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NHỮNG THÀNH TỰU ĐẠT 
ĐƯỢC LÀ ĐỘNG LỰC ĐỂ ĐẢNG 
BỘ, QUÂN VÀ DÂN BÀ RỊA - 
VŨNG TÀU VỮNG BƯỚC 
TRONG CHẶNG ĐƯỜNG MỚI 

Ngày 22-10, Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015-
2020 chính thức khai mạc. Trong 5 
năm (2010-2015), mặc dù có nhiều 
khó khăn thách thức nhưng Đảng bộ, 
chính quyền, quân và dân tỉnh BR-VT 
vẫn đạt được những thành quả quan 
trọng. Kinh tế phát triển đúng hướng; 
thu ngân sách hàng năm đều vượt kế 
hoạch có đóng góp lớn cho ngân sách 
quốc gia; chất lượng cuộc sống của 
nhân dân được nâng lên, quốc phòng, 
an ninh được củng cố vững chắc. 

 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức kiểm điểm 

theo tinh thần Nghị quyết TW 4 (khóa XI) 

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Ủy 
viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã 
đánh giá những thành tựu nổi bật của 
tỉnh trong thực hiện Nghị quyết Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ V 
và các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch 5 

năm 2011-2015. Theo đồng chí nhận 
định, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh 
lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 triển 
khai thực hiện trong điều kiện hết sức 
khó khăn, do ảnh hưởng của khủng 
hoảng tài chính, suy thoái kinh tế thế 
giới và suy giảm kinh tế trong nước; 
lạm phát, lãi suất tăng cao, nhiều 
doanh nghiệp giải thể, phá sản, ngưng 
hoạt động; tình hình Biển Đông diễn 
biến phức tạp. Tuy nhiên, với tinh 
thần đoàn kết, đổi mới, chủ động, sáng 
tạo, Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận, 
các đoàn thể, nhân dân và cộng đồng 
doanh nghiệp trong tỉnh đã nỗ lực 
phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt 
được nhiều thành tựu quan trọng, từng 
bước khẳng định vai trò, vị trí của tỉnh 
trong nền kinh tế cả nước, góp phần 
thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại 
hội XI của Đảng. 

Tổng kết nhiệm kỳ, đã có 56/71 chỉ 
tiêu chủ yếu đạt và vượt mức so với 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ V đề ra. Kinh tế duy trì được mức 
tăng trưởng hợp lý; cơ cấu kinh tế tiếp 
tục chuyển dịch đúng hướng, tăng dần 
tỷ trọng dịch vụ; các ngành công 
nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp có bước 
phát triển; hệ thống cảng biển được 
đầu tư mạnh mẽ; thu hút nhiều dự án 
đầu tư chất lượng cao. Thu ngân sách 
hàng năm vượt kế hoạch, đóng góp từ 
15-20% cho ngân sách quốc gia. Các 
lĩnh vực văn hóa - xã hội có bước tiến 
bộ, chất lượng cuộc sống của nhân 
dân được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ 
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nghèo giảm mạnh, chỉ còn 0,57% theo 
chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân 
đầu người năm 2015 (không tính dầu 
khí) đạt 5.233 USD, gấp 11,6 lần so 
với thời điểm thành lập tỉnh. Diện 
mạo nông thôn thay đổi nhanh chóng, 
đã có 18/43 xã đạt tiêu chí nông thôn 
mới. Quốc phòng, an ninh được củng 
cố vững chắc, giữ vững ổn định chính 
trị-xã hội. 

Mặc dù còn một số chỉ tiêu đạt thấp 
so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ V, nhưng thành tựu đạt 
được là cơ bản, Bà Rịa - Vũng Tàu 
tiếp tục khẳng định được vị thế là một 
trong những tỉnh năng động trong 
vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Để đạt được những kết quả nói trên, 
vai trò lãnh đạo của Đảng bộ là hết 
sức quan trọng. Đồng chí Nguyễn 
Tuấn Minh cho biết, Đảng bộ tỉnh 
luôn luôn xác định công tác xây dựng, 
chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then 
chốt, theo đó, đặc biệt chú trọng xây 
dựng Đảng trên cả 3 mặt: chính trị, tư 
tưởng và tổ chức.  

Về chính trị, tư tưởng, Đảng bộ tập 
trung đổi mới công tác giáo dục chính 
trị tư tưởng, coi trọng phổ biến, tuyên 
truyền đường lối, chủ trương của 
Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà 
nước; tuyên truyền, giáo dục Chủ 
nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí 
Minh. Lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt và 
tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị 
quyết Trung ương 4 khoá XI “Một số 
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng 

