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TƯƠNG LAI CỦA NỀN KHOA 
HỌC PHỤ THUỘC VÀO CHÍNH 
CÁC NHÀ KHOA HỌC TRẺ 

Trong buổi gặp mặt các nhà khoa 
học trẻ tiêu biểu, Thủ tướng Nguyễn 
Tấn Dũng khẳng định Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ đặt tất cả lòng tin 
vào thế hệ trẻ, vào các nhà khoa học 
trẻ trong sự nghiệp xây dựng, phát 
triển và bảo vệ Tổ quốc. 

 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp mặt các 

nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015. 

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đã gặp mặt các nhà 
khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015.  

Đây là năm đầu tiên Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tổ chức sự kiện 
này. Tham dự buổi gặp mặt có lãnh 
đạo, đại diện của một số bộ, ngành 
Trung ương và gần 70 nhà khoa học 
trẻ tiêu biểu đến từ mọi miền đất nước 
thuộc các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, 
khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và 
nhân văn, khoa học nông nghiệp, khoa 
học y dược… Các nhà khoa học trẻ 
tham dự buổi gặp mặt có tuổi đời 

không quá 35, có nhiều thành tích nổi 
trội như: đạt các giải thưởng về 
KH&CN, có sáng chế, giải pháp hữu 
ích được bảo hộ trong nước và quốc 
tế, có nhiều bài báo đăng trên tạp chí 
uy tín quốc tế, có công trình được ứng 
dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả 
cao.  

 Buổi gặp mặt là dịp ghi nhận, biểu 
dương những đóng góp của các tài 
năng trẻ, nhà khoa học trẻ đối với sự 
phát triển của đất nước nói chung và 
nền KH&CN nói riêng. Trên cơ sở đó, 
khuyến khích, động viên đội ngũ nhà 
khoa học tiếp tục phát huy đam mê, 
tinh thần chủ động, sáng tạo trong 
nghiên cứu, đưa KH&CN vào sản 
xuất, đời sống, nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh 
của nền kinh tế… 

Buổi gặp mặt cũng là dịp để lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước lắng nghe tâm tư, 
nguyện vọng của các nhà khoa học 
trẻ. 

Ghi nhận, tôn vinh đóng góp của 
các nhà khoa học trẻ 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thủ 
tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, 
trong suốt bề dày lịch sử, dân tộc ta 
luôn trân trọng và khẳng định “Hiền 
tài là nguyên khí quốc gia”. Trong sự 
nghiệp đấu tranh giành độc lập dân 
tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc, Đảng và Nhà nước ta 
luôn quan tâm xây dựng, phát triển, 
trọng dụng và tôn vinh đội ngũ trí 
thức. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Mặc dù điều kiện kinh tế nước ta 
còn nhiều khó khăn nhưng chúng ta 
luôn ưu tiên dành nguồn lực để đầu tư 
phát triển, nâng cao tiềm lực KH&CN 
quốc gia. Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành nhiều cơ chế, chính 
sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 
tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể 
để các nhà khoa học, nhất là đội ngũ 
các nhà khoa học trẻ phát triển tài 
năng, sáng tạo, đóng góp thiết thực 
cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. 

Mong muốn các nhà khoa học tiếp 
tục đóng góp xây dựng đất nước 

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, biểu 
dương các nhà khoa học trẻ Việt Nam 
về những nỗ lực, phấn đấu và thành 
tích đã đạt được và nhấn mạnh Chính 
phủ luôn mong muốn các nhà khoa 
học trẻ đem nhiệt huyết, tài năng và 
niềm đam mê của mình, tiếp tục theo 
đuổi hoài bão nghiên cứu, sáng tạo, 
đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước. 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu 
rõ, để Việt Nam sớm ra khỏi nhóm 
các nước đang phát triển có thu nhập 
trung bình và xây dựng nền tảng cho 
sự nghiệp CNH-HĐH, Đảng và Nhà 
nước ta đã xác định phát triển nhanh 
nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao gắn kết với phát 
triển và ứng dụng KH&CN là một 
trong ba đột phá chiến lược. 

Để tiếp tục phát huy có hiệu quả 
tiềm năng sáng tạo của các nhà khoa 
học trẻ và ươm mầm, nuôi dưỡng, lan 

tỏa niềm say mê khoa học trong thế hệ 
trẻ Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn 
Dũng yêu cầu Bộ KH&CN, các bộ, 
ngành, địa phương, các viện nghiên 
cứu, trường đại học, các doanh nghiệp 
cần quán triệt Nghị quyết Trung ương 
6 (Khóa XI) về phát triển KH&CN, có 
cơ chế, chính sách, giải pháp thiết 
thực, hiệu quả, tạo mọi thuận lợi cho 
đội ngũ các nhà khoa học, nhất là các 
nhà khoa học trẻ, trong đó tập trung 
vào một số nội dung chủ yếu như phải 
rà soát, hoàn thiện, triển khai có hiệu 
quả cơ chế, chính sách, nhất là chính 
sách thu hút, sử dụng, trọng dụng nhà 
khoa học, đặc biệt là các nhà khoa học 
trẻ, gắn liền với chính sách đào tạo 
các chuyên gia, các nhà khoa học đầu 
ngành từ các nhà khoa học trẻ. Chính 
sách khuyến khích đầu tư, chính sách 
tài chính hỗ trợ khởi nghiệp, khuyến 
khích phát triển doanh nghiệp 
KH&CN và chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp ứng dụng KHCN. Tạo 
mọi điều kiện thuận lợi để các nhà 
khoa học trẻ được tiếp cận hỗ trợ từ 
các quỹ KH&CN; được tham gia thực 
hiện nhiệm vụ trong các chương trình, 
đề án khoa học của các cơ quan Nhà 
nước, động viên, tạo điều kiện cho các 
nhà KH&CN... 

Đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc tế 
về KH&CN; chú trọng hợp tác về đào 
tạo các nhà khoa học trẻ; thu hút và sử 
dụng hiệu quả đội ngũ sinh viên, 
nghiên cứu sinh, thực tập sinh, chuyên 
gia KH&CN học tập và làm việc ở 
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nước ngoài tham gia hoạt động 
KH&CN tại Việt Nam. 

Khuyến khích mạnh mẽ và hỗ trợ 
hiệu quả các nhà khoa học trẻ thực 
hiện các hoạt động ươm tạo công 
nghệ, hình thành và phát triển hệ 
thống doanh nghiệp khởi nghiệp, 
doanh nghiệp KH&CN. 

Có hình thức khen thưởng, tôn vinh 
xứng đáng, kịp thời đối với các nhà 
khoa học trẻ đạt thành tích xuất sắc 
trong hoạt động KH&CN; chú trọng 
bồi dưỡng và nhân rộng các gương 
điển hình tiên tiến về nghiên cứu sáng 
tạo của tuổi trẻ. Đẩy mạnh công tác 
thông tin truyền thông, nâng cao nhận 
thức, khơi dậy tinh thần đam mê lao 
động sáng tạo, đổi mới sáng tạo 
KH&CN, nhất là trong thế hệ trẻ Việt 
Nam. 

Chính phủ tạo điều kiện tốt nhất 
thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực 

Sau khi lắng nghe các báo cáo cũng 
như tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của 
các nhà khoa học trẻ, Thủ tướng 
Nguyễn Tấn Dũng đã trực tiếp trao 
đổi với các nhà khoa học trẻ về nhiều 
chính sách nhằm tiếp tục thúc đẩy, tạo 
điều kiện thuận lợi cho khả năng sáng 
tạo của giới khoa học, khẳng định  
“Chính phủ sẽ làm hết sức mình và 
với trách nhiệm cao nhất để thúc đẩy 
sự nghiệp giáo dục-đào tạo, phát triển 
nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân 
lực chất lượng cao và phát triển mạnh 
mẽ KH&CN”. Thủ tướng cũng đánh 
giá cao những công trình nghiên cứu, 

những sản phẩm sáng chế có ý nghĩa 
hết sức thiết thực đối với đời sống, xã 
hội trên các lĩnh vực của các nhà khoa 
học trẻ, trong đó có sáng chế kính 
thông minh “Mắt thần” (Haptic Eyes) 
của TS. Nguyễn Bá Hải đến từ Đại 
học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.  

Những năm qua, thành tựu KH&CN 
của Việt Nam đạt được có sự đóng 
góp quan trọng của các nhà khoa học 
trẻ. Các nhà khoa học trẻ đã thể hiện 
được nhiệt huyết và sức mạnh của tuổi 
trẻ, nỗ lực vươn lên, say mê nghiên 
cứu sáng tạo để có được những sản 
phẩm KH&CN có giá trị. Nhiều nhà 
khoa học trẻ đã được giao chủ trì 
những công trình khoa học lớn, tạo ra 
sản phẩm có giá trị với hàm lượng 
công nghệ cao, mang lại hiệu quả thiết 
thực về kinh tế-xã hội.  

Trong số các nhà khoa học trẻ, nhiều 
người là tác giả của nhiều sáng chế, 
chủ nhân giải thưởng KH&CN uy tín 
quốc gia và quốc tế. Riêng lĩnh vực 
kinh tế đã tiết kiệm và làm lợi rất lớn 
cho cơ quan Nhà nước, tổ chức và 
doanh nghiệp hàng tỉ đồng. Chẳng 
hạn, kỹ sư Phạm Gia Vinh đã nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo thành công máy 
bay không người lái; kỹ sư Lê Văn 
Huyên với 11 sáng kiến, giải pháp 
giúp Tổng công ty Viễn thông 
Mobifone tiết kiệm hàng chục tỉ đồng 
chi phí đầu tư; kỹ sư Lưu Mạnh Hà, 
người đã có 25 sáng kiến ý, tưởng 
được công nhận, làm lợi cho Tập đoàn 
Viettel hàng trăm tỉ đồng. 
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Thủ tướng với các nhà khoa học trẻ. Ảnh: 

VGP/Nhật Bắc 

Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã 
ban hành nhiều chủ trương, chính sách 
để tạo điều kiện phát triển, thu hút và 
trọng dụng các nhà khoa học trẻ. 

Trong phạm vi quyền hạn và trách 
nhiệm của mình, Bộ KH&CN đã luôn 
nỗ lực đổi mới để tạo môi trường 
thuận lợi cho các hoạt động  nghiên 
cứu khoa học và mở ra nhiều cơ hội 
cho các nhà khoa học trẻ bằng việc 
xây dựng nhiều cơ chế, chính sách để 
đổi mới quản lý, phát triển và nâng 
cao hiệu quả hoạt động KH&CN. Đặc 
biệt năm 2008, Bộ đã đưa Quỹ Phát 
triển KH&CN quốc gia (Nafosted) 
vào hoạt động để hỗ trợ, tài trợ cho 
các nhà khoa học, trong đó có các nhà 
khoa học trẻ triển khai nhiệm vụ 
nghiên cứu cơ bản, công bố quốc tế, 
tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, 
thực tập ngắn hạn ở nước ngoài…  

Sau 7 năm hoạt động, Nafosted đã 
tạo được những bước chuyển biến tích 
cực trong đổi mới phương thức tổ 
chức, quản lý hoạt động nghiên cứu 
khoa học, số nhà khoa học trẻ chủ trì 
các đề tài của Nafosted tăng nhanh từ 

5% năm 2009 lên 60-70% năm 2013-
2014. 

Thủ tướng cũng đánh giá cao sáng 
kiến tổ chức gặp gỡ các nhà khoa học 
trẻ của Bộ KH&CN, đề nghị các buổi 
gặp mặt, đối thoại với các nhà khoa 
học trẻ phải được tổ chức thường 
xuyên hơn, vì để phát triển đất nước 
không thể không phát triển KH&CN 
và tương lai của nền khoa học phụ 
thuộc vào chính các nhà khoa học trẻ. 

