho 
công nghệ này. Nhà sáng chế công 
nghệ trồng cây không cần tưới nước 
Nguyễn Quang Ngọc cho biết đây là 
cách trồng cây mới, được anh nghiên 
cứu và thử nghiệm hơn 5 năm và đều 
cho kết quả là cây phát triển nhanh, 
khỏe. Khi trồng theo phương pháp 
này, các thùng trồng cây được anh sắp 
xếp gồm 7 phần, phân thành 3 tầng từ 
trên xuống gồm: tầng đất và cây trồng; 
tầng không khí và thông khí; tầng 
chứa nước. Khi lắp đặt xong, cho đất 
và trồng cây vào thùng. Trong quá 
trình trồng, nhu cầu cấp và thoát nước, 
thông thoáng của cây diễn ra một cách 
tự động, cây luôn luôn đủ khí và nước, 
việc chăm sóc cần rất ít sự tác động 
của bàn tay con người. Sáng chế này 
của anh Ngọc đã được Công ty CP 
Trái Đất xanh tươi chuyển sang chế 
tạo sản phẩm thực tế là thùng và chậu 
trồng cây và được xuất khẩu sang thị 
trường châu Âu, Mỹ, Úc… Giải pháp 
được đánh giá là giải pháp hữu ích 
cho các công ty môi trường có sử 
dụng cho các công trình công cộng. 
Các hộ dân ứng dụng trong việc trang 
trí thảm xanh cho nhà cao tầng, mà 
không cần đến công việc tưới nước 
hàng ngày. Hơn nữa, giá thành mỗi 
thùng hoặc chậu chỉ giao động khoảng 

200.000-500.000 đồng/sản phẩm. Tiến 
sĩ Ngô Anh Cường, Cố vấn trưởng 
Công ty CP Trái đất xanh tươi cho 
biết: “BR-VT là thị trường triển vọng 
của công nghệ này. Ngoài việc bán 
các sản phẩm bình chậu theo công 
nghệ trồng cây không cần tưới nước 
hàng ngày, công ty chúng tôi cũng 
đang nghiên cứu đặt nhà máy sản xuất 
bình chậu tại BR-VT”. 

Anh Trịnh Trọng Tấn (Phòng Kế 
hoạch Công ty CP Phát triển công 
viên cây xanh và đô thị Vũng Tàu) 
cho biết, công ty của anh đã tìm thấy 
nhiều giải pháp hay liên quan tới lĩnh 
vực hoạt động của công ty như: trồng 
cây không cần tưới nước hàng ngày, 
công nghệ giữ nước cho cây bằng 
thảm xanh và bó vỉa gốc cây… Những 
giải pháp này mở ra cơ hội hợp tác 
ứng dụng và đổi mới công nghệ trên 
địa bàn tỉnh BR-VT, giúp địa phương 
phát triển đô thị bền vững hơn. 

Theo Báo BR-VT 
 

 
 
DOANH NGHIỆP CÓ 6 THÁNG 
CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THÔNG 
TƯ 20 ĐƯỢC BAN HÀNH 

Dự thảo Sửa đổi Thông tư 
20/2014/TT-BKHCN (sau đây gọi là 
Thông tư 20) của Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) quy định việc 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
đang thu hút sự quan tâm của dư luận, 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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đặc biệt là các doanh nghiệp (DN) 
trong nước và DN FDI. 

Dự thảo Thông tư lần này được kỳ 
vọng sẽ trở thành “hàng rào pháp lý” 
quan trọng để hạn chế, quản lý việc 
nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng, 
không biến Việt Nam thành “bãi thải 
công nghệ”, gây ô nhiễm môi trường, 
tiêu hao nhiều năng lượng và có thể 
gây mất an toàn cho nền kinh tế. 