hiện nay”. Công tác chuẩn bị, tổ chức 
kiểm điểm được thực hiện đúng quy 
trình. Nội dung kiểm điểm đã bám sát 
Nghị quyết và gợi ý của Bộ Chính trị, 
trong đó tập trung phân tích, đánh giá 
những mặt còn hạn chế, yếu kém, chú 
trọng phân tích nguyên nhân chủ 
quan, trên cơ sở đó, xác định những 
nhóm giải pháp và các công việc cần 
tập trung chỉ đạo khắc phục. Chú 
trọng các giải pháp nâng cao hiệu quả 
việc học tập và làm theo tấm gương 
đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn Đảng 
bộ, cụ thể hóa việc “làm theo” với 
thực hiện nhiệm vụ được giao của cá 
nhân, tập thể; đưa nhiệm vụ này trở 
thành nhiệm vụ thường xuyên, tác 
động tích cực đến công tác phòng, 
chống suy thoái tư tưởng chính trị, 
đạo đức, lối sống, nâng cao rõ rệt ý 
thức trách nhiệm, tính tự giác nêu 
gương, nói đi đôi với làm và tinh thần, 
thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, 
đảng viên, công chức, viên chức. Qua 
đó, công tác chính trị tư tưởng đã góp 
phần nâng cao nhận thức, tính tích cực 
của cán bộ, đảng viên; nâng cao lòng 
tin của nhân dân vào đường lối đổi 
mới, tạo sự nhất trí trong Ðảng và sự 
đồng thuận trong xã hội, góp phần 
thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững 
ổn định chính trị - xã hội. 

Quan tâm xây dựng, kiện toàn, sắp 
xếp tổ chức, bộ máy; thực hiện quy 
hoạch cán bộ. Công tác điều động, 
luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ 
luôn gắn với công tác bảo vệ chính trị 
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nội bộ; xây dựng và triển khai thực 
hiện Đề án phát triển nguồn cán bộ 
trẻ, cán bộ nữ. Chỉ đạo nâng cao chất 
lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng phát 
triển tổ chức cơ sở Đảng và phát triển 
đảng viên trong khu vực doanh 
nghiệp. Số lượng đảng viên mới kết 
nạp hàng năm đều tăng, chuyển biến 
tích cực cơ cấu đảng viên theo hướng 
tăng tỷ lệ đoàn viên thanh niên, tỷ lệ 
nữ, người dân tộc thiểu số, trí thức. 

Xây dựng và triển khai chương 
trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát toàn 
khoá, chú trọng những lĩnh vực, 
những khâu dễ phát sinh tiêu cực, 
hoặc có nhiều dư luận bức xúc trong 
cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Có thể khẳng định, công tác xây 
dựng Đảng đã đáp ứng được yêu cầu 
nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến 
đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, là 
yếu tố quyết định hoàn thành thắng lợi 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 
thứ V. 

Từ khi Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
V tổ chức vào cuối năm 2010, trong 
điều kiện đất nước có nhiều thuận lợi, 
các chỉ tiêu đề ra khá cao. Khi bước 
vào thực hiện Nghị quyết Đại hội, tình 
hình thế giới, khu vực và trong nước 
có nhiều biến động phức tạp cả về 
kinh tế, chính trị và quốc phòng, an 
ninh, tác động tiêu cực đến việc thực 
hiện mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Tuy 
nhiên, con số 56/71 chỉ tiêu chủ yếu 
đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội 
Đảng bộ tỉnh lần thứ V đề ra là minh 

chứng thuyết phục cho sự quyết tâm, 
nỗ lực phấn đấu, sự đồng lòng của cả 
hệ thống chính trị, của các cấp, các 
ngành, cộng đồng doanh nghiệp, lực 
lượng vũ trang và các tầng lớp nhân 
dân toàn tỉnh, đồng chí Nguyễn Tuấn 
Minh cho biết. 

Từ thực tế đó, Đảng bộ tỉnh rút ra 
được một số kinh nghiệm. Trong mọi 
hoàn cảnh, phải luôn giữ vững sự 
đoàn kết, nhất trí trong toàn Đảng bộ 
trên cơ sở thực hiện nghiêm túc 
nguyên tắc tập trung dân chủ, phát 
huy yếu tố tích cực của cá nhân, quy 
tụ được trí tuệ tập thể, tạo sự đồng 
thuận cao trong xã hội, đây là nhân tố 
quyết định những thành quả của Đảng 
bộ tỉnh. Khi xác định kế hoạch, công 
việc, nhiệm vụ phải sát thực tế; mục 
tiêu phải rõ ràng; biện pháp phải khả 
thi, hiệu quả; quá trình lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành phải quyết liệt, cụ thể; 
thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện. Chỉ đạo mạnh mẽ, 
kiên trì công tác cải cách hành chính, 
thanh tra, kiểm tra công vụ, kịp thời 
xử lý, chuyển đổi vị trí công tác đối 
với những cán bộ, công chức, viên 
chức ở các khâu, lĩnh vực trì trệ, yếu 
kém, có nhiều dư luận xấu; coi trọng 
và quan tâm sử dụng người tài, có 
phẩm chất tốt. 

Đó là những kinh nghiệm quý báu 
rút ra từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành của Ban Thường vụ, Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong nhiệm 
kỳ qua. Những kinh nghiệm này sẽ là 
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hành trang quý báu để Đảng bộ BR-
VT tiếp tục vận dụng trong thực tiễn, 
quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2015-2020 - đồng chí 
Nguyễn Tuấn Minh khẳng định. 