  Tổng hợp 
 

PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG 
KH&CN THỰC SỰ LÀ QUỐC 
SÁCH HÀNG ĐẦU 

Đây là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm được đề cập trong dự thảo 
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XI tại Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XII của 
Đảng. 

Đóng góp tích cực cho phát triển 
KT-XH trên tất cả lĩnh vực 

Trong thời gian qua, khoa học, công 
nghệ (KH-CN) đã có đóng góp tích 
cực cho phát triển KT-XH trên tất cả 
các lĩnh vực. Khoa học xã hội và nhân 
văn góp phần quan trọng trong việc 
cung cấp luận cứ khoa học cho việc 
hoạch định đường lối, chủ trương của 
Đảng và chính sách, pháp luật của 
Nhà nước; khẳng định lịch sử hình 
thành và phát triển dân tộc, bảo vệ chủ 
quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ, 
bảo tồn các giá trị và bản sắc văn hoá 
Việt Nam. 
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Khoa học tự nhiên tiếp tục phát triển 
các ngành khoa học cơ bản, cũng như 
những lĩnh vực khoa học và công 
nghệ (KH&CN) liên ngành, khoa học 
mới, góp phần nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế. Một số ngành 
KH-CN mũi nhọn đã có đóng góp tích 
cực cho công tác quản lý, điều hành 
của Nhà nước, cho phát triển KT-XH 
và tăng cường quốc phòng, an ninh 
của đất nước. Hiệu quả hoạt động KH-
CN có chuyển biến; tiềm lực KH-CN 
được nâng lên. Quản lý nhà nước về 
KH-CN có đổi mới. Hợp tác quốc tế 
về KH-CN có bước tiến bộ. Thị 
trường KH-CN đã hình thành và bước 
đầu phát huy tác dụng. 

Tuy nhiên, KH-CN chưa thực sự gắn 
kết và trở thành động lực phát triển 
KT-XH. Việc huy động nguồn lực của 
xã hội cho KH-CN chưa được chú 
trọng. Không hoàn thành mục tiêu xây 
dựng các trung tâm khoa học lớn đồng 
bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có tác 
động thúc đẩy phát triển KT-XH. Đầu 
tư cho KH-CN còn thấp, hiệu quả sử 
dụng chưa cao. Cơ chế quản lý khoa 
học, công nghệ chậm đổi mới. Thị 
trường KH&CN phát triển chậm. 
Công tác quy hoạch, phát triển KH-
CN chưa gắn kết chặt chẽ với yêu cầu 
phát triển KT-XH, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. Hợp tác quốc tế về 
KH-CN còn thiếu định hướng chiến 
lược, hiệu quả thấp. 

Phương hướng, nhiệm vụ 

Phát triển mạnh mẽ KH&CN, làm 
cho KH&CN thực sự là quốc sách 
hàng đầu, là động lực quan trọng nhất 
để phát triển lực lượng sản xuất hiện 
đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng 
suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi 
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh. 
Đến năm 2020, KH&CN Việt Nam 
đạt trình độ phát triển của nhóm các 
nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030, 
có một số lĩnh vực đạt trình độ tiên 
tiến thế giới. 

Phát triển và ứng dụng KH-CN là 
một nội dung cần được ưu tiên tập 
trung đầu tư trước một bước trong 
hoạt động của các ngành, các cấp. Các 
chương trình, kế hoạch, dự án phát 
triển KT-XH đều phải xây dựng trên 
những cơ sở khoa học vững chắc, xác 
định rõ các giải pháp công nghệ hiện 
đại phù hợp nhằm nâng cao năng suất 
lao động và hiệu quả kinh tế. Tiếp tục 
đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ về tổ 
chức, cơ chế quản lý, cơ chế hoạt 
động, công tác xây dựng chiến lược, 
kế hoạch phát triển KH&CN; phương 
thức đầu tư, cơ chế tài chính, chính 
sách cán bộ, cơ chế tự chủ của các tổ 
chức KH&CN phù hợp với kinh tế thị 
trường định hướng XHCN. Ưu tiên và 
tập trung mọi nguồn lực quốc gia cho 
phát triển KH&CN. Xây dựng chiến 
lược phát triển công nghệ của đất 
nước, chiến lược thu hút công nghệ từ 
bên ngoài và chuyển giao công nghệ 
từ các doanh nghiệp FDI đang hoạt 
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động trên đất nước ta. Tiếp tục đổi 
mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản 
lý, tổ chức, hoạt động KH&CN, nhất 
là cơ chế quản lý, phương thức đầu tư 
và cơ chế tài chính. Có cơ chế thúc 
đẩy đổi mới công nghệ theo hướng 
ứng dụng công nghệ mới, công nghệ 
hiện đại. Huy động mạnh mẽ nguồn 
vốn xã hội và các nguồn vốn nước 
ngoài đầu tư cho phát triển KH&CN. 

Quy hoạch, sắp xếp lại hệ thống tổ 
chức KH&CN; xây dựng một số trung 
tâm nghiên cứu hiện đại. Phát triển, 
nâng cao năng lực hệ thống các tổ 
chức dịch vụ KH&CN, phát triển thị 
trường KH&CN. Thực hiện cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 
KH&CN công lập. Tăng cường liên 
kết giữa tổ chức KH&CN với doanh 
nghiệp. 

Xây dựng và thực hiện chính sách 
đào tạo, bồi dưỡng, trọng dụng, đãi 
ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ 
KH&CN, nhất là các chuyên gia giỏi, 
có nhiều đóng góp. Tạo môi trường 
thuận lợi, điều kiện vật chất để cán bộ 
khoa học và công nghệ phát triển bằng 
tài năng và hưởng lợi ích xứng đáng 
với giá trị lao động sáng tạo của mình. 
Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát 
huy tự do tư tưởng trong hoạt động 
nghiên cứu, sáng tạo, tư vấn, phản 
biện của các nhà khoa học. 

Kiện toàn, nâng cao năng lực bộ 
máy và đội ngũ cán bộ quản lý nhà 
nước về KH&CN. Hoàn thiện pháp 
luật về sở hữu trí tuệ, chuyển giao 

công nghệ, tiêu chuẩn và quy chuẩn 
kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá theo hướng hỗ trợ hiệu quả cho 
việc vận hành thị trường KH&CN. 

Phát huy và tăng cường tiềm lực 
KH&CN quốc gia. Tập trung đầu tư 
phát triển một số viện KH&CN, 
trường đại học cấp quốc gia và một số 
khu công nghệ cao, vùng kinh tế trọng 
điểm theo mô hình tiên tiến của thế 
giới. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 

 
 
NHÀ KHOA HỌC TRẺ CẦN 
MẠNH DẠN, SÁNG TẠO ĐỂ 
CỐNG HIẾN NHIỀU HƠN CHO 
ĐẤT NƯỚC 

Năm 2015, là năm đầu tiên Thủ 
tướng Chính phủ gặp mặt các nhà 
khoa học trẻ tiêu biểu, khẳng định sự 
quan tâm đặc biệt của Chính phủ đối 
với lực lượng này.  

 Giới trẻ là lực lượng tiềm năng 
của KH - CN 

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Nguyễn Quân cho biết, 
năm nay, ngành khoa học - công nghệ 
(KH-CN) sơ kết 5 năm thực hiện 
Chiến lược Phát triển KH-CN theo 
Quyết định 418/QĐ-TTg của Thủ 
tướng Chính phủ. Vì vậy, bên cạnh 
việc tổ chức cho các nhà sáng chế 
không chuyên chia sẻ kinh nghiệm và 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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gặp gỡ lãnh đạo Chính phủ, Bộ tổ 
chức cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng với 
các nhà khoa học trẻ. Đây là sự kiện 
rất quan trọng bởi các nhà khoa học 
trẻ luôn đam mê, có nhiều đóng góp 
nhưng chưa có cơ hội để được báo cáo 
với lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước về những kết quả của 
mình, khó khăn, thuận lợi trong quá 
trình nghiên cứu. 

Có thể nói, giới trẻ là lực lượng tiềm 
năng của nền KH-CN. Tuy nhiên 
trong nhiều năm qua do điều kiện kinh 
tế - xã hội của chúng ta, nhiều bạn trẻ 
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 trong khu vực tư nhân, thậm 
chí ở nước ngoài để có điều kiện 
thuận lợi nhất cho hoạt động sáng tạo 
của mình. Nhưng bây giờ, đã đến lúc 
chúng ta mong đợi các bạn trẻ tham 
gia vào hoạt động KH-CN ở Việt 
Nam. Bởi chúng ta đã vượt qua 
ngưỡng của một nước có thu nhập 
thấp. Chúng ta cũng đang có rất nhiều 
chính sách đổi mới, xây dựng nhiều 
cơ sở nghiên cứu mới, có điều kiện 
làm việc tốt nhất. Chúng tôi hy vọng 
các nhà khoa học trẻ của chúng ta sẽ 
tiếp tục có những đóng góp to lớn cho 
sự phát triển của đất nước, Bộ trưởng 
khẳng định. 

Trong những năm vừa qua, chúng ta 
đã có một số nhà khoa học có tên tuổi 
trong khu vực và trên thế giới. Ví dụ 
như các nhà khoa học Đàm Thanh 

Sơn và Vũ Hà Văn đã rất thành công ở 
Hoa Kỳ; nhóm các bạn trẻ có sản 
phẩm công nghệ Misfit được đánh giá 
là một trong 10 sản phẩm công nghệ 
hàng đầu của nước Mỹ năm 2013, 
hiện đang làm việc ở Thung lũng 
Silicon (Hoa Kỳ). Trong nước có các 
nhà khoa học trẻ ở Viện Tiên tiến KH-
CN của Trường Đại học Bách khoa 
Hà Nội, các nhà khoa học trẻ ở các 
doanh nghiệp… đã có những sản 
phẩm KH-CN rất tốt. Kể cả như tác 
giả của trò chơi trên điện thoại thông 
minh nổi tiếng toàn cầu Flappy Bird 
từng được tải đến 2-3 triệu lượt mỗi 
ngày cũng ở tuổi còn rất trẻ.  

Cơ hội để nhà khoa học trẻ cống 
hiến 

Luật KH-CN (sửa đổi) cũng như 
Nghị định 40/2014/NĐ-CP quy định 
việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt 
động KH - CN đã tạo ra một số cơ chế 
chính sách mới cho các nhà khoa học 
trẻ. Các nhà khoa học trẻ là một trong 
3 đối tượng được trọng dụng và ưu đãi 
trong hoạt động KH-CN. Họ sẽ được 
hưởng những cơ chế, chính sách phù 
hợp và được Nhà nước tạo điều kiện 
tự chủ cao nhất trong nghiên cứu. Bộ 
trưởng cho biết: “Chúng tôi cũng đã 
kiến nghị với Chính phủ thành lập 
Quỹ Phát triển KH-CN Quốc gia 
(Nafosted) - nơi các nhà khoa học trẻ 
có thể nộp hồ sơ đăng ký để được giao 
các nhiệm vụ KH - CN cấp nhà nước. 
Thông qua Quỹ Nafosted, họ sẽ có cơ 
hội làm chủ nhiệm các đề tài hoặc 
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được giao phụ trách, trực tiếp triển 
khai các đề tài nghiên cứu theo khả 
năng của họ”. 

Bộ cũng đã xây dựng và trình Chính 
phủ Nghị định 50/2015/NĐ-CP về 
thành lập Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (V-KIST). 
Đây là viện nghiên cứu theo mô hình 
của thế giới và là nơi tạo môi trường 
làm việc tốt nhất cho các nhà khoa 
học. Trong đó, chắc chắn những nhà 
khoa học trẻ sẽ có vị trí nhất định. 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.  