Thông tư 20 năm 2014 có nhiều 
điểm bất lợi cho DN. Sau khi  có kiến 
nghị của DN về các vướng mắc và sự 
phối hợp của các bộ, ngành chưa được 
chặt chẽ trong quá trình chuẩn bị triển 
khai thực hiện Thông tư 20, Bộ 
KH&CN đã tạm ngưng hiệu lực của 
Thông tư 20. Đến nay, sau quá trình 
trao đổi với các bộ, ngành, các doanh 
nghiệp, các hiệp hội DN, VCCI... Bộ 
KH&CN đã sửa đổi Thông tư số 20 
với 1 số nội dung cơ bản như sau:  
Yêu cầu về tuổi thiết bị không vượt 
quá 10 năm, tính từ năm sản xuất đến 
năm nhập khẩu; Các thiết bị này được 
sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với 
quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia hoặc tiêu chuẩn quốc gia hoặc tiêu 
chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng và bảo vệ môi 
trường; Ngoài ra, căn cứ tính chất đặc 
thù của ngành lĩnh vực, Bộ trưởng các 
Bộ quản lý ngành, lĩnh vực quyết định 
việc quy định yêu cầu khác với yêu 
cầu cụ thể quy định tại Thông tư này 
và chịu trách nhiệm về quyết định đó. 

Riêng đối với các dự án FDI, trong 
trường hợp DN nước ngoài chuyển cả 
dây chuyền công nghệ đang sản xuất 
từ nước ngoài về Việt Nam nếu trong 
hồ sơ dự án đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt theo quy định của 
Luật Đầu tư đã có kèm theo danh mục 
máy móc thiết bị dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng sẽ được nhập 
khẩu mà không phải áp dụng điều kiện 
nêu trên. Cơ quan có thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư và cấp 
chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu cần) 
có thể xin ý kiến của cơ quan quản lý 
KHCN trước khi quyết định. Sau khi 
nhập khẩu DN không được phép bán 
hoặc chuyển nhượng dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng cho DN khác 
hoặc dự án khác. 

Để đảm bảo thuận lợi cho DN khi 
thông quan: Dự thảo Thông tư cũng 
quy định DN có thể đưa thiết bị cũ về 
bảo quản và phải hoàn thành các thủ 
tục thông quan trong thời hạn theo 
quy định của Luật Hải quan. 

Về tổ chức giám định, dự thảo quy 
định bao gồm tổ chức giám định trong 
nước (hoạt động theo Luật Thương 
mại, tổ chức giám định nước ngoài 
hoạt động theo luật các nước sở tại nơi 
tổ chức giám định đăng ký hoạt động 
giám định). 

Về thời gian hiệu lực của Thông tư, 
dự kiến 6 tháng sau khi thông tư được 
ban hành để các DN và các cơ quan có 
liên quan chuẩn bị các điều kiện để 
thực hiện thông tư. 



Số 232 - 8/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 23 

Theo ông Đỗ Hoài Nam, Vụ trưởng 
Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám 
định công nghệ, Bộ KH&CN: Trên 
thực tế nhiều máy móc thiết bị dây 
truyền công nghệ, tuy đã qua sử dụng 
nhưng vẫn có thể sử dụng để sản xuất 
và kinh doanh hiệu quả trong điều 
kiện các doanh nghiệp VN còn có khó 
khăn về vốn đầu tư. Chính vì vậy, cần 
phải ban hành quy định về quản lý 
nhập khẩu máy móc thiết bị đã qua sử 
dụng để vừa tạo điều kiện cho DN 
nhưng vẫn ngăn chặn được việc nhập 
khẩu các máy móc thiết bị dây truyền 
công nghệ lạc hậu vào VN. 

Với các quy định tại Thông tư sửa 
đổi Thông tư số 20, chắc chắn chúng 
ta sẽ quản lý được việc nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng có công nghệ lạc 
hậu (thế hệ công nghệ cũ), có khả 
năng gây mất an toàn, tiêu tốn nhiều 
năng lượng nhiên liệu và tiềm ẩn nguy 
cơ gây ô nhiễm môi trường. 