Tổng hợp theo  Báo BR-VT 
 

ỨNG DỤNG NGHIÊN CỨU 
KHOA HỌC VÀO THỰC TIỄN: 
DẤU ẤN NHỮNG THÀNH TỰU 

Các đề tài nghiên cứu khoa học 
được Sở Khoa học và Công nghệ (KH-
CN) Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) 
nghiệm thu ngày càng được ứng dụng 
rộng rãi trong thực tế sản xuất và đời 
sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội (KT-XH) cũng như cung cấp 
những luận cứ khoa học phục vụ công 
tác nghiên cứu khoa học và đào tạo 
cán bộ. 

Qua 19 năm thực hiện Nghị quyết 
Trung ương II (khoá VIII), hoạt động 
KH-CN của tỉnh BR-VT có bước 
trưởng thành và đạt được kết quả đáng 
kể, góp phần thúc đẩy phát triển KT-
XH, giữ gìn quốc phòng, an ninh, tạo 
tiền đề cho sự nghiệp KH-CN phát 
triển trong giai đoạn tiếp theo. Các đề 
tài nghiên cứu như: “Đảng bộ cơ sở 
lãnh đạo công tác khoa giáo trong quá 
trình CNH-HĐH nông nghiệp nông 
thôn của tỉnh”, “Đảng viên làm kinh tế 
tư nhân ở tỉnh” đã cung cấp những 
luận cứ khoa học, tham mưu cho Tỉnh 
ủy, UBND và các ngành trong việc ra 
các quyết định, chủ trương, chính 

sách, chỉ đạo việc tổ chức phát triển 
kinh tế, phát triển doanh nghiệp, phát 
triển nông nghiệp và nông thôn. 

Du lịch là một trong những thế 
mạnh của tỉnh, nhiều đề tài nghiên 
cứu về văn hóa, lịch sử địa phương đã 
được thực hiện như: “Căn cứ Minh 
Đạm qua hai cuộc kháng chiến chống 
Pháp và Mỹ”, “Nghiên cứu, phục chế 
y phục truyền thống người Châu 
Ro”, “Lễ hội dân gian của ngư dân 
BR-VT”, “Nghiên cứu và phục dựng 
nghệ thuật biểu diễn dân gian và 
truyền thống của tỉnh phục vụ du 
lịch”. “Nghiên cứu thiết kế mô hình 
súng thần công và phục dựng nghi 
thức bắn súng thần công ở tỉnh” có ý 
nghĩa quan trọng trong việc đăng ký 
độc quyền nhằm khẳng định thương 
hiệu du lịch độc đáo: Nghi thức bắn 
súng thần công. Từ năm 2006, hàng 
năm, cứ vào dịp Khai hội Văn hoá - 
Du lịch tỉnh, nghi thức bắn súng thần 
công lại được tổ chức và đây được coi 
là sản phẩm du lịch đặc sắc mà cho 
đến nay mới chỉ có ở BR-VT.  

Đề tài “Địa chí tỉnh BR-VT” là công 
trình khoa học tổng hợp về các vấn đề 
tự nhiên, kinh tế, văn hoá - xã hội của 
tỉnh đầy đủ và công phu nhất từ trước 
đến nay. Công trình đã được UBND 
tỉnh cho in thành sách và là một trong 
những công trình chào mừng Đại hội 
Đảng bộ tỉnh trong năm 2005, chào 
mừng những ngày kỷ niệm lớn; đồng 
thời phục vụ Lễ hội Festival Biển năm 
2006 cũng như nhu cầu tra cứu thông 
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tin của đông đảo độc giả và các nhà 
nghiên cứu.  

Theo ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN, các đề tài nói trên đã 
giúp ích cho việc sưu tầm, nghiên cứu, 
bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử 
văn hóa, phục vụ cho giáo dục truyền 
thống và phát triển ngành du lịch, nhất 
là trong lĩnh vực văn hóa vốn là thế 
mạnh của tỉnh nhưng chưa được khai 
thác nhiều.  

Về lĩnh vực kinh tế, đề tài “Khảo sát 
nghề truyền thống tỉnh BR-VT, đề 
xuất giải pháp và dự án khôi phục, 
phát triển phục vụ CNH-HĐH” đã góp 
phần khôi phục các làng truyền thống 
như nghề đúc đồng Long Điền, khắc 
đá Tân Thành, rượu Hòa Long, bún 
Long Kiên, xóm lưới Nghĩa Thành, 
bánh tráng An Ngãi… Hai trong số 
các làng nghề truyền thống của BR-
VT vừa được cấp bằng công nhận là 
một bước khởi đầu cho việc từng bước 
khôi phục, phát triển làng nghề.  

Tại công viên Trần Hưng Đạo, hệ 
thống điện mặt trời đang hoạt động 
tốt, tạo ra dòng điện phục vụ chiếu 
sáng cho công viên, góp phần tiết 
kiệm điện và làm giảm áp lực cho 
điện lưới trong tình hình thiếu hụt 
điện năng nhờ triển khai ứng dụng từ 
đề tài “Ứng dụng năng lượng điện mặt 
trời kết hợp đèn Led tiết kiệm điện 
chiếu sáng công viên Trần Hưng Đạo, 
TP. Vũng Tàu”.  