Ngoài những cơ chế, chính sách trên 
trong Đề án Phát triển thị trường công 
nghệ mà Bộ xây dựng có đề cập đến 
việc hình thành các khu ươm tạo công 
nghệ và ươm tạo doanh nghiệp 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 khởi động triển khai 
hoạt động khởi nghiệp cho doanh 
nghiệp trẻ. Sinh viên, hoặc cán bộ 
khoa học trẻ khi có ý tưởng khoa học 
có thể khởi nghiệp cho hoạt động 
khoa học của mình thông qua thành 
lập những doanh nghiệp KH-CN. Với 
sự hỗ trợ của Nhà nước, sự quan tâm 
của các nhà đầu tư trong nước và nước 

ngoài thông qua các quỹ đầu tư mạo 
hiểm, sự hỗ trợ của các vườn ươm 
công nghệ hoặc các cơ sở ươm tạo 
doanh nghiệp KH-CN, cơ sở dịch vụ 
của Nhà nước, họ có thể có được các 
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, sau đó, sẽ trở 
thành những doanh nghiệp lớn đóng 
góp cho không chỉ KH-CN mà cả kinh 
tế - xã hội của đất nước. 

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng: “Tôi 
nghĩ các nhà khoa học trẻ hãy dũng 
cảm, mạnh dạn hơn trong việc tiếp cận 
với các nguồn lực của Nhà nước. 
Đồng thời, tự tin hơn trong các hoạt 
động nghiên cứu. Bởi đã đến lúc Nhà 
nước tạo điều kiện thuận lợi tối đa, tạo 
môi trường làm việc tốt nhất cho các 
nhà khoa học trẻ. Chúng ta nên tận 
dụng thời cơ này để có thể cống hiến 
tài năng và trí tuệ của mình cho đất 
nước”. 

BOX: TS. Phạm Văn Phúc - Đại 
học Quốc gia TP Hồ Chí Minh: Ao 
ước có hệ thống giải pháp liên 
ngành về KH-CN 

Phải nói rằng, ngày 
càng nhiều văn bản 
pháp lý và chương 
trình KH-CN cho 
phép các nhà khoa 
học trẻ tuổi có thể 

tham gia nghiên cứu. Bản thân tôi vẫn 
ước ao có một hệ thống giải pháp tổng 
thể liên bộ, liên ngành về KH-CN. Tôi 
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ước một ngày nào đó, những người 
làm tế bào gốc như tôi hiểu rằng 
những gì họ đang làm sẽ nhận được sự 
ủng hộ của Nhà nước, những bệnh 
viện sẽ được Nhà nước đồng ý dùng 
công nghệ tế bào gốc trong điều trị, 
những doanh nghiệp biết rằng họ sẽ 
thành công khi đầu tư vào tế bào gốc 
và bệnh nhân biết rằng họ có thể dùng 
tế bào gốc để điều trị bệnh. 

PGS.TS. Nguyễn Đức Toàn - 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội: 
Nghiên cứu khoa học đem lại tầm 
cao trí tuệ 

Đối với nhà khoa học 
trẻ, Nhà nước nên có 
các cơ chế, chính sách 
thật cụ thể; đầu tư trang 
thiết bị phục vụ thực 
nghiệm nhằm phát huy 

tinh thần say mê nghiên cứu. Nghị 
định 40/2014/NĐ-CP quy định việc sử 
dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động 
KH-CN ra đời đã đánh dấu một bước 
ngoặt lớn. Tuy vậy, các thông tư 
hướng dẫn thực hiện cần sớm được 
hoàn thiện để đi vào đời sống của các 
nhà khoa học. 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Trường 
ĐH Điện lực: Cần môi trường 
nghiên cứu khoa học bình đẳng 

Tôi mong muốn có môi 
trường nghiên cứu khoa 
học bình đẳng, không 
phân biệt tuổi tác, địa vị 
mà trọng tâm là những 
công trình khoa học, đề 

tài khoa học có ý nghĩa. Nhà nước cần 
có chế độ đãi ngộ hơn nữa đối với các 
nhà khoa học trẻ về thu nhập, điều 
kiện cuộc sống và đặc biệt là môi 
trường làm việc.  

TS. Trương Trung Kiên - Học 
viện Công nghệ Bưu chính viễn 
thông: Nên thành lập quỹ hỗ trợ 
nhà khoa học trẻ  

Theo kinh nghiệm của bản thân từ 
khi bắt đầu công việc 
nghiên cứu khoa học vào 
năm 2002, môi trường 
nghiên cứu khoa học ở 
Việt Nam nói chung và ở 

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn 
thông - nơi tôi công tác nói riêng đã 
có nhiều thay đổi theo chiều hướng 
tích cực. Nhà nước nên có những 
chính sách cụ thể ưu tiên cho các nhà 
khoa học trẻ. Bên cạnh đó, nên có 
những quỹ nghiên cứu khoa học hỗ trợ 
các nhà khoa học trẻ trong giai đoạn 
đầu của quá trình xây dựng nhóm 
nghiên cứu; xây dựng mạng lưới chia 
sẻ cơ hội việc làm trong các trường 
đại học và viện nghiên cứu. 

ThS. Lưu Mạnh Hà – GĐ Trung 
tâm di động, Tổng công ty Mạng 
lưới Viettel: Tạo thêm sân chơi để 
khuyến khích nghiên cứu 

Hiện đã có rất nhiều 
chương trình, dự án, đề 
án nghiên cứu KH-CN 
lớn, các vườn ươm công 
nghệ, cơ chế chính sách 

hỗ trợ khởi nghiệp và thành lập doanh 
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nghiệp KH-CN, thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, Quỹ phát triển KH-
CN, chương trình “Sáng tạo Việt”... 
để các tài năng trẻ đam mê KH-CN 
tham gia. Đây chính là những sân chơi 
rất tốt, khuyến khích các bạn trẻ trong 
đam mê nghiên cứu, sáng tạo. Thông 
qua đó, đã có rất nhiều bạn trẻ có 
thêm điều kiện, kinh phí, những hỗ trợ 
khác, đặc biệt là động lực phấn đấu, 
thi đua và có những thành công to lớn 
trong việc khởi nghiệp và sáng tạo ra 
những sản phẩm, công trình nghiên 
cứu phục vụ sản xuất, đời sống.  

ThS. Lương Trung Sơn - Học viện 
Kỹ thuật Quân sự: Kết nối chặt chẽ 
nghiên cứu KH và sản xuất hàng 
hóa 

Nghiên cứu muốn đi vào cuộc sống 
cần phải xuất phát từ nhu cầu cuộc 
sống. Điều này cần sự hỗ trợ mạnh mẽ 
từ lĩnh vực sản xuất. Cần có một sự 
kết nối chặt chẽ giữa nghiên cứu khoa 
học và sản xuất hàng hóa; giữa các 
đơn vị nghiên cứu và doanh nghiệp. 
Nội dung nghiên cứu phải nhằm giải 
quyết một vấn đề cụ thể vướng mắc 
của sản xuất, kết quả nghiên cứu phải 
được sẵn sàng ứng dụng trong sản 
xuất nhằm nâng cao ưu thế cạnh tranh, 
hiệu quả sản xuất kinh doanh giúp 
doanh nghiệp chú trọng tái đầu tư cho 
nghiên cứu. Muốn vậy, cần có cơ chế 
chính sách phù hợp bắt buộc doanh 
nghiệp tăng cường sử dụng, cải tiến 
công nghệ được nghiên cứu trong 
nước thông qua liên kết với các viện 

nghiên cứu. Các viện nghiên cứu và 
doanh nghiệp xây dựng điểm nối 
chung thông qua các bộ phận nghiên 
cứu phát triển mạnh, cùng hoàn thiện 
và sản xuất các sản phẩm có tính 
thương mại hóa cao. 

Tổng hợp 
 

ĐẦU TƯ “TỚI NGƯỠNG” – SẢN 
PHẨM MỚI TỚI THỊ TRƯỜNG 

“Tới ngưỡng” ở đây được hiểu đó 
là: đủ về tài chính, cơ chế chính sách, 
về sự nhạy bén nắm bắt thị trường. 
Chính vì thế, thời gian tới, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) sẽ tái cơ 
cấu lại các chương trình KH&CN 
quốc gia và lấy doanh nghiệp (DN) 
làm chủ thể, lấy sản xuất làm mục 
đích. 

Vấn đề này đã được thảo luận rất sôi 
nổi tại hội thảo “Quản lý và phổ biến, 
ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN 
khu vực phía Nam” vừa được tổ chức 
tại Đà Lạt. 

“Tới ngưỡng” để hình thành, phát 
triển các sản phẩm Việt bằng công 
nghệ cao 

Nhận thức rõ được những rào cản 
trong việc đưa hoạt động KH&CN bứt 
phá, một trong những nhiệm vụ trọng 
tâm của Phương hướng, mục tiêu, 
nhiệm vụ KH&CN chủ yếu giai đoạn 
2011-2015 và Chiến lược phát triển 
KH&CN giai đoạn 2011-2015 đã nhấn 
mạnh: “Tập trung các nguồn lực thực 
hiện các chương trình, đề án KH&CN 
quốc gia”. Theo đó, định hướng 
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nghiên cứu, ứng dụng trong các 
Chương trình quốc gia đó là: Lấy DN 
làm trung tâm để đổi mới và ứng dụng 
công nghệ; tập trung các nguồn lực 
đầu tư có trọng điểm, trọng tâm, đầu 
tư “tới ngưỡng” để hình thành, phát 
triển các sản phẩm hàng hóa thương 
hiệu Việt Nam bằng công nghệ cao, 
công nghệ tiên tiến, nâng cao năng lực 
đổi mới công nghệ của DN và tiềm 
lực công nghệ quốc gia. 

Theo ông Lê Đình Hanh, Văn phòng 
các Chương trình trọng điểm cấp Nhà 
nước, Bộ KH&CN, mục tiêu của các 
Chương trình quốc gia bao gồm: 
Chương trình sản phẩm quốc gia, phát 
triển 10 sản phẩm dựa trên công nghệ 
tiên tiến và do các DN KH&CN sản 
xuất; phát triển và mở rộng thị trường 
của sản phẩm quốc gia. Chương trình 
Công nghệ cao đặt mục tiêu, làm chủ 
và phát triển, tạo được 10 công nghệ 
cao đạt trình độ tiên tiến trong khu 
vực thuộc Danh mục công nghệ cao 
được ưu tiên đầu tư phát triển. Bên 
cạnh đó, Chương trình Đổi mới công 
nghệ, Chương trình hỗ trợ DN 
KH&CN, Chương trình hợp tác sản 
phẩm địa phương, Chương trình tìm 
kiếm và chuyển giao công nghệ cũng 
đặt ra mục tiêu số lượng DN đổi mới 
công nghệ tăng trung bình 15%/năm 
(có 5% DN ứng dụng công nghệ cao); 
hình thành và phát triển 3000  DN 
KH&CN; 50% các nhiệm vụ sản 
phẩm địa phương có cán bộ phía Việt 
Nam tham gia; 60% số công nghệ do 

mạng lưới chuyên gia tìm kiếm công 
nghệ giới thiệu về Việt Nam được 
chuyển giao và ứng dụng. 

 
Sản phẩm robot trong dự án 

CNC.05.DAPT/14 “Hoàn thiện công nghệ chế 
tạo robot phục vụ đào tạo” 

Cho đến nay, các Chương trình 
trọng điểm cấp Nhà nước đã đạt một 
số kết quả rất khả quan. Có thể kể đến 
dự án CNC.05.DAPT/14 “Hoàn thiện 
công nghệ chế tạo robot phục vụ đào 
tạo” do công ty Robotics Việt Nam 
chủ trì thực hiện trong thời gian 24 
tháng (từ 8/2014-7/2016). Sau 10 
tháng triển khai, dự án đã nghiên cứu 
và chế tạo thành công 1 robot dạy học 
tay máy 5 bậc tự do (VNR-T1) với 
thời gian hoạt động liên tục 4 giờ, độ 
chính xác lặp lại giao động khoảng 
1cm. Đơn vị chủ trì cũng đã nhận 
được đơn đặt hàng robot từ các trường 
đại học như Đại học Việt - Đức, Đại 
học Bách khoa TP Hồ Chí Minh. 