Tổng hợp 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Phát triển vật liệu ứng dụng 
trong nhiệt điện 

Khi vật liệu quang điện được tích 
hợp với vật liệu nhiệt điện, thì vật liệu 
quang điện sẽ trực tiếp chuyển hóa tia 
nắng mặt trời thành điện năng và vật 
liệu nhiệt điện lại hấp thu nhiệt lượng 
của bức xạ mặt trời, từ đó nâng cao 

được hiệu quả phát điện của tấm pin 
năng lượng mặt trời. 

Vật liệu nhiệt điện mới là một kết 
quả khoa học của Chương trình khung 
lần thứ 7 của Liên minh Châu Âu-EU 
(viết tắt là FP7), sử dụng công nghệ 
hiện đại để tổng hợp cấu trúc nano, 
chủ yếu là sự kết hợp của 3 loại vật 
liệu lớn: Vật liệu tổng hợp silica-
based, metal sulfide và telluro.  

Vật liệu nhiệt điện này sẽ thông qua 
mức độ chênh lệch giữa đầu nóng và 
lạnh để sản sinh ra điện lưu, từ đó 
nhiệt cách điện được hiệu quả hơn. 

Khi vật liệu quang điện được tích 
hợp với vật liệu nhiệt điện, thì vật liệu 
quang điện sẽ trực tiếp chuyển hóa tia 
nắng mặt trời thành điện năng và vật 
liệu nhiệt điện lại hấp thu nhiệt lượng 
của bức xạ mặt trời, từ đó nâng cao 
được hiệu quả phát điện của tấm pin 
năng lượng mặt trời.  

Theo baochinhphu.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ KH&CN sẽ tham gia triển 
lãm Thành tựu KT-XH năm 2015 

Từ ngày 28/8-3/9/2015 tại Trung 
tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam sẽ 
diễn ra Triển lãm Thành tựu Kinh tế - 
Xã hội năm 2015. Đây là sự kiện 
hưởng ứng kỷ niệm 70 năm thành lập 
nước, 2/9/1945-2/9/2015. 

Sự kiện trên do Cục Thông tin Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) quốc gia 
tham gia phối hợp với một số đơn vị 
chức năng của Bộ KH&CN, Viện Hàn 

TIN NGẮN KH&CN 
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lâm KH&CN Việt Nam, Viện Hàn 
lâm KHXH Việt Nam, các viện 
nghiên cứu, trường đại học và các Sở 
KH&CN trong cả nước tổ chức không 
gian của Bộ KH&CN trong Triển lãm 
Thành tựu Kinh tế - Xã hội năm 2015, 
nhằm giới thiệu những đóng góp của 
KH&CN đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội. 

Triển lãm sẽ tập trung trưng bày giới 
thiệu những thành tựu KH&CN quan 
trọng từ năm 1986 đến nay trong 5 
lĩnh vực chính (khoa học xã hội và 
nhân văn, khoa học tự nhiên, khoa học 
y - dược, khoa học công nghệ và khoa 
học nông nghiệp); Xây dựng cơ sở 
pháp lý về KH&CN (giới thiệu các 
văn bản quy phạm pháp luật về 
KH&CN từ năm 1986 đến nay); Giới 
thiệu thành tựu của các Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp nhà nước, 
chương trình quốc gia trong những 
năm qua; Giới thiệu định hướng chiến 
lược, kế hoạch phát triển KH&CN 
Việt Nam đến năm 2020. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Tổ chức cuộc thi dành cho các 
nhà khoa học trẻ 

Cuộc thi EURAXESS Science Slam 
ASEAN 2015 dành cho các nhà khoa 
học, các nhà nghiên cứu tự giới thiệu 
những kết quả nghiên cứu của mình 
cho công chúng sẽ kéo dài từ nay đến 
ngày 30/9/2015. 