Đặc biệt, từ dự án KH-CN cấp nhà 
nước “Nghiên cứu, thiết kế chi tiết và 

công nghệ chế tạo, lắp ráp, hạ thủy 
giàn khoan tự nâng 90m nước trong 
điều kiện Việt Nam”, ngày 2/4/2010, 
sản phẩm giàn khoan 90m nước đầu 
tiên của Việt Nam đã được quyết định 
đưa vào nghiên cứu và chế tạo. Cũng 
nhằm mục tiêu “trợ lực” cho sản phẩm 
này, dự án KHCN đã được nguồn 
ngân sách sự nghiệp khoa học của 
Nhà nước thông qua Quỹ Phát triển 
KHCN quốc gia hỗ trợ tổng cộng 
112,88 tỷ đồng. Đây là dự án đóng 
giàn tự nâng đầu tiên tại Việt Nam do 
Công ty cổ phần Chế tạo giàn khoan 
Dầu khí làm tổng thầu. Lễ đặt ky giàn 
khoan là sự kiện đánh dấu cho giai 
đoạn tổ hợp này. Dự án chế tạo giàn 
khoan tự nâng là dự án cơ khí trọng 
điểm quốc gia và cũng là dự án KH-
CN về cơ khí có tổng vốn lớn nhất tại 
Việt Nam hiện nay.   

Trong nhiều năm gần đây, hiện 
tượng xâm thực bờ biển tại Lộc An đã 
làm biến mất toàn bộ giồng cát có 
chiều cao trên 10m, rộng trên 50m và 
phần lớn bãi cát phía nam Lộc An. 
Nhờ ứng dụng công nghệ mềm 
Stabiplage từ dự án “Thí điểm chống 
xói lở bờ biển bằng công nghệ mềm 
Stabiplage tại Lộc An, huyện Đất 
Đỏ”, không dùng các kết cấu bê tông 
cốt thép cứng, mà sử dụng các túi 
Stabiplage có vỏ bằng vật liệu geo-
composite bên trong bơm đầy cát với 
bơm áp lực rất cao tạo hình dạng “con 
lươn” có chiều dài 50m được đặt 
vuông góc hoặc song song với vạch 



Số 234 - 10/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 6 

bờ tùy theo từng khu vực có thể giải 
quyết vấn đề xói lở và xâm thực bờ 
biển, đáp ứng yêu cầu bảo vệ vùng 
ven bờ của địa phương. Stabiplage thu 
giữ, tích tụ và duy trì tại chỗ các trầm 
tích, dựa vào môi trường tự nhiên 
thông qua tác động của thủy động lực 
ven biển và dịch chuyển trầm tích 
ngang và dọc bờ, tạo ra các trao đổi và 
cho phép ổn định bờ biển các khu vực 
cần được xử lý.  

Tiếp tục những thành tựu đạt được, 
trong năm 2015, UBND tỉnh phê 
duyệt, đưa 07 đề tài, dự án vào danh 
mục nghiên cứu KH-CN tập trung vào 
các lĩnh vực kỹ thuật công nghệ, trồng 
trọt - lâm nghiệp, chăn nuôi - thủy sản 
công nghệ sinh học và bảo vệ thực 
vật, văn hoá, pháp luật, kinh tế tiếp tục 
phát triển thêm nhiều thành tựu mới. 

Theo Sở KH&CN 
 
 

 
 
GIẢI THƯỞNG VỀ KH&CN: 
ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY NHỮNG 
NGƯỜI LÀM KHOA HỌC 

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN (Giải 
thưởng) là 2 giải thưởng cao quý mà 
Đảng, Nhà nước trao tặng cho các tác 
giả có công trình KH&CN tiêu biểu, 
có giá trị cao về KH&CN, mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội, có ảnh 
hưởng sâu rộng, lâu dài trong đời 
sống; là kết quả của sự dày công 

nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài 
năng của các nhà khoa học phục vụ 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc. 

Quy định xét tặng 2 Giải thưởng cao 
quý trên về KH&CN trong Nghị định 
số 78/2014/NĐ-CP có những nội dung 
gì mới so với những quy định trước 
đây, nhằm tạo mọi điều kiện thuận lợi 
cho các nhà khoa học tham gia.  