Hay như Bộ KH&CN đã phối hợp 
với Bộ Công thương thẩm định và phê 
duyệt dự án “Nghiên cứu thiết kế cơ 
sở, chi tiết công nghệ chế tạo, tích hợp 
giàn khoan tự nâng 400ft phù hợp với 
điều kiện Việt Nam và nghiên cứu 
phát triển, hoàn thiện giàn khoan dầu 
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khí di động phục vụ phát triển kinh tế 
biển, an ninh quốc phòng” gồm 6 
nhiệm vụ do Công ty Cổ phần chế tạo 
giàn khoan Dầu khí (PV Shipyard) 
chủ trì thực hiện trong 24 tháng. Dự 
kiến sản phẩm của dự án là Giàn 
khoan dầu khí di động Tam Đảo 5 có 
thể tiến hành khoan ở độ sâu mực 
nước biển 120m với tổng trị giá của 
giàn khoan là 230 triệu đôla (tương 
đương 4600 tỷ đồng). 

Một dự án nữa có thể kể đến là dự 
án ĐM.07.DN/13 “Nghiên cứu ứng 
dụng kết hợp công nghệ sinh học, 
công nghệ canh tác tiên tiến và công 
nghệ thông tin trong sàng lọc, chọn 
tạo và sản xuất hạt giống trồng mới”, 
do Công ty TNHH Việt Nông chủ trì 
thực hiện trong thời gian 30 tháng (từ 
tháng 12/2013 đến 5/2016). Tính đến 
thời điểm này, đơn vị đã chủ trì thành 
công trong việc nghiên cứu đổi mới 
quy trình chọn tạo 12 giống rau màu 
đạt các tiêu chuẩn; một số giống đã 
bán trên thị trường; một số giống đang 
được khảo nghiệm để đăng ký bảo hộ. 

Sẽ tái cơ cấu lại các chương trình 
KH&CN quốc gia 

Sau nhiều năm triển khai các 
chương trình KH&CN quốc gia, có 
thể nhìn nhận những vướng mắc khi 
triển khai chương trình đó là: Chưa có 
nguồn vốn từ ngân sách Nhà nước 
thực hiện các dự án đầu tư xây dựng 
cơ sở hạ tầng cho KH&CN - nhất là 
lĩnh vực công nghệ cao; Một số quy 
định quản lý tài chính đối với nguồn 

ngân sách Nhà nước chưa phù hợp; 
Việc phân cấp, giao các Bộ, ngành 
quản lý Chương trình Phát triển sản 
phẩm quốc gia, Chương trình Phát 
triển công nghệ cao chưa thực sự đạt 
hiệu quả. 

Từ những vướng mắc trên, các đại 
biểu đã đề nghị: các Bộ, Ngành có liên 
quan xem xét, bố trí thực hiện các dự 
án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
thuộc Chương trình quốc gia trên cơ 
sở đề xuất của Bộ KH&CN. Bên cạnh 
đó, áp dụng thí điểm cơ chế chỉ định 
thầu đối với các gói thầu có tính chất 
nghiên cứu, thử nghiệm, mua bán bản 
quyền sở hữu trí tuệ trong các nhiệm 
vụ thuộc Chương trình quốc gia để 
đảm bảo tiến độ và hiệu quả triển khai 
nhiệm vụ KH&CN; Sớm có hướng 
dẫn cơ chế vay vốn ưu đãi và hỗ trợ 
toàn bộ lãi suất vay để triển khai thí 
điểm một số nhiệm vụ thuộc Chương 
trình quốc gia; Thúc đẩy các Bộ, 
Ngành được phân cấp giao quản lý 
Chương trình tập trung đẩy nhanh tiến 
độ triển khai các Chương trình được 
phân cấp giao quản lý. 

Cùng với các ý kiến trao đổi thực 
trạng về đưa nhanh kết quả nghiên 
cứu vào ứng dụng còn có ý kiến nêu 
ra cần được chia sẻ liên quan đến thủ 
tục hành chính, có những sản phẩm đã 
có kết quả nghiên cứu nhưng không 
sử dụng được vì liên quan đến thủ tục 
cấp phép, đơn vị nghiên cứu không 
được cấp phép mà phải là DN đứng ra 
xin giấy phép. 
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Nội dung về cơ chế đặt hàng được 
các đại biểu trao đổi rất nhiều tại hội 
thảo, chia sẻ về vấn đề này thứ trưởng 
Bộ KH&CN, ông Trần Việt Thanh 
cho rằng, một trong những yếu tố cực 
kỳ quan trọng là xác định đúng nhiệm 
vụ, xác  định được mục tiêu cụ thể, rõ 
ràng, thuộc những vấn đề chính sách, 
hoặc do thực tiễn sản xuất đặt ra. 
Những cấp làm nhiệm vụ đặt hàng là 
đưa ra các địa chỉ ứng dụng, chịu 
trách nhiệm tham gia quản lý (giám 
sát, bố trí kinh phí ứng dụng nhân 
rộng). Trong tổ chức thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN cần nhìn rõ các 
đặc điểm nổi trội, các vấn đề mang 
tính hệ thống, sự liên kết, phối hợp 
với nhau giữa các bộ, ngành để trở 
thành chuỗi giá trị. Sự gắn kết của các 
tổ chức KH&CN giữa trung ương với 
địa phương cần chặt chẽ hơn để tăng 
tính chủ động, tính tự chịu trách 
nhiệm của cán bộ nghiên cứu khoa 
học tại địa phương. Thời gian tới, Bộ 
KH&CN sẽ tái cơ cấu lại các chương 
trình quốc gia và lấy DN làm chủ thể, 
lấy sản xuất làm mục đích. 

Truyenthongkhoahoc.vn 
 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ: LỐI 
THOÁT CHO CÁC DOANH 
NGHIỆP TRONG NƯỚC 

Bước vào nền kinh tế cạnh tranh, 
hội nhập sâu rộng thì việc doanh 
nghiệp (DN) phải chủ động đổi mới 
công nghệ để tạo ra được các mặt 
hàng hóa cạnh tranh là điều tất yếu. 

Xu hướng đi thẳng vào công nghệ cao 
để có giá trị gia tăng cao hơn đang 
được nhiều DN áp dụng.  

Chủ động loại bỏ công nghệ cũ 
Với công nghệ quá cũ và lạc hậu, 

nhà máy nhiệt điện Uông Bí (thuộc 
Tổng công ty phát điện 1 - Tập đoàn 
Điện lực Việt Nam) đã buộc phải tạm 
dừng tổ máy 110MW từ ngày 
1/1/2015 do không đảm bảo tiêu chí 
môi trường. 

Ông Lê Văn Hanh – Phó Tổng giám 
đốc Tổng công ty phát điện 1 cho biết: 
Đây là dây chuyền công nghệ do Liên 
Xô tài trợ từ những năm 1970. Theo 
lịch trình tổ máy được phép hoạt động 
đến năm 2020. Tuy nhiên, vừa qua 
nồng độ khí lưu huỳnh đã vượt quá 
giới hạn cho phép nên ảnh hưởng đến 
môi trường và buộc tổ máy phải dừng 
hoạt động. Trước đó, để làm giảm 
lượng khí bụi trong không khí, công ty 
đã đầu tư hơn 100 tỉ đồng để mua thiết 
bị xử lý. Cũng theo ông Hanh, hướng 
xử lý của công ty đang trình Thủ 
tướng đó là tháo dỡ hoàn toàn tổ máy 
110MW để lắp đặt tổ máy mới chứ 
không tiến hành nâng cấp. Sở dĩ trình 
phương án như vậy là do dây chuyên 
công nghệ đã lạc hậu, cũ kỹ nên nếu 
đầu tư nâng cấp thì cũng hoạt động 
kém hiệu quá. 

Đồng quan điểm, ông Quách Đình 
Phú – Phó TGĐ Công ty CP cảng 
Quảng Ninh chia sẻ: Trước đây cảng 
chủ yếu nhập trang thiết bị của Trung 
Quốc. Sau khi Nhà nước đầu tư bến 
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tàu 567 thì chuyển sang nhập máy 
móc hiện đại từ Nhật Bản. Tuy nhiên, 
điều đáng tiếc là cơn lốc lớn năm 
2006 đã khiến đổ sập gần như toàn bộ 
số trang thiết bị này. Vào tình thế khó 
khăn đó, lãnh đạo công ty đã xin mua 
một số thiết bị đã qua sử dụng tính từ 
ngày sản xuất trên 15 năm. Số thiết bị 
này đáp ứng yêu cầu cấp bách khi đó 
nhưng hiệu suất không cao. Khi cảng 
đã hoạt động ổn định, dây chuyền 
công nghệ cũ được nâng cấp, đồng 
thời nhập thêm những công nghệ 
mới.  

 “Trước đây, việc bốc dỡ chủ yếu 
được thực hiện bằng các loại máy 
ngoạm cỡ nhỏ từ 2,5-5m3, do các nhà 
máy trong nước chế tạo với giá thành 
từ 40-50 triệu. Để gia tăng công suất 
bốc dỡ, cảng Quảng Ninh đã đầu tư 
các máy ngoạm cỡ lớn (25m3), nhập 
khẩu từ Hàn Quốc, với giá thành lên 
tới 1,4 tỉ đồng/chiếc. Đây là công 
nghệ bốc dỡ tiên tiến bậc nhất thế 
giới, có điều khiển từ xa, vừa an toàn 
cho thiết bị, hàng hóa vừa đảm bảo 
năng suất tăng gấp 2-3 lần” – ông Phú 
cho biết. 

 
Cảng Quảng Ninh chủ động đầu tư, nâng 

cấp thiết bị công nghệ mới 

Trong khi không ít các đơn vị đóng 
tàu khác gặp nhiều khó khăn thì Công 
ty đóng tàu Hạ Long lại có lượng đơn 
đặt hàng khá lớn. Chia sẻ về sự thành 
công này, ông Ông Đàm Đức Kháng – 
Phó Tổng giám đốc Công ty đóng tàu 
Hạ Long cho biết, ngành công nghiệp 
đóng tàu ở Việt Nam chủ yếu mang 
tính gia công nên giá trị gia tăng 
không lớn. Ngành công nghiệp phụ trợ 
trong nước còn yếu kém nên hầu hết 
trang thiết bị đều phải nhập từ nước 
ngoài. 

“Năm 2000, Chính phủ Ba Lan có 
đề nghị hỗ trợ đầu tư cho chúng tôi 
147 tỉ đồng vốn vay ODA. Sau khi 
thẩm định, chúng tôi đã từ chối vì 
công nghệ của họ quá cũ, gây ảnh 
hưởng tới môi trường. Sản phẩm của 
công ty chủ yếu bán cho nước ngoài, 
nếu không đổi mới công nghệ thì 
không thể có những đơn hàng quốc tế. 
Chúng tôi không thể sử dụng công 
nghệ từ năm 1976 để chế tạo những 
con tàu hiện đại” – ông Kháng cho 
biết. 

 
Với máy móc, thiết bị nhập khẩu mới và tự 

động hóa hoàn toàn, Công ty đóng tàu Hạ 
Long đã nâng cao chất lượng và nhận được rất 
nhiều đơn đặt hàng trong và ngoài nước 
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Cũng theo ông Kháng, để có thể 
cạnh tranh được với thị trường quốc 
tế, công ty đã phải đổi mới công nghệ 
để nâng cao chất lượng sản phẩm và 
năng suất lao động. Toàn bộ trang 
thiết bị được nhập từ các nước có 
ngành công nghiệp đóng tàu hàng 
đầu thế giới như Ba Lan, Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Đan Mạch,… Tại xưởng 
chế tạo tàu trọng tải 53.000 tấn, tất cả 
các loại máy cắt đều nhập từ Nhật 
Bản, Đài Loan, cả dây chuyền hoàn 
toàn tự động. Với công nghệ cũ, mỗi 
năm nhà máy chỉ xử lí được 2.000 tấn 
thép. Tuy nhiên, với dây chuyền công 
nghệ tự động này, mỗi tháng có thể 
xử lí được 3.000 tấn thép, gấp 20 lần. 