Cuộc thi này do Cục Thông tin 
KH&CN quốc gia - Bộ KH&CN phối 

hợp cùng Chương trình Euraxess 
Researcher in Motion (Euraxess) tổ 
chức. 

Science Slam là một hình thức khoa 
học giải trí, trong đó các nhà nghiên 
cứu sẽ thuyết trình trong vòng 10 phút 
và được đánh giá bởi khán giả vốn 
không phải là chuyên gia trong lĩnh 
vực chuyên môn. Đây là một cuộc thi 
thuyết trình dành cho các nhà khoa 
học trẻ tự giới thiệu những kết quả 
nghiên cứu của mình cho công chúng. 

Sản phẩm dự thi chính là một video 
clip dài không quá 03 phút trình bày 
bằng tiếng Anh. Thời gian để đăng ký 
tham gia sẽ kéo dài đến ngày 
30/9/2015. Người tham gia có thể gửi 
đĩa VCD, DVD, link Youtube hoặc 
link các website lưu trữ như Google 
Drive, Dropbox… tới Ban Tổ chức. 

Người chiến thắng cuộc thi 
EURAXESS Science Slam ASEAN 
2015 tại Việt Nam sẽ được lựa chọn 
để giao lưu, tranh tài với các quốc gia 
Đông Nam Á vào tháng 11/2015. Ban 
Tổ chức sẽ tài trợ toàn bộ chi phí đi lại 
(bằng máy bay), chi phí ăn ở. Và 
người thắng cuộc cuộc thi cấp khu vực 
sẽ nhận được phần thưởng là một 
chuyến tranh tài tại châu Âu và có cơ 
hội được gặp gỡ, giao lưu với các nhà 
nghiên cứu trẻ đến từ nhiều quốc gia 
trên thế giới như Bắc Mỹ, Nhật Bản, 
Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil. 

Theo baochinhphu.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
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 Hội thảo “Công nghệ xanh - 
Công nghệ sạch: Thúc đẩy phát 
triển đô thị bền vững” 

Ngày 20/8/2015, tại Tp Bà Rịa, Cục 
ứng dụng và Phát triển Công nghệ 
phối hợp với Sở KH&CN tổ chức Hội 
thảo “Công nghệ xanh – Công nghệ 
sạch: Thúc đẩy phát triển đô thị bền 
vững”. Chủ trì Hội thảo có ông Tạ 
Việt Dũng - Cục trưởng Cục Ứng 
dụng & Phát triển Công nghệ và ông 
Mai Thanh Quang - GĐ Sở KH&CN. 
Tham dự Hội thảo có đại diện của 06 
công ty giới sản phẩm công nghệ xanh 
- công nghệ sạch cùng hơn 100 khách 
mời là đại diện của Sở KH&CN tỉnh 
Đồng Nai, và đơn vị ban ngành, doanh 
nghiệp hoạt động công ích trên địa 
bàn tỉnh.   

Hội thảo đã giới thiệu 06 công nghệ 
mới, công nghệ tiên tiến trong và 
ngoài nước đã được cấp bằng độc 
quyền của 06 công ty sẵn sàng chuyển 
giao, có khả năng ứng dụng cao cho 
các địa phương là: Công nghệ trồng 
cây không cần tưới nước; Công nghệ 
bó vỉa gốc cây thu giữ nước cho cây; 
Công nghệ kiểm soát độ ẩm ứng dụng 
cho công nghiệp; Công nghệ chống 
ngập do triều cường bằng nắp hố ga 
cải tiến; Công nghệ sản xuất Năng 
lượng điện, nhiệt từ rác thải; Công 
nghệ chiếu sáng, trang trí cảnh quan 
công cộng sử dụng năng lượng mặt 
trời; Công nghệ dây căng sử dụng 
trong xây dựng công trình công nông 
nghiệp. 