Theo ông Đặng Quang Huấn - Vụ 
trưởng Vụ thi đua - Khen thưởng (Bộ 
KH&CN): Bộ KH&CN tổ chức xét 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN Đợt 5 
kế thừa kinh nghiệm, kết quả xét tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh của bốn lần 
trước đây (vào các năm 1996, 2000, 
2005 và 2010) và Giải thưởng Nhà 
nước ba lần (vào các năm 2000, 2005 
và 2010). Tuy nhiên, việc tổ chức xét 
tặng Giải thưởng Đợt 5 có những nội 
dung mới so với những quy định của 
bốn đợt xét tặng Giải thưởng trước 
đây, đó là: 

Thứ nhất: Căn cứ pháp lý để xét 
tặng Giải thưởng dựa trên quy định 
của Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 
30/7/2014 của Chính phủ và Thông tư 
số 31/2014/TT-BKHCN ngày 
06/11/2014 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN. Giải thưởng tặng cho tác 
giả, đồng tác giả là người Việt Nam, 
người nước ngoài có công trình, cụm 
công trình KH&CN xuất sắc  được 
công bố, ứng dụng tại Việt Nam. Tác 
giả công trình là người trực tiếp sáng 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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tạo ra công trình; trong trường hợp có 
hai người trở lên cùng trực tiếp sáng 
tạo ra công trình thì họ là đồng tác giả. 

Những người là chủ sở hữu của công 
trình hoặc chỉ giúp đỡ, hỗ trợ về kỹ 
thuật, vật chất, kinh phí cho tác giả 
công trình và những người tham gia 
công trình mà không trực tiếp tham 
gia sáng tạo ra công trình thì không là 
tác giả công trình. 

Thứ hai: Tác giả công trình KH&CN 
được tặng Giải thưởng sẽ được nhận 
tiền thưởng từ ngân sách nhà nước với 
số tiền thưởng tương đương 270 lần 
mức lương cơ sở tại thời điểm có 
quyết định giải thưởng (đối với Giải 
thưởng Hồ Chí Minh); 170 lần mức 
lương cơ sở tại thời điểm có quyết 
định giải thưởng (đối với Giải thưởng 
Nhà nước). Ngoài các quyền lợi nêu 
trên, tác giả còn được hưởng các 
quyền lợi khác có liên quan đến Giải 
thưởng. 

Thứ ba: Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước được xét tặng 
và công bố 05 năm một lần, vào dịp 
kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 (quy 
định trước đây, Giải thưởng Nhà nước 
được tổ chức xét tặng và công bố 2 
năm một lần). Mỗi công trình 
KH&CN chỉ được đề nghị xét tặng 
một giải thưởng trong một đợt xét 
tặng Giải thưởng; mỗi công trình chỉ 
được tặng một giải thưởng về 
KH&CN. 

Thứ tư: Hồ sơ đề nghị xét tặng Giải 
thưởng quy định theo hướng đơn giản 

hóa thủ tục hành chính ở mức tối đa. 
Nếu như trước đây, tác giả công trình 
KH&CN hoặc đại diện hợp pháp của 
tác giả công trình nộp 15 bộ hồ sơ đề 
nghị xét tặng giải thưởng. Hiện nay, 
Nghị định 78/2014/NĐ-CP quy định 
tác giả công trình KH&CN hoặc đại 
diện hợp pháp của tác giả công trình 
nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị xét tặng giải 
thưởng (bản giấy) và 01 bản điện tử 
của hồ sơ đề nghị xét tặng giải thưởng 
ghi trên đĩa quang (dạng PDF, không 
đặt mật khẩu), được đóng gói trong túi 
hồ sơ có niêm phong. 

Trường hợp công trình KH&CN 
được đề nghị xét thưởng ở hội đồng 
cấp tiếp theo thì tác giả công trình 
KH&CN hoặc tổ chức, cá nhân liên 
quan nộp bổ sung 01 bộ hồ sơ  để lưu 
tại cơ quan tổ chức xét tặng giải 
thưởng. 

Thứ năm: Nghị định số 
78/2014/NĐ-CP còn quy định chi tiết 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước cũng được tặng cho 
người nước ngoài có công trình 
KH&CN nghiên cứu về Việt Nam. 

Công trình nghiên cứu về Việt Nam 
của tác giả là người nước ngoài có hồ 
sơ sử dụng ngôn ngữ nước ngoài thì 
phải kèm theo bản dịch sang tiếng 
Việt được tổ chức KH&CN trong 
nước đề xuất xét tặng giải thưởng xác 
nhận về sự chuẩn xác của bản dịch ra 
tiếng Việt. Căn cứ xét tặng, hồ sơ và 
trình tự thủ tục xét tặng thực hiện theo 
quy định như đối với tác giả là người 
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việt Nam có công trình đề nghị xét 
tặng giải thưởng. 

Theo ông Đặng Quang Huấn, tính 
đến năm 2015, qua 04 đợt xét tặng 02 
Giải thưởng cao quý trên, Chủ tịch 
nước đã quyết định tặng cho 216 công 
trình, cụm công trình khoa học, công 
nghệ. Trong đó có 82 công trình, cụm 
công trình đạt Giải thưởng Hồ Chí 
Minh và 134 công trình, cụm công 
trình đạt Giải thưởng Nhà nước về 
KH&CN. 

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN xét tặng 
cho tác giả có công trình bao gồm: 
công trình nghiên cứu khoa học; công 
trình nghiên cứu phát triển công nghệ; 
công trình ứng dụng công nghệ. 