Cần chế tài để DN thành công! 
Việc DN chủ động đổi mới công 

nghệ là tín hiệu đáng mừng khi mà 
Việt Nam đang ngày càng hội nhập 
sâu. Tuy nhiên, với việc chi phí đầu 
tư công nghệ mới khá lớn nhưng 
trong nước không có những chế tài 
đổi với nhập khẩu thiết bị cũ, lạc hậu 
khiến nhiều DN băn khoăn. 

Công ty TNHH Hương Hải (xã Lê 
Lợi, Hoành Bồ, Quảng Ninh) đã đầu 
tư xây dựng nhà máy sản xuất vôi hóa 
với dây chuyền công nghệ nguồn hiện 
đại nhập từ Ý. Dây chuyền hoạt động 
hoàn toàn tự động hóa với công suất 
có thể đạt 980.000 tấn/năm. Sản phẩm 
đầu ra ở dãi từ vôi có hoạt tích thấp 
đến hoạt tính cao. 

Ông Bùi Tuấn Ngọc, Giám đốc 
Công ty TNHH Hương Hải chia sẻ: 

Vốn đầu tư khi sử dụng công nghệ 
mới rất cao so với công nghệ cũ của 
Trung Quốc. Nếu cùng sản lượng 300 
tấn/lò/ngày thì giá thành đối với công 
nghệ của Trung Quốc không quá 100 
tỷ, trong khi đó công nghệ của Ý lên 
đến hơn 200 tỷ. Nếu đầu tư cả một 
dây chuyền thì nó có thể chênh lệch 
lên đến 10 lần. Tuy nhiên, nhiên liệu 
tiêu hao đối với công nghệ của Trung 
Quốc lên đến 60%, chất lượng sản 
phẩm không cao (chỉ ở mức vôi hoạt 
tính thấp). Sở dĩ chúng tôi quyết định 
đầu tư là tin tưởng vào quy hoạch của 
Thủ tướng Chính phủ về sản xuất vôi. 
Thời gian tới sẽ siết chặt và giảm dần 
các lò làm vôi cục thủ công bằng công 
nghệ cũ, lạc hậu. Nếu Nhà nước 
không có cơ chế hỗ trợ thì những 
doanh nghiệp công nghệ cao, đầu tư 
vào chế biến sâu như vậy sẽ thua lỗ. 

Theo Dantri.com.vn 
 
 
 

 Biến khí thải CO2 thành xăng 
Đây là một ý tưởng theo mô hình 

“win-win” bởi quá trình này có thể 
vừa giảm lượng khí CO2 trong bầu 
khí quyển vừa sản xuất được nhiên 
liệu sinh học thân thiện với môi 
trường. 

Các nhà khoa học tại Phòng Thí 
nghiệm năng lượng quốc gia Argonne 
đang tập trung phát triển một loại vật 
liệu mới của đồng có thể làm cho công 
nghệ chuyển đổi CO2 thành methanol 

THÀNH TỰU KH&CN 
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đạt hiệu quả cao hơn, có thể ứng dụng 
vào thực tiễn.  

Theo các nhà khoa học cấu trúc vật 
liệu mới bao gồm các cụm nhỏ hình 
thành từ 4 nguyên tử đồng trên một 
màng mỏng oxit nhôm. Chúng sẽ 
đóng vai trò chất xúc tác cho phản 
ứng chuyển đổi CO2 thành methanol. 
Các phân tử CO2 có thể liên kết với 
các cụm nguyên tử đồng này và 
“chúng sẽ được định hướng theo một 
cách lý tưởng để phản ứng hóa học 
xảy ra”. Mô hình mới này đạt được 
hiệu suất cao hơn đáng kể so với các 
quy trình công nghiệp hiện nay sử 
dụng chất xúc tác từ hỗn hợp đồng, 
oxit kẽm và oxit nhôm. 

Cho đến nay, công nghệ vật liệu mới 
này vẫn còn trong giai đoạn thử 
nghiệm. Trong tương lai, khi các thử 
nghiệm thành công và được áp dụng 
vào thực tế, đây sẽ là một trong những 
công nghệ hiệu quả nhất, góp phần 
giải quyết vấn đề khí hiệu ứng nhà 
kính cho nhân loại. 

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 

 Biến nước biển thành nước ngọt  
Quần thể Nhà máy khử mặn Sorek 

của Israel mỗi ngày có thể “hô biến” 
nước biển thành 600.000 m3 nước 
ngọt dùng cho sinh hoạt. 

Nhà máy Sorek nằm ở miền tây 
Israel, giáp biển Địa Trung Hải, được 
Tập đoàn IDE Technologies xây dựng 
với chi phí 400 triệu USD và đi vào 
vận hành năm 2013.  

Sorek là nhà máy khử mặn lớn nhất 
thế giới, có thể đáp ứng 20% nhu cầu 
nước sinh hoạt của người dân Israel.  

Quá trình biến nước biển thành nước 
ngọt ở  nhà máy này được thực hiện 
qua 4 giai đoạn. Đầu tiên, nước biển 
được đưa vào bể chứa để lọc dầu, loại 
bỏ rác. Sau đó, nước biển được đưa 
vào các bể lọc qua cát. Trong quá 
trình lọc, nước được cho thêm hóa 
chất để các phân tử nhỏ trôi nổi liên 
kết thành khối lớn hơn, khiến chúng bị 
ngăn lại ở lớp cát lọc. Cuối giai đoạn 
xử lý này, nước được kiểm tra đảm 
bảo đủ sạch trước khi đưa vào giai 
đoạn khử muối.  

Ở giai đoạn khử muối, nước sẽ chạy 
qua các màng lọc nhằm tách phân tử 
nước với phân tử muối. Toàn bộ quá 
trình này khép kín và được điều khiển, 
theo dõi bằng máy tính. Cuối cùng, 
nước ngọt được đưa vào hệ thống 
nước uống của quốc gia còn nước 
muối được đưa trở lại biển. 

Sản phẩm nước cuối cùng sử dụng 
trong sinh hoạt của Nhà máy Sorek 
tương đương như nước khoáng. 

Theo chinhphu.vn 
 

 Chế tạo nhiên liệu từ khí CO2 
trong không khí  

Các nhà sáng chế Canada đã tạo ra 
hệ thống quạt khổng lồ, có khả năng 
hút khí CO2 trực tiếp từ không khí và 
biến nó thành nhiên liệu. 

Hệ thống gồm hàng chục, thậm chí 
hàng trăm chiếc quạt lớn được lắp đặt 
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sát cạnh nhau theo tầng. Không khí sẽ 
bị hút qua hàng loạt chiếc quạt của hệ 
thống. Một dung dịch sẽ loại bỏ các 
hợp chất cácbon khỏi không khí. 
Dung dịch này sau đó được tinh chế 
để trích lấy cacbonic cho mục đích tái 
sử dụng. 

Các nhà sáng chế nhấn mạnh, việc 
thu lấy cacbonic trực tiếp từ không khí 
như trên sẽ giúp kiểm soát khí thải từ 
bất kỳ đâu, từ các cơ sở sản xuất, nhà 
máy lớn tới những nguồn di động như 
xe cộ, máy bay... Quá trình này có thể 
cung cấp CO2 tinh khiết phục vụ nhu 
cầu của ngành công nghiệp và thông 
qua nhiều con đường sản xuất khác 
nhau để cho ra đời các nhiên liệu với 
lượng khí thải cácbon cực thấp. 

Theo vtv.vn 
 

 Công nghệ tách nước bằng năng 
lượng mặt trời  

Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học 
Rice (Hoa Kỳ) đã đưa ra một phương 
pháp mới, hiệu quả để thu năng lượng 
từ ánh nắng mặt trời và chuyển đổi 
thành năng lượng sạch, tái tạo bằng 
cách tách các phân tử nước. 

Công nghệ này dựa vào cấu hình của 
các hạt nano vàng được kích hoạt 
bằng ánh sáng để thu ánh nắng mặt 
trời và chuyển năng lượng mặt trời 
thành các điện tử bị kích thích mạnh 
được các nhà khoa học gọi là các 
“điện tử nóng”. 

Các điện tử nóng có khả năng thúc 
đẩy những phản ứng hóa học có ích, 

nhưng lại phân rã rất nhanh và các nhà 
khoa học đang nỗ lực khai thác năng 
lượng của chúng. 

Việc thu các điện tử năng lượng cao 
này trước khi chúng nguội đi có thể 
cho phép các nhà cung cấp năng 
lượng mặt trời tăng đáng kể hiệu suất 
chuyển đổi năng lượng mặt trời thành 
điện năng và đáp ứng mục tiêu quốc 
gia về giảm giá thành điện mặt trời. 

Theo baochinhphu.vn 
 
 
 
 

NHỮNG NGƯỜI THẦY ĐAM MÊ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

Vừa làm công việc giảng dạy, vừa 
làm công tác nghiên cứu, TS. Đặng 
Ngọc Toàn - Trường Đại học Dân lập 
Duy Tân (Đà Nẵng) chia sẻ, làm khoa 
học không phải là quá khó nếu chúng 
ta có đam mê, nhiệt huyết. Nghiên cứu 
khoa học không phải là việc gì to tát, 
nó có thể được bắt đầu từ những hiện 
tượng rất thông thường trong cuộc 
sống nếu chúng ta để ý và nó thật sự 
có ý nghĩa. 

Mỗi trường học là một viện nghiên 
cứu 

Theo TS. Đặng Ngọc Toàn – 
Trường ĐH Dân lập Duy Tân, trong 
bối cảnh giao lưu và hội nhập của 
nước ta như hiện nay, để khoa học 
công nghệ đáp ứng được nhu cầu phát 
triển của xã hội, các nhà nghiên cứu, 
những người làm công tác khoa học, 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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nhất là giảng viên tại các trường đại 
học và cao đẳng phải là lực lượng 
nòng cốt trong việc nghiên cứu và ứng 
dụng các kết quả nghiên cứu đó vào 
hoạt động giảng dạy và mọi lĩnh vực 
của đời sống xã hội. Cùng với sự phát 
triển nhanh chóng của khoa học, mỗi 
trường luôn muốn tự làm mới mình, 
muốn không bị lạc hậu trước xu thế 
phát triển ngày càng sâu và rộng của 
quá trình hội nhập, muốn luôn đổi 
mới, sáng tạo và đảm bảo chất lượng 
đào tạo cần phải coi trọng hoạt động 
nghiên cứu khoa học trong suốt quá 
trình đào tạo của mình.... Để làm được 
điều đó thì mỗi nhà giáo phải thực 
hiện cùng lúc hai nhiệm vụ song hành 
là giảng dạy và Nghiên cứu khoa học, 
thực hiện mục tiêu lâu dài  “mỗi 
trường học là một viện nghiên cứu”. 

TS. Toàn cũng cho biết ở môi trường 
đại học, thì hoạt động nghiên cứu 
khoa học luôn song hành cùng hoạt 
động giảng dạy, hai hoạt động này hỗ 
trợ cho nhau. Thuận lợi của hoạt động 
nghiên cứu khoa học đó là chúng ta 
được làm việc trong môi trường với 
các đồng nghiệp có chuyên môn, 
nghiệp vụ cao, có thể hỗ trợ lẫn nhau. 
Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có khó 
khăn là giờ dạy nhiều, lại phải đảm 
nhận một số hoạt động khác nên thời 
gian dành cho việc nghiên cứu bị hạn 
chế. Mặt khác hiện nay việc đào tạo 
theo hệ thống tín chỉ giúp sinh viên rất 
chủ động trong việc sắp xếp thời gian 
học tập nhưng nhiều khi lại đưa giảng 

viên vào thế bị động, khó bố trí thời 
gian. Hơn thế nữa, tại các trường đại 
học hiện nay mặc dù đã được đầu tư 
tương đối về máy móc, trang thiết bị 
nhưng thật sự vẫn chưa đáp ứng được 
nhu cầu làm việc của các giảng viên, 
nhà nghiên cứu. 