Ông Mai Thanh Quang đánh giá 06 
công nghệ mới tiên tiến đã được trình 
diễn tại Hội thảo đã mang lại những 
thông tin bổ ích cũng như mở ra các 
cơ hội hợp tác ứng dụng và đổi mới 
công nghệ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, đây là khởi đầu cho chuỗi 
các sự kiện trình diễn và kết nối cung 
cầu công nghệ do Bộ KH&CN phối 
hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu sẽ tổ chức vào đầu tháng 11 năm 
nay tại thành phố Vũng Tàu.  
 

 Hội thảo “Dòng Rip/Ao xoáy - 
Nguyên nhân và giải pháp khắc 
phục” 

Ngày 25/8, Sở KH&CN tổ chức Hội 
thảo khoa học “Dòng RIP/ao xoáy - 
nguyên nhân và giải pháp khắc phục” 
với sự tham gia của gần 100 đại biểu 
bao gồm các nhà khoa học đến từ các 
Viện, Trường đại học, cao đẳng, lãnh 
đạo và đại diện đến từ các sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố; 
BQL các khu du lịch các huyện, thành 
phố; Hiệp hội du lịch tỉnh BR-VT; các 
tổ chức quản lý, khai thác dịch vụ du 
lịch hoạt động trên địa bàn tỉnh. 

Mục đích của Hội thảo là nhằm xác 
địch nhu cầu nghiên cứu, nhận biết 
hiện tượng, quan trắc, đo lường các 
thông số, nguyên nhân hình thành để 
từ đó đề xuất các giải pháp phòng, 
chống dòng Rip/Ao xoáy, cụ thể tại 
khu vực bãi Sau, TP. Vũng Tàu. 

Do điều kiện địa hình kết hợp gió, 
sóng, thủy triều nên ở các bãi biển của 
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BR-VT thường xuyên xuất hiện ao 
xoáy. Tùy thuộc vào mùa gió, hình 
thái ao xoáy cũng khác nhau, trong đó, 
khu vực Bãi Sau (TP. Vũng Tàu) là 
nơi xuất hiện nhiều ao xoáy nhất.  

Theo kết quả khảo sát của các nhà 
khoa học, từ tháng 12/2005 đến tháng 
1/2006, khu vực Bãi Sau đã ghi nhận 
74 ao xoáy với mật độ trung bình là 7 
ao xoáy/1 km bãi biển. Ao xoáy là 
một trong những nguyên nhân gây ra 
các vụ tai nạn đuối nước của du khách 
và người dân khi đang tắm biển. Với 
hoạt động thường xuyên và mạnh mẽ 
của ao xoáy, cùng với hiện tượng xói 
lở bờ biển sẽ làm hạn chế sức hấp dẫn 
của các bãi tắm trên địa bàn tỉnh BR-
VT.  

PGS.TS. Nguyễn Thế Biên, Viện Kỹ 
thuật biển, Viện Khoa học Thủy lợi 
Việt Nam cho biết, trước mắt, BR-VT 
có thể áp dụng một số giải pháp cụ thể 
để cảnh báo cho khách du lịch như: 
Lắp đặt các phao cứu hộ dọc theo bờ 
biển để giúp người dân và khách du 
lịch không bị đuối nước. Với ao xoáy 
cố định nên đặt bảng cảnh báo để 
người dân tránh xa khu vực đó; sử 
dụng phao cứu sinh tự hành tại các bãi 
tắm. 

Kết luận hội thảo, ông Mai Thanh 
Quang cho biết, qua hội thảo, Sở 
KH&CN tỉnh BR-VT sẽ tổng hợp các 
ý kiến tham luận để đề xuất với 
UBND tỉnh các giải pháp khắc phục 
dòng Rip/Ao xoáy, nhằm góp phần 
xây dựng ngành kinh tế du lịch biển 

phát triển bền vững trong thời gian 
sắp tới. 