Ông Đặng Quang Huấn cho biết, đợt 
xét thưởng lần này (2015-2016) sẽ 
được tiến hành độc lập theo ba cấp 
như sau: Cấp cơ sở; Cấp Bộ, ngành, 
địa phương; Cấp Nhà nước được tiến 
hành theo hai bước: Bước 1: tại các 
Hội đồng xét tặng Giải thưởng chuyên 
ngành và bước 2: tại Hội đồng xét 
tặng Giải thưởng cấp Nhà nước. 

Về tiến độ xét tặng Giải thưởng tại 
Hội đồng các cấp và dự kiến thời hạn 
trình Thủ tướng Chính phủ kết quả xét 
tặng: Hội đồng cấp cơ sở tổ chức xét 
tặng Giải thưởng từ ngày 01/12/2015 
và hoàn thành trước ngày 31/12/2015. 
Hội đồng cấp Bộ tổ chức xét tặng Giải 
thưởng từ ngày 05/01/2016 và hoàn 
thành trước 28/02/2016. Bộ KH&CN 
sẽ nhận hồ sơ đề nghị xét tặng Giải 

thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 
ngày 05/3/2016. Hội đồng cấp Nhà 
nước tổ chức xét tặng Giải thưởng từ 
ngày 10/3/2016 và hoàn thành trước 
ngày 12/6/2016. 

Các công trình KH&CN tham dự 
giải thưởng sẽ được Hội đồng xét tặng 
giải thưởng đánh giá công bằng, dân 
chủ, khách quan, biểu quyết bằng hình 
thức bỏ phiếu và quyết định theo tỷ lệ 
quy định cho từng cấp xét thưởng. Dự 
kiến giải thưởng sẽ được công bố và 
trao tặng vào dịp Quốc khánh 
2/9/2016. 

Tổng hợp 
 

DOANH NGHIỆP CHUYỂN GIAO 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẾN 
NÔNG DÂN 

“Tới ngưỡng” ở đây được hiểu đó là 
Viện Di truyền Nông nghiệp và các 
doanh nghiệp đã và đang hình thành 
một chuỗi giá trị đến với người tiêu 
dùng là nông dân. Trong tương lai các 
viện nghiên cứu sẽ không trực tiếp tạo 
ra giống và chuyển giao giống cho 
nông dân nữa, mà chỉ tạo ra vật liệu 
và phương pháp tạo giống mới, sau đó 
chuyển giao cho các doanh nghiệp 
phát triển thành giống và chuyển giao 
vào sản xuất. Viện trưởng Viện Di 
truyền Nông nghiệp, TS Lê Huy Hàm 
chia sẻ. 

Trong thời gian vừa qua Viện Di 
truyền Nông nghiệp đã chọn tạo ra và 
đưa vào sản xuất một loạt giống cây 
trồng mới, đó là các giống lúa chất 
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lượng cao thích ứng rộng cả ở miền 
bắc, miền trung và miền nam; các 
giống lúa chịu mặn, chịu ngập ứng 
phó với biến đổi khí hậu; các giống 
đậu tương chịu hạn, giống lạc kháng 
bệnh, năng suất cao...  

Trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, 
Viện Di truyền Nông nghiệp đã cùng 
với các nhà khoa học Anh Quốc giải 
mã bộ gen cây lúa bản địa Việt Nam 
và đang khai thác dữ liệu genom cho 
nghiên cứu và chọn tạo giống. Viện 
Di truyền Nông nghiệp cũng đã lập 
bản đồ các gen chống chịu, như gen 
kháng rầy nâu ở cây lúa, gen kháng 
bệnh đốm muộn ở cây lạc, gen kháng 
bệnh đốm xanh, gen quy định chất 
lượng xơ ở cây bông. Phân lập, nghiên 
cứu biểu hiện của các gen quy định 
tính chịu hạn ở cây trồng sử dụng cho 
chọn tạo giống cây trồng biến đổi gen. 

Có thể nói Viện Di truyền Nông 
nghiệp có tầm hoạt động rất rộng, từ 
nghiên cứu cơ bản đến tiếp cận trực 
tiếp sản xuất, trên đồng ruộng của 
người nông dân.  

TS Lê Huy Hàm cho biết, hiện nay 
sản xuất nông nghiệp đang nổi lên vấn 
đề nguồn ô nhiễm cho môi trường do 
sử dụng quá mức thuốc trừ sâu phân 
bón hóa học. Đây là vấn đề rất lớn, 
ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng và 
đa dạng sinh học. Vì vậy chiến lược 
chọn tạo giống thông suốt của Viện Di 
truyền Nông nghiệp là tạo ra những 
giống cây trồng chống chịu sâu bệnh 
làm giảm nhu cầu sử dụng thuốc trừ 

sâu hóa học, góp phần bảo vệ môi 
trường. Mặt khác Viện Di truyền 
Nông nghiệp nghiên cứu và sản xuất, 
các chế phẩm bảo vệ thực vật, xử lý 
môi trường nước bằng các chế phẩm 
vi sinh vật. Các chế phẩm này không 
gây ô nhiễm môi trường, góp phần tạo 
ra các sản phẩm “sạch”. 