Đồng quan điểm trên, TS. Đỗ Ngọc 
Đài – Trường ĐH Kinh tế Nghệ An 
chia sẻ, để vượt qua những khó khăn 
này, ngoài tình yêu với khoa học thì 
đam mê là điều kiện tiên quyết. Bên 
cạnh đó, phải xác định rằng làm khoa 
học là sự đam mê, cống hiến, chứ nếu 
làm khoa học mà đặt lợi ích lên trên 
thì chắc chắn không thể làm được. 

Tạo môi trường để khuyến khích 
các nhà khoa học trẻ 

Theo TS. Đỗ Ngọc Đài – Trường 
Đại học Kinh tế Nghệ An: để tạo môi 
trường cho các nhà khoa học trẻ nỗ 
lực sáng tạo, cảm hứng say mê nghiên 
cứu khoa học thì các cơ quan chức 
năng cần có nhiều hơn nữa những chế 
độ đãi ngộ xứng đáng với công việc 
nghiên cứu của họ. Khuyến khích 
những ý tưởng mới, những công trình 
có tính ứng dụng trong thực tiễn, tạo 
được cơ chế, không gian nghiên cứu 
đồng thời để cho các nhà khoa học trẻ 
có quyền quyết định hướng đi trong 
đề tài nghiên cứu. Bộ KH&CN, Chính 
phủ hàng năm cần có những chính 
sách về hỗ trợ nhất định các đề tài cho 
nhà khoa học trẻ đồng thời như giảm 
bớt hành chính thủ tục trong thanh 
quyết toán như trong đề tài Nafosted. 
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Bên cạnh đó, để tháo gỡ khó khăn và 
tạo điều kiện cho nhà khoa học trẻ thì 
cần phải có các cơ chế, chính sách cụ 
thể, hướng dẫn rõ dàng để các nghiên 
cứu trẻ có thể tăng thu nhập, thay đổi 
môi trường, tư duy làm việc; đầu tư 
các trang thiết bị phục vụ thực nghiệm 
nhằm phát huy tinh thần say mê 
nghiên cứu cho các cán bộ trẻ. Bởi 
trên thực tế hiện nay, điều kiện làm 
việc khó khăn không chỉ có với các 
nhà nghiên cứu trẻ mà còn đối với cả 
các Giáo sư công tác lâu năm như: 
không có phòng làm việc riêng, không 
có các Lab nghiên cứu chuyên sâu. 
Mặc dù Nghị định 40/2014/NĐ-CP: 
trọng dụng nhân tài KH&CN ra đời đã 
đánh dấu một bước ngoặt lớn. Tuy 
nhiên các thông tư hướng dẫn cụ thể 
vẫn chưa được hoàn thiện để đi vào 
đời sống của các nhà khoa học, 
TS.Nguyễn Huy Thuần khẳng định. 

Đặc biệt, để thúc đẩy hoạt động 
nghiên cứu của các nhà khoa học trẻ, 
Đảng và Nhà nước cần tạo điều kiện 
cho họ về mặt thời gian và kinh phí. 
Giả sử đối với các công trình khoa học 
công bố Quốc tế được hỗ trợ kinh phí 
nghiên cứu, phí công bố (trong trường 
hợp cần thiết). Đối với những nghiên 
cứu có định hướng ứng dụng, nhà 
nước  có thể hỗ trợ bằng việc cấp kinh 
phí, giới thiệu đơn vị tài trợ hoặc phối 
hợp để nghiên cứu, xây dựng và 
chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, cần 
có sự quan tâm tới hoạt động khoa học 
công nghệ hơn nữa thông qua truyền 

thông, vinh danh, giải thưởng,... để 
kích thích sự nỗ lực nghiên cứu của 
các nhà khoa học trẻ, TS. Đặng Ngọc 
Toàn chia sẻ. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 

 
XÚC TIẾN ĐẦU TƯ, CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – 
HÀN QUỐC 

Chiều ngày 27/8/2015, tại Hà Nội, 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ phối hợp với Hiệp hội đổi mới 
doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc 
(INNOBIZ) tổ chức Hội thảo Xúc tiến 
đầu tư, chuyển giao công nghệ Việt 
Nam - Hàn Quốc, đây là một trong 
những nội dung của hoạt động Kết nối 
cung cầu công nghệ năm 2015. 

Tham dự Hội thảo có 25 doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam, 14 DN Hàn 
Quốc và Hiệp hội DN ngành công 
nghiệp hỗ trợ Hà Nội. Hội thảo là cơ 
hội để các DN Việt Nam và Hàn Quốc 
có cơ hội trao đổi, thảo luận trực tiếp 
về khả năng đầu tư, kết nối cung - cầu 
công nghệ đã được tiến hành khảo sát 
trước đó, cũng như tìm kiếm cơ hội 
hợp tác trong việc chuyển giao công 
nghệ, góp phần thúc đẩy hoạt động kết 
nối cung cầu công nghệ giữa các DN 
hai nước. 

Ông Hong Chang Woo, Giám đốc 
điều hành Hiệp hội INNOBIZ cho 
biết, thông qua hoạt động giao lưu, 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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trao đổi, hợp tác, giới thiệu công nghệ 
sẵn sàng chuyển giao, phía Hàn Quốc 
đã thu thập được nhiều thông tin bổ 
ích, phía Việt Nam cũng đã thu lại 
những hiệu quả tốt đẹp. Ông Hong 
Chang Woo hi vọng rằng thông qua 
Hội thảo DN Việt Nam và Hàn Quốc 
cùng nhau hợp tác, phát triển theo 
phương thức hai bên cùng có lợi, tất 
cả các DN đều trở thành DN xuất sắc 
trong tương lai; đồng thời việc xúc 
tiến, đàm phán và chuyển giao công 
nghệ, đầu tư liên doanh liên kết dựa 
trên công nghệ sẽ được DN hai nước 
tiếp tục triển khai trong thời gian tới. 

Phát biểu chào mừng tại Hội thảo, 
ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Cục 
trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ cho biết, việc hợp tác, ứng 
dụng chuyển giao công nghệ trong 
khuôn khổ các DN Việt Nam với các 
DN nước ngoài là quá trình còn nhiều 
khó khăn thách thức; Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ sẽ luôn nỗ lực 
để đồng hành cùng các doanh nghiệp, 
tìm kiếm cơ hội tốt nhất cho doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 
công nghệ, tạo ra sản phẩm hàng hóa 
có sức cạnh tranh cao trên thị trường 
trong nước và quốc tế.  

Sự hợp tác giữa Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ với INNOBIZ đã 
hơn ba năm, đến nay đã có nhiều DN 
quan tâm hợp tác, chia sẻ thông tin với 
các DN của Hàn Quốc. INNOBIZ đã 
nỗ lực giới thiệu DN Hàn Quốc gặp 
gỡ DN Việt Nam, có nhiều mối liên 

kết, hợp tác được phát triển trong thời 
gian qua. 

Năm 2015, triển khai thỏa thuận hợp 
tác đã ký giữa Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ với Hiệp hội 
INNOBIZ về thúc đẩy hợp tác chuyển 
giao công nghệ giữa Việt Nam và Hàn 
Quốc, Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ đã phối hợp cùng Hiệp hội 
INNOBIZ triển khai các bước nhằm 
thúc đẩy hoạt động chuyển giao công 
nghệ Việt Nam - Hàn Quốc với mục 
tiêu trong năm 2015 là điều tra, khảo 
sát và đánh giá nhu cầu tiếp nhận công 
nghệ và hợp tác đầu tư kinh doanh 
dựa trên công nghệ của khoảng 100 
DN vừa và nhỏ Việt Nam. 

Ngay sau Hội thảo, trong 2 ngày 28-
29/8/2015 Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ đã tổ chức kết nối 5 DN 
Hàn Quốc đến làm việc trực tiếp tại 5 
DN Việt Nam để đàm phán, trao đổi 
về chuyển giao công nghệ và khả năng 
hợp tác đầu tư giữa 2 bên. 

Theo Vista.gov.vn 
 
 

 
TỔNG KẾT THẬP NIÊN CHẤT 
LƯỢNG LẦN THỨ 2 (2006-2015) 
VÀ TỔNG KẾT GIAI ĐOẠN 1 
(2010-2015) CHƯƠNG TRÌNH 712 

Thập niên chất lượng lần thứ hai 
(2006-2015) có chủ đề: Năng suất 
Chất lượng - Chìa khóa phát triển và 
hội nhập. Mục tiêu của Thập niên chất 
lượng lần thứ hai là: tạo lập uy tín 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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chất lượng, nâng cao khả năng cạnh 
tranh của sản phẩm, hàng hóa sản 
xuất tại Việt Nam của các cơ sở sản 
xuất kinh doanh thuộc mọi thành phần 
kinh tế, góp phần tăng cường xuất 
khẩu đáp ứng nhu cầu trong nước, 
thúc đẩy kinh tế phát triển. 

Qua chặng đường 10 năm triển khai 
thực hiện, ngày 15.9.2015, Bộ 
KH&CN đã tổ chức tổng kết Chương 
trình và tổng kết giai đoạn I (2010-
2015) Chương trình Quốc gia nâng 
cao năng suất và chất lượng (NS&CL) 
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
(DN) Việt Nam đến năm 2020 - 
Chương trình 712”. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 
khẳng định, kể từ Thập niên chất 
lượng lần thứ nhất (1996-2005), Việt 
Nam đã có những bước tiến quan 
trọng trên chặng đường nâng cao 
NS&CL của sản phẩm, hàng hóa và 
hội nhập quốc tế. Thập niên chất 
lượng lần thứ hai đã đạt được những 
kết quả vượt bậc, các DN đã dần 
khẳng định được chất lượng hàng hóa 
của Việt Nam, nâng cao khả năng 
cạnh tranh trên thị trường trong nước 
và xuất khẩu. 

Để triển khai thực hiện mục tiêu của 
Thập niên chất lượng lần thứ hai, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành quyết 
định 712/QĐ-TTg ngày 21.5.2010 phê 
duyệt Chương trình Quốc gia “Nâng 
cao NS&CL sản phẩm, hàng hóa của 
DN Việt Nam đến năm 2020”, đánh 

dấu bước chuyển biến mạnh mẽ trong 
hoạt động thúc đẩy NS&CL tại Việt 
Nam, phục vụ công cuộc đổi mới DN 
và phát triển kinh tế xã hội. 

Báo cáo tại Hội nghị cho thấy, các 
dự án trong khuôn khổ Chương trình 
712 cùng với tinh thần chủ đạo của 
Thập niên chất lượng đã được triển 
khai trên phạm vi cả nước. Hơn 50 
tỉnh/thành phố và một số bộ/ngành đã 
phê duyệt và triển khai các chương 
trình NSCL, tạo ra những kết quả nổi 
bật gồm: nâng cao nhận thức của toàn 
xã hội về năng suất, chất lượng; hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng, cơ chế chính 
sách khuyến khích, hỗ trợ thúc đẩy 
nâng cao năng suất, chất lượng; hướng 
dẫn hỗ trợ DN áp dụng hệ thống quản 
lý, mô hình công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng; phát triển thương hiệu và 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ... 
Phát biểu tại Hội nghị, ông Phan Xuân 
Dũng đánh giá cao những kết quả hoạt 
động của Thập niên chất lượng lần thứ 
hai và giai đoạn I Chương trình 712. 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được, cũng còn một số hạn chế 
như: mặc dù năng suất lao động đã 
được cải thiện đáng kể nhưng so với 
thế giới thì chúng ta còn khoảng cách 
khá xa; năng suất các yếu tố tổng hợp 
đóng góp cho phát triển kinh tế - xã 
hội chưa cao như mong đợi; chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa còn chưa 
đồng bộ, giá cả chưa cạnh tranh. Từ 
những hạn chế nêu trên, Ông Phan 
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Xuân Dũng đề nghị trong thời gian tới 
cần phát huy những kết quả đã đạt 
được, khắc phục những hạn chế thông 
qua việc: 1) Tích cực đẩy mạnh tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức hơn nữa 
của các DN nói riêng và toàn xã hội 
nói chung về vai trò, vị trí tầm quan 
trọng của năng suất, chất lượng; Chú 
trọng phát triển đội ngũ chuyên gia, 
cán bộ nòng cốt về NS&CL tại các địa 
phương, DN; 3) Chương trình 712 cần 
có sự liên kết với các chương trình 
kinh tế khác của Chính phủ để phát 
huy sức mạnh tổng hợp của các 
chương trình nhằm đạt hiệu quả cao 
nhất. 