Theo Sở KH&CN 
 

 
 

 
 Người Việt sáng tạo thiết bị gây 
tê cá ngừ đại dương 

Thiết bị gây tê cá ngừ đại dương 
được kỹ sư Phạm Duy Phượng, Giảng 
viên Trường Cao đẳng Công nghiệp 
Tuy Hòa chế tạo thành công. 

Giảng viên Phạm Duy Phượng đã 
chế tạo và thử nghiệm trên tàu cá PY 
90612TS công suất 293CV của ngư 
dân Lê Tấn Hồng ở phường Phú 
Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên từ 
đầu tháng 11/2014. 

Thiết bị gây tê của kỹ sư Phượng chỉ 
nặng khoảng 20kg, giá chỉ khoảng 25 
triệu đồng và rất an toàn cho người sử 
dụng. Thiết bị sử dụng nguồn điện 
24V từ bình ắc quy, kích qua bộ xung 
điện với cường độ dòng điện từ 20 đến 
35A. Bán kính nguồn điện phát ra chỉ 
khoảng 1m, nên không ảnh hưởng đến 
các loại hải sản khác ở ngoài bán kính 
này. 

Thực tế, với cách thực hiện câu cá 
ngừ đại dương có thiết bị hỗ trợ gây tê 
đã mang lại chất lượng sản phẩm cá 
tươi ngon hơn và còn giữ lại được 
nhiều hàm lượng chất trong thịt cá 
hơn cách câu cá thông thường mà 
không hề đắt đỏ. 

Theo baodatviet.vn 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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 Hệ thống quản lý và cảnh báo ô 
nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ 
tinh 

Các nhà khoa học thuộc Trường Đại 
học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà 
Nội đã nghiên cứu và phát triển thành 
công Hệ thống quản lý và cảnh báo ô 
nhiễm không khí sử dụng ảnh vệ tinh 
(APOM). Hệ thống này có những ưu 
điểm vượt trội như sau: Hoạt động 
trực tuyến, thu và xử lý tự động dữ 
liệu ảnh vệ tinh viễn thám MODIS 
Terra, MODIS Aqua và VIIRS Suomi 
NPP từ NASA; Tính toán thông số 
PM2.5 (nồng độ bụi có kích cỡ < 2,5 
micromet trong không khí) cho toàn 
bộ vùng lãnh thổ Việt Nam; Áp dụng 
công thức chuyển đổi từ mức độ bụi 
PM2.5 về chỉ số chất lượng không khí 
AQI theo tiêu chuẩn Việt Nam và tiêu 
chuẩn quốc tế. Hệ thống thông tin địa 
lý (GIS) quản lý và cảnh báo ô nhiễm 
không khí trên nền tảng Web với các 
tính năng như: hiển thị thông tin cảnh 
báo ô nhiễm cấp tỉnh, tìm kiếm các dữ 
liệu lịch sử, thống kê - báo cáo dữ liệu 
theo thời gian và đăng ký các thông 
tin cảnh báo theo phiên ảnh hàng 
ngày. Thống kê dữ liệu định kỳ theo 
thời gian một cách tự động, tùy ý theo 
yêu cầu của các cấp quản lý, chính 
quyền nhằm phát hiện sự tương quan, 
ảnh hưởng của ô nhiễm không khí 
theo thời gian, đưa ra các giải pháp để 
cảnh báo sớm tới người dân. 

Chi tiết xin liên hệ: TS Nguyễn Thị 
Nhật Thanh - Trường Đại học Công 

nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội. 144 
Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 
04.37547461; Fax: 04.37547460.  
Theo Khoahocvacongnghevietnam.vn 

 
 
 
 

 Rút gọn thời hạn cấp giấy phép 
lao động cho Chuyên gia KH&CN 
nước ngoài 

Thông tư 24 quy định chi tiết thi 
hành Khoản 6 Điều 14 của Nghị định 
87 ngày 22/9/2014 của Chính phủ về 
thu hút cá nhân hoạt động KH&CN là 
người Việt Nam ở nước ngoài và 
chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 
động KH&CN tại Việt Nam. 