Do đặc điểm của nông nghiệp Việt 
Nam là manh mún, nhỏ lẻ, quỹ đất đai 
trên một nông hộ rất thấp so với bình 
quân trên thế giới. Việc tăng hiệu quả 
canh tác trên một đơn vị diện tích là 
một định hướng rất quan trọng. Vì 
vậy, Viện Di truyền Nông nghiệp hiện 
đang tập trung nghiên cứu tạo ra các 
giống mới mang lại hiệu quả cao hơn 
cho người nông dân như: năng suất 
cao hơn, sản phẩm có giá trị hơn. Cụ 
thể như giống lúa đặc sản mà Viện Di 
truyền Nông nghiệp đưa vào sản xuất, 
có năng suất tương đương các giống 
lúa thường, nhưng lại có chất lượng 
cao hơn, do đó nông dân có thể bán 
sản phẩm với giá trị cao hơn nhiều.   

 
Nghiên cứu giống ngô biến đổi gen tại Viện Di 
truyền nông nghiệp. Nguồn: ITN 

TS Lê Huy Hàm nhận định, có 
những yếu tố mới đã xuất hiện trong 
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đời sống chúng ta trong thập niên vừa 
qua, đó là sự xuất hiện của các doanh 
nghiệp giống cây trồng. Các doanh 
nghiệp này đã có thể đảm nhận công 
đoạn tiếp nhận và đưa các giống mới 
vào sản xuất, thực hiện các việc phân 
phối, duy trì chất lượng giống, tạo ra 
công ăn việc làm cho hàng ngàn 
người, đồng thời bảo đảm chuyển giao 
nhanh, giống chất lượng đến với sản 
xuất. Một số doanh nghiệp lớn đã có 
các cơ sở nghiên cứu chọn tạo giống 
bước đầu. Đây là một tín hiệu tốt, cho 
phép chúng ta xã hội hóa một phần 
các công đoạn nghiên cứu chọn tạo 
giống và chuyển giao công nghệ, giảm 
gánh nặng của ngân sách. Vì vậy, từ 
nhiều năm nay, Viện Di truyền Nông 
nghiệp đã ký kết các hợp tác chiến 
lược với các doanh nghiệp lớn về 
giống cây trồng từ Bắc đến Nam để 
chuyển giao nhanh các kết quả nghiên 
cứu của Viện qua các doanh nghiệp 
này đến với nông dân. Điều này cũng 
tạo điều kiện cho Viện Di truyền 
Nông nghiệp tập trung hơn vào công 
tác nghiên cứu cơ bản, công đoạn mà 
doanh nghiệp không đầu tư và không 
có khả năng đảm nhận. Nhưng ngay từ 
công đoạn nghiên cứu cơ bản này, 
Viện Di truyền Nông nghiệp cũng đã 
lôi kéo doanh nghiệp tham gia để họ 
có thể tiếp thu nhanh kết quả nghiên 
cứu, chuyển giao thành sản phẩm ứng 
dụng. 

Viện và các doanh nghiệp đã và 
đang hình thành một chuỗi giá trị đến 

với người tiêu dùng là nông dân. 
Trong tương lai các viện nghiên cứu 
sẽ không trực tiếp tạo ra giống và 
chuyển giao giống cho nông dân nữa, 
mà chỉ tạo ra vật liệu và phương pháp 
tạo giống mới, sau đó chuyển giao cho 
các doanh nghiệp phát triển thành 
giống và chuyển giao vào sản xuất...  

Tổng hợp 
 
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG TIẾN 
BỘ KH-CN VÀO SẢN XUẤT 

Trong thời gian qua, công tác 
chuyển giao khoa học - công nghệ 
(KH-CN) vào sản xuất nông nghiệp đã 
được quan tâm và đạt những kết quả 
đáng kể, góp phần tăng năng suất và 
thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh. 

 
Người dân trồng cải cục theo mô hình khảo 

nghiệm kết hợp phân bón khoáng chất nano 
công nghệ Đức, hệ thống lưới ngăn côn trùng 
gây hại và công nghệ tưới nhỏ giọt Isarel theo 
hướng VietGap. 