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Phát minh thần kỳ: lá cây “hít” 
CO2 và “thở” ra xăng 

Các nhà nghiên cứu vừa phát triển 
thành công một loại lá cây nhân tạo 
có thể tạo ra nhiên liệu như khí 
methane hoặc xăng chỉ từ khí thải 
CO2. 

Các nhà khoa học cho rằng, đây là 
phát minh mang tính chất bước ngoặt 
cho loài người, khi hầu như bất kỳ 
hành động nào của con người hàng 
ngày, như lái xe, nấu ăn, thậm chí là… 
thở cũng sản sinh ra loài khí này. 

Đội ngũ nghiên cứu được dẫn dắt 
bởi Peidong Yang - Viện Khoa học 
năng lượng vi mô Kavli tại Đại học 

California, Berkeley (Mỹ).Họ đã tạo 
nên loại lá này dựa trên quá trình 
quang hợp tự nhiên của lá cây - quá 
trình sử dụng nước, ánh sáng và khí 
CO2 để tạo thành đường (nhiên liệu 
hữu cơ) để nuôi sống thân cây. 

Bằng một số tác động vào quá trình 
này, lá cây nhân tạo có thể cho ra 
những sản phẩm khác, trong đó gồm 
cả nhiên liệu cho chúng ta sử dụng. 
Để chứng minh điều này, nhóm 
nghiên cứu đã thay đổi cấu trúc của lá 
để tạo nên khí methane, thay vì sản 
phẩm tự nhiên của quá trình quang 
hợp là đường. Trong quá trình này, 
nước sẽ được tách thành khí hydro, 
sau đó hệ thống sẽ xử lý khí CO2 để 
cho ra methane. 

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Tiếp tục Chương trình hỗ trợ 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn 
Dũng đồng ý tiếp tục thực hiện 
Chương trình hỗ trợ phát triển DN 
khoa học và công nghệ (KH&CN) và 
tổ chức KH&CN công lập thực hiện 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
trong giai đoạn 2016-2020. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài 
chính và các cơ quan liên quan nghiên 
cứu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 
22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát 

TIN NGẮN KH&CN 
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triển doanh nghiệp KH&CN và tổ 
chức KH&CN công lập thực hiện cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm để phù 
hợp với tình hình phát triển doanh 
nghiệp KH&CN và quy định về cơ 
chế tự chủ của tổ chức KH&CN công 
lập giai đoạn mới. 

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã 
phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát 
triển DN KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm với mục tiêu 
hỗ trợ hình thành và phát triển 3.000 
DN KH&CN; thành lập 100 cơ sở và 
đầu mối ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
DN KH&CN, trong đó tập trung chủ 
yếu tại các viện nghiên cứu, trường 
đại học. 

Đồng thời hỗ trợ 1.000 cá nhân, tổ 
chức, DN, các nhóm nghiên cứu mạnh 
được ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN 
KH&CN tại các cơ sở và đầu mối 
ươm tạo công nghệ, ươm tạo DN 
KH&CN. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng 
cho 5.000 lượt đối tượng thành lập 
DN KH&CN và các đối tượng có liên 
quan 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Mở rộng môi trường trao đổi cho 
các nhà khoa học trẻ 

Ngày 15/9, tại Hà Nội, đoàn công 
tác Ủy ban Quốc gia về thanh niên 
Việt Nam kiểm tra việc thực hiện pháp 
luật, chính sách thanh niên và công 
tác thanh niên năm 2015 tại Bộ 
KH&CN. Anh Nguyễn Long Hải-Bí 

thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường 
trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên 
Việt Nam làm trưởng đoàn. 

Sau 5 năm triển khai, Bộ KH&CN 
có nhiều hoạt động, chương trình phát 
huy vai trò thanh niên trong nghiên 
cứu khoa học và ứng dụng công nghệ 
vào phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ 
quốc. Bộ KH&CN cũng phối hợp với 
Bộ, ngành liên quan tạo điều kiện 
thuận lợi trong việc chăm lo, đào tạo, 
bồi dưỡng thế hệ trẻ. Nhiều hoạt động 
sinh hoạt khoa học được tổ chức như 
các CLB “Khoa học kỹ thật”, “Sáng 
tạo trẻ”, “Vườn ươm tài năng trẻ”; tổ 
chức các hoạt động tuyên dương các 
điển hình thanh niên tiên tiến trong 
phong trào sáng tạo KHKT... Nhiều 
cơ chế, chính sách được Bộ KH&CN 
ban hành để thu hút, bồi dưỡng, trọng 
dụng nhân tài khoa học trẻ, như ưu đãi 
nâng bậc lương, điều kiện làm việc; 
tuyển dụng đặc cách không qua thi cử 
vào làm việc trong tổ chức KH&CN... 

Ngoài ra, Bộ KH&CN thường xuyên 
tổ chức tập huấn, dạy nghề cho thanh 
niên gắn với chuyển giao ứng dụng 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất; các lớp tuyên truyền, phổ biến 
giáo dục pháp luật cho thanh niên; các 
hội thi, hội diện để nâng cao sức khỏe, 
thể lực cho thanh niên. 

Bên cạnh đó, một số vấn đề hạn chế 
vẫn còn tồn tại, như chưa có cơ chế 
huy động, biệt phái, luân chuyển công 
chức, viên chức thanh niên tham gia 
vào thực hiện các nhiệm vụ chiến 
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lược, đột xuất của Bộ nhằm phát huy 
vai trò xung kích của thanh niên. Hợp 
tác quốc tế về thanh niên và công tác 
thanh niên còn yếu. 

Phát biểu kết luận, anh Nguyễn 
Long Hải - Trưởng đoàn công tác, ghi 
nhận kết quả đạt được của Bộ 
KH&CN trong việc thực hiện pháp 
luật, chính sách thanh niên và công tác 
thanh niên như tuyên truyền chính 
sách pháp luật; rà soát hoàn thiện pháp 
luật chính sách quản lý khoa học công 
nghệ theo hướng hỗ trợ thanh niên; cơ 
chế quỹ khoa học công nghệ... 

Anh Hải đề nghị, Bộ KH&CN cần 
mở rộng môi trường trao đổi thông 
qua các diễn đàn, đối thoại từ cấp thấp 
tới cấp cao và theo định kỳ, để lực 
lượng trí thức khoa học trẻ bày tỏ 
nguyện vọng, ý kiến, đánh giá.  

Bên cạnh đó, mở rộng hơn nữa việc 
giáo dục chủ trương, chính sách pháp 
luật bằng nhiều kênh khác nhau để 
thanh niên hiểu và nắm bắt được các 
cơ hội phát triển; tăng cường việc lồng 
ghép công tác thanh niên với công tác 
cán bộ; quan tâm hơn tới quy chế 
khen thưởng chuyên môn để khích lệ, 
động viên các nhà khoa học, nghiên 
cứu trẻ. 

Theo tienphong.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hội thi Tuyên truyền viên thông 
tin KH&CN tỉnh năm 2015 

Ngày 18/9, Trung tâm Tin học và 
Thông tin KH&CN (Sở KH&CN) phối 

hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức hội 
thi “Tuyên truyền viên thông tin 
KH&CN tỉnh BR-VT” cho Hội Nông 
dân huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, 
Tân Thành năm 2015. 

Tham gia thi lần này có 12 đội, mỗi 
đội có 05 thành viên đến từ 12 xã của 
các huyện Xuyên Mộc, Tân Thành và 
Châu Đức.  

Các đội tham dự phải trải qua 03 
phần thi gồm: Thi tiểu phẩm 
(biểu diễn các tiểu phẩm có nội dung 
về việc ứng dụng CNTT trong 
đời sống); Thi kiến thức ứng dụng 
CNTT (trả lời các câu hỏi theo hình 
thức trắc nghiệm về những kiến thức 
thông tin KHCN và thực hiện thao tác 
tìm kiếm thông tin KHCN) và thi 
thuyết trình. 

Mở đầu là phần thi “Sân khấu hoá”, 
các đội đã mang đến cho hội thi 
những tiểu phẩm với nhiều màu sắc 
khác nhau nói lên việc nông dân đã 
biết sử dụng và khai thác Internet để 
áp dụng vào thực tế sản xuất mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Qua hội thi 
những lợi ích của KH&CN với cuộc 
sống người nông dân đã được các đội 
thể hiện một cách rõ nét. Internet đã 
không còn xa lạ với người nông dân. 
Nhờ Internet người nông dân có điều 
kiện tìm kiếm những thông tin bổ ích 
để áp dụng vào thực tế sản xuất, tăng 
thu nhập và cải thiện cuộc sống. 
Trong phần thi sân khấu hoá xã Tân 
Hải (Tân Thành) đã xuất sắc dành giải 
“Sân khấu hoá hay nhất”. 
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Trong phần thi kiến thức ứng dụng 
CNTT các đội đã hoàn thành rất xuất 
sắc. Đội giành chiến thắng trong phần 
thi này là đội xã Bình Trung (Châu 
Đức) với giải “ Đội tìm kiếm thông tin 
nhanh nhất”. 

Riêng phần thi thuyết trình, với bản 
lĩnh tự tin và nội dung bài sâu sắc, ý 
nghĩa xã Bình Ba (Châu Đức) đã 
giành giải “Đội có bài thuyết trình hay 
nhất”. 

Kết quả đội xã Châu Pha (Tân 
Thành) đã xuất sắc giành giải nhất, 
đội xã Bình Trung (Châu Đức) về giải 
nhì và đội thị trấn Phước Bửu (Xuyên 
Mộc) giải ba. Ngoài ra, BTC còn trao 
9 giải khuyến khích và 3 giải phụ. 

Hội thi lần này tiếp tục khẳng định 
thành công của các Hội thi những năm 
trước đây. Hội thi đã hình thành cho 
các tuyên truyền viên kỹ năng hợp tác, 
kỹ năng hoạt động tập thể và xây 
dựng môi trường thông tin KH&CN. 
Qua đó đánh giá kết quả bước đầu của 
việc tổ chức hoạt động thông tin 
KH&CN được ứng dụng trong sản 
xuất và đời sống của hội viên nông 
dân trên địa bàn tỉnh. 
 
 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp 
đặt hệ thống sấy mực ống bằng công 
nghệ sấy chân không trên tàu khai 
thác hải sản xa bờ  

Ngày 11/9, Sở KH&CN tổ chức hội 
đồng tuyển chọn tổ chức và cá nhân 
chủ trì thực hiện đề tài  “Nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo, lắp đặt hệ thống sấy 

mực ống bằng công nghệ sấy chân 
không trên tàu khai thác hải sản xa bờ 
có năng suất 200kg/mẻ” do ThS. 
Nguyễn Như Sơn, Phân Viện Nghiên 
cứu Hải sản phía Nam đăng ký làm 
Chủ nhiệm đề tài. Thời gian dự kiến 
thực hiện trong 24 tháng (9/2015 đến 
8/2017). 