Khoản 6 Điều 14 của Nghị định 87 
quy định rõ, Bộ LĐ-TBXH có trách 
nhiệm triển khai cấp giấy phép lao 
động theo trình tự và thủ tục rút gọn 
cho người Việt Nam ở nước ngoài và 
chuyên gia nước ngoài tham gia hoạt 
động KH&CN tại Việt Nam. 

Cụ thể, về trình tự cấp giấy phép lao 
động, Thông tư mới quy định, trước 
thời hạn ít nhất 10 ngày làm việc (quy 
định hiện nay là 15 ngày - PV) kể từ 
ngày chuyên gia KH&CN dự kiến bắt 
đầu làm việc tại Việt Nam thì cơ quan, 
tổ chức phải nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ 
đề nghị cấp giấy phép lao động hoặc 
gửi qua đường bưu điện hay gửi thư 
điện tử qua website 
http://www.vieclamvietnam.gov.vn 
đến Cục Việc làm thuộc Bộ LĐ-

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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TBXH. Thời hạn để Cục Việc làm cấp 
giấy phép lao động cho chuyên gia 
KH&CN là trong 3 ngày làm việc 
(quy định hiện nay là 10 ngày - PV) 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp 
giấy phép lao động. Trường hợp 
không cấp giấy phép lao động, Cục 
Việc làm phải trả lời bằng văn bản và 
nêu rõ lý do. 

Bên cạnh đó, Thông tư này cũng quy 
định cụ thể về Giấy phép lao động; Hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép lao động; 
Thời hạn của giấy phép lao động; Các 
trường hợp cấp lại giấy phép lao động; 
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép lao 
động; Trình tự cấp lại giấy phép lao 
động; Nhận giấy phép lao động được 
cấp, cấp lại. 
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 Hội nghị giới thiệu Thông tư liên 
tịch số 55 và Quyết định 1318 

Ngày 21/8/2015, tại Tp.Hồ Chí 
Minh, Bộ KH&CN đã tổ chức Hội 
nghị giới thiệu Thông tư liên tịch số 
55/2015/TTLT/BTC-BKHCN (Thông 
tư số 55) và Quyết định số 1318/QĐ-
BKHCN ngày 5/6/2015 của Bộ trưởng 
Bộ KH&CN (Quyết định số 1318). 

Tại Hội nghị, Bộ KH&CN đã giới 
thiệu những nội dung chính của Quyết 
định số 1318/QĐ-BKHCN về việc phê 
duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm 
vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 2016 – 
2020, gồm 5 phương hướng, 15 mục 
tiêu và 5 nhóm nhiệm vụ chủ yếu của 
hoạt động KH&CN giai đoạn 2016-

2020. Bộ KH&CN đề nghị các Bộ, cơ 
quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính 
phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, 
hướng dẫn các cơ quan chức năng có 
liên quan căn cứ vào nội dung của 
Quyết định số 1318 để xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện hoạt động 
KH&CN giai đoạn 2016-2020.  

Bộ KH&CN, Bộ Tài chính phối hợp 
giới thiệu về TTLT số 55 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, có hiệu lực từ ngày 08/6/2015 
thay thế Thông tư liên tịch số 
44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
7/5/2007. Thông tư số 55 bao gồm 3 
chương và 16 điều, nội dung chính là 
hướng dẫn định mức xây dựng dự 
toán chi nhiệm vụ KH&CN (Điều 25, 
26, 27 và 28 Nghị định số 
08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014) và 
định mức chi quản lý nhiệm vụ 
KH&CN. Nội dung chính của Thông 
tư số 55 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 
KH&CN mà Thông tư liên tịch số 
44/TTLT-BTC-BKHCN ngày 
07/5/2007 chưa quy định. 
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