Theo thông tin từ chủ nhiệm đề tài, 
tính đến năm 2014, BR-VT là trung 
tâm nghề cá lớn của cả nước với số 
lượng tàu đánh bắt xa bờ có khoảng 
2.698 chiếc, trong đó tàu lưới kéo là 
1.879 chiếc (chiếm 69,6%) tiếp đến là 
lưới rê (16%), lưới vây (6,9%), câu 
mực và chụp mực (4,2%), bẫy ghẹ 
(2%) và tàu thu mua (1,2%). Sản 
lượng mực ống được khai thác chủ 
yếu bằng nghề lưới kéo, câu mực, 
chụp mực và lưới vây.  

Hiện nay, giá mực ống khô trên các 
tàu lưới kéo tỉnh BR-VT chỉ đạt loại 
lớn là 300.000đ/kg và loại nhỏ 
100.000đ/kg thấp hơn 1,8 lần so với 
các tỉnh khác trong khu vực Đông 
Nam Bộ. Phương pháp sấy khô sản 
phẩm mực ống trên tàu lưới kéo khai 
thác hải sản xa bờ của tỉnh hiện nay sử 
dụng kết hợp phơi nắng và tận dụng 
nguồn nhiệt từ máy chính để sấy khô 
sản phẩm mực ống  có nhiều hạn chế 
sản phẩm mực ống khô hiện nay 
thường bị nấm mốc, hư hại; mùa mưa 
độ ẩm không khí cao nên khó khăn 
trong quá trình phơi khô hoặc sấy khô 
bằng nhiệt… Vì vậy, đề tài này nhằm 
thiết kế, lắp đặt và vận hành hệ thống 
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thiết bị sấy chân không đặt dưới tàu 
lưới kéo sẽ mang lại hiệu quả cao 
trong việc sấy khô sản phẩm mực ống 
trên tàu. 

Hội đồng đánh giá cao hiệu quả kinh 
tế của đề tài đồng ý đề nghị cho triển 
khai. Tuy nhiên, chủ nhiệm đề tài cần 
chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh thuyết 
minh đề cương nghiên cứu đề tài theo 
góp ý của Hội đồng.  

 
 Xây dựng mô hình sản xuất rau 
ăn lá, quả đạt chứng nhận VietGAP 

Ngày 3/9, Sở KH&CN tổ chức Hội 
đồng tuyển chọn dự án “Xây dựng mô 
hình sản xuất rau ăn lá, quả đạt 
chứng nhận VietGAP tại xã Châu 
Pha, huyện Tân Thành, tỉnh BR-VT” 
do ThS. Nguyễn Thị Thuý Bình, Trung 
tâm Nghiên cứu Cây ăn quả miền 
Đông Nam Bộ làm chủ nhiệm dự án. 
Thời gian thực hiện dự án trong 30 
tháng (1/2016-6/2018). 

Mục tiêu của dự án là có mô hình 
sản xuất rau đạt chứng nhận VietGAP 
và cải thiện năng suất chất lượng rau 
theo hướng liên kết từ trồng đến tiêu 
thụ sản phẩm ở xã Châu Pha, huyện 
Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Theo chủ nhiệm dự án, mô hình sản 
xuất rau đạt chứng nhận VietGAP sẽ 
đóng góp tích cực vào chương trình an 
toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi 
trường sinh thái, tạo diện mạo nông 
thôn mới trong công cuộc CNH-HĐH. 

Hội đồng tuyển chọn đánh giá dự án 
mang tính ứng dụng cao, đồng ý cho 

triển khai thực hiện. Tuy nhiên cần 
chỉnh sửa dự án theo góp ý của hội 
đồng.  

 
 Nghiên cứu và phát triển loại 
hình du lịch Homestay ở Bà Rịa – 
Vũng Tàu 

Ngày 28/8, Sở KH&CN vừa tổ chức 
Hội đồng tuyển chọn đề tài “Nghiên 
cứu phát triển loại hình du lịch 
Homestay ở tỉnh BR-VT” do TS. 
Phùng Đức Vinh, Trường Cao đẳng 
nghề Du lịch Vũng Tàu làm chủ nhiệm 
đề tài. Thời gian thực hiện trong 18 
tháng từ 7/2015 đến tháng 1/2017. 

Mục tiêu của đề tài đánh giá tiềm 
năng và đề xuất giải pháp để phát triển 
bền vững loại hình du lịch Homestay 
ở tỉnh BR-VT. Nghiên cứu làm rõ cơ 
sở lý luận và thực tiễn về loại hình du 
lịch Homestay phù hợp với chiến lược 
phát triển du lịch BR-VT đến năm 
2020, tầm nhìn đến năm 2030 của tỉnh 
BR-VT. Trên cơ sở phân tích lý luận 
và đánh giá thực trạng, tiềm năng khai 
thác du lịch Homestay, đề xuất các 
giải pháp, định hướng và xây dựng 
các mô hình du lịch Homestay tại các 
địa phương của Tỉnh, nhằm đa dạng 
hoá sản phẩm du lịch, thu hút khách 
du lịch, thu hút du khách, phát triển 
loại hình du lịch Homestay ở BR-VT. 

Đề tài có tính ứng dụng cao, đồng ý 
cho triển khai. Tuy nhiên chủ nhiệm 
đề tài cần chỉnh sửa nội dung đề tài 
theo góp ý của Hội đồng. 

Theo Sở KH&CN 



Số 233 - 9/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 27 

 
 

 
 

 Sản xuất thành công giống cá Bá 
chủ 

Cá Bá chủ (Pterapogon kauderni) 
là loài cá cảnh biển có màu sắc đẹp 
và dễ nuôi nên đang được người chơi 
cá cảnh trên thế giới ưa chuộng. Tuy 
nhiên, loài cá này hiện đang bị khai 
thác quá mức ngoài tự nhiên và được 
liệt vào danh sách đỏ của Tổ chức 
Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN). 

Để góp phần bảo tồn và phát triển 
loài cá này, các nhà khoa học thuộc 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 
II đã thực hiện đề tài “Nghiên cứu 
ứng dụng quy trình sản xuất giống cá 
Bá chủ tại Việt Nam”. Kết quả, đã 
nghiên cứu sản xuất nhân tạo thành 
công giống cá này. Cá Bá chủ được 
nuôi vỗ thành thục trong hệ thống 
tuần hoàn với tỷ lệ sống đạt 80-
93,3%, tỷ lệ cá tham gia sinh sản 40-
66,6%, sức sinh sản đạt 40 trứng/con, 
tỷ lệ thụ tinh đạt 45,8-90,4%, tỷ lệ nở 
đạt gần 10%, tỷ lệ sống của cá giống 
30 ngày tuổi đạt đạt 91,1-96,7%. 
Thành công này của các nhà khoa 
học trong nước không chỉ góp phần 
vào bảo tồn, phát triển một loài cá 
quý, một đối tượng xuất khẩu đầy 
tiềm năng mà còn thúc đẩy phát triển 
nghề nuôi cá cảnh biển ở nước ta. 

Chi tiết xin liên hệ: Võ Minh Sơn - 
Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 

II, số 116 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 
1, TP.Hồ Chí Minh; Tel: 
08.38299592. 
Email: vominhson@yahoo.com 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Lò đốt trấu tự động 
Nhằm đáp ứng nhu cầu cơ giới 

hóa, tự động hóa ngày càng cao của 
thị trường cũng như giải quyết vấn 
đề về nhân công vận hành trong quá 
trình sấy nông sản, Trung tâm Năng 
lượng và Máy nông nghiệp (Trường 
Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh) 
đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo 
thành công lò đốt trấu tự động. 

Thiết bị có các tính năng và đặc 
điểm như sau: công suất thiết kế từ 
15-500 kg trấu/giờ; thích hợp cho 
nhiều loại máy sấy như: máy sấy 
tĩnh, máy sấy tháp, máy sấy tầng sôi; 
tự động cấp trấu và tháo tro (không 
tốn công lao động thủ công vận hành 
lò); hiệu suất lò đốt cao, chi phí chất 
đốt (trấu) thấp; không có khói bụi tro 
vào máy sấy; điều khiển nhiệt độ sấy 
tự động và nhiệt độ sấy luôn ổn định 
ở nhiệt độ cài đặt… 

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS Trần 
Văn Tuấn - Trung tâm Năng lượng 
và Máy nông nghiệp, Trường Đại 
học Nông lâm Thành phố Hồ Chí 
Minh, Khu phố 6, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ 
Chí Minh; Tel 08.37220725 – 
0908491324. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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 Gắn thiết bị in chứng từ cho cột 
đo xăng dầu  

Để quản lý về chất lượng, đo lường 
trong kinh doanh xăng dầu, mới đây, 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban 
hành Thông tư số 15/2015/TT-
BKHCN với nhiều quy định mới, siết 
chặt hoạt động kinh doanh xăng dầu. 

Theo đó, từ ngày 1/7/2018, cột đo 
xăng dầu phải gắn thiết bị in chứng từ 
bán hàng để in và cung cấp chứng từ 
cho khách hàng, thiết bị in chứng từ 
bán hàng phải bảo đảm các yêu cầu 
sau: Bảo đảm tình trạng kỹ thuật theo 
hướng dẫn của nhà sản xuất và hoạt 
động tốt; chỉ in được chứng từ khi kết 
thúc quá trình bơm xăng dầu cho 
khách hàng; các thông tin bắt buộc in 
trên chứng từ bán hàng gồm: Tên cơ 
sở bán hàng, địa chỉ; kiểu, ký hiệu, số 
serial của cột đo xăng dầu; phút, giờ, 
ngày, tháng, năm bán hàng; loại xăng 
dầu, số lượng, đơn giá, tổng số tiền 
xăng, dầu đã bán; không có cơ cấu, 
chức năng tác động làm thay đổi 
thông tin in trên chứng từ bán hàng, 
thay đổi đặc tính kỹ thuật đo lường 
của cột đo xăng dầu. 

Đáng chú ý, kể từ ngày 1/4/2016, sai 
số kết quả đo lượng xăng dầu không 
được vượt quá 1,5 lần giới hạn sai số 
cho phép của phương tiện đo hoặc của 
hệ thống đo. Phương tiện đo được sử 

dụng để xác định lượng xăng dầu 
trong mua bán, thanh toán giữa các tổ 
chức, cá nhân phải bảo đảm các yêu 
cầu: các bộ phận, chi tiết của phương 
tiện đo phải phù hợp với mẫu đã được 
phê duyệt theo quy định; các bộ phận, 
chi tiết, chức năng có khả năng can 
thiệp làm thay đổi đặc tính kỹ thuật đo 
lường cơ bản của phương tiện đo phải 
được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ 
chức kiểm định; có phạm vi đo phù 
hợp với lượng xăng dầu cần đo; đã 
được kiểm định theo quy định của 
pháp luật về đo lường; chứng chỉ kiểm 
định phải còn thời hạn giá trị. 

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về 
chất lượng trong kinh doanh xăng dầu 
như: lấy lẫu, niêm phong mẫu, lưu 
mẫu và thử nghiệm mẫu khi vận 
chuyển hoặc giao nhận xăng dầu; 
quản lý chất lượng xăng dầu nhập 
khẩu; quản lý chất lượng xăng dầu sản 
xuất, pha chế trong nước; quản lý chất 
lượng xăng dầu tại thương nhân phân 
phối, tổng đại lý; quản lý chất lượng 
xăng dầu tại đại lý, thương nhân nhận 
quyền bán lẻ và cửa hàng bán lẻ xăng 
dầu;... 

Trách nhiệm đối với chất lượng 
xăng dầu khi có khiếu nại, tranh chấp 
được xác định dựa trên các mẫu lưu 
tại từng khâu trong quá trình sản xuất, 
pha chế, nhập khẩu, vận chuyển, lưu 
thông phân phối xăng dầu. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 1/4/2016. 
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