Mới đây, Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ KH-CN (Sở KH-CN) đã triển khai 
dự án “Xây dựng mô hình khảo 
nghiệm trồng hành lá và rau cải cục 
kết hợp phân bón khoáng chất nano 
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công nghệ Đức, hệ thống lưới ngăn 
côn trùng gây hại và công nghệ tưới 
nhỏ giọt Isarel theo hướng VietGap” 
tại huyện Tân Thành. Dự án chọn hộ 
ông Nguyễn Văn Thanh, ấp Láng Cát, 
xã Tân Hải làm mô hình khảo nghiệm. 
Mô hình bao gồm lưới ngăn côn trùng 
gây hại 1.000m2 và hệ thống tưới nhỏ 
giọt theo công nghệ Isarel 1.000m2 
trồng hành lá và rau cải cục. Sản phẩm 
hành lá và rau cải đạt tiêu chuẩn an 
toàn thực phẩm của Bộ Y tế. Quy 
trình kỹ thuật trồng hành lá và rau cải 
cục theo hướng bảo đảm an toàn vệ 
sinh thực phẩm, làm cơ sở cho việc 
đăng ký chứng nhận mô hình trồng 
rau an toàn VietGap. Đây là mô hình 
phù hợp với chi phí đầu tư của nông 
dân và khí hậu tại BR-VT; đồng thời 
đáp ứng nhu cầu rau sạch của người 
tiêu dùng trong tỉnh. Người trồng rau 
được Nhà nước hỗ trợ 50% vốn. Do 
được đầu tư màng chắn hạn chế sâu 
bọ gây hại nên đã giảm hẳn việc phun 
thuốc trừ sâu. Ngoài ra, nhờ áp dụng 
công nghệ tưới nhỏ giọt Israel theo 
hướng VietGap nên sản phẩm sạch và 
an toàn hơn. Ông Nguyễn Văn Thanh 
cho biết: “Tôi thấy mô hình trồng rau 
trong nhà lưới hiệu quả hơn, không 
phải xịt thuốc và đỡ tốn phân hóa học, 
có lợi cho sức khỏe người trồng và 
người sử dụng sản phẩm”. 

Cũng trong năm 2015, Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH-CN còn triển 
khai mô hình nuôi hàu sữa Thái Bình 
Dương tại xã Long Sơn (TP.Vũng 

Tàu). Mô hình này được nuôi thử 
nghiệm tại 4 hộ, với tổng diện tích 
khoảng 4ha mặt nước, sản lượng dự 
kiến sau thu hoạch khoảng 400 tấn. 
Ưu điểm của loại hàu này là sản lượng 
gấp đôi và thời gian nuôi ngắn hơn 
(chỉ khoảng 7 tháng) so với loại hàu lá 
tự nhiên (khoảng 16 tháng). Đặc biệt, 
hàu sữa Thái Bình Dương dễ thích 
nghi với môi trường nên hạn chế được 
rủi ro. Bà Trần Mai Duyên, một trong 
4 hộ được triển khai mô hình này cho 
hay: “Khi nước bị ô nhiễm, hàu 
thường sẽ chết nhưng hàu Thái Bình 
Dương sẽ ngậm miệng lại, nên rất 
sạch, sản lượng cao và chất lượng tốt. 
Hàu này ruột to, còn hàu thường vỏ 
rất dày và ruột nhỏ hơn”. 

Theo Sở KH-CN, thời gian qua, việc 
ứng dụng tiến bộ KH-CN đã được đẩy 
mạnh. Trong 5 năm (từ 2011-2015), 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN 
đã thực hiện tổng cộng 19 đề tài, dự 
án và mô hình ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ có hiệu quả về kinh tế - xã 
hội phục vụ phát triển cộng đồng. Bên 
cạnh đó, đơn vị thực hiện 17 lớp 
truyền thông về bảo vệ môi trường, 
xây dựng hơn 60 mô hình túi Biogas 
và hàng trăm hố xí hợp vệ sinh nông 
thôn; tổ chức 15 lớp truyền thông về 
phòng chống giông sét cho 5 huyện: 
Xuyên Mộc, Đất Đỏ, Châu Đức, Tân 
Thành và Long Điền; triển khai 9 lớp 
tập huấn đầu bờ, chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật cây, con giống cho các HTX, 
xây dựng 6 phần mềm ứng dụng theo 
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đơn đặt hàng, trong đó có một phần 
mềm đạt giải nhì hội thi sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh BR-VT. 

Tuy nhiên, theo ông Đỗ Hữu Hiền, 
Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ KH-CN, việc đưa các mô hình, dự 
án ứng dụng tiến bộ KH-CN áp dụng 
vào sản xuất và đời sống còn gặp 
nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị, 
phòng thí nghiệm, nhân lực. Theo quy 
định hiện hành, mô hình, dự án sản 
xuất thử nghiệm được Nhà nước hỗ 
trợ tối đa 50% cho lĩnh vực nông 
nghiệp và tối đa 30% cho các lĩnh vực 
khác, kinh phí còn lại là đối ứng, 
trong khi không phải đơn vị hay hộ 
gia đình nào cũng có đủ điều kiện. 
Bên cạnh đó, công nghệ mới chưa tạo 
được lòng tin đối với người sản xuất 
và tiêu dùng cũng là nguyên nhân 
khiến việc ứng dụng tiến bộ KH-CN 
vào đời sống thực tiễn còn chậm. 

“Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ 
đẩy mạnh việc nghiên cứu lựa chọn, 
tiếp nhận, chuyển giao các mô hình 
ứng dụng KH-CN hiệu quả xuống địa 
bàn các huyện, xã, nhất là các xã xây 
dựng nông thôn mới của tỉnh” - ông 
Hiền cho biết. 

Theo Sở KH&CN 
 

NÔNG DÂN LÊN MẠNG 
Chỉ quen với cái cuốc, cái cày, 

nhưng từ khi được cán bộ Trung tâm 
Tin học và Thông tin Khoa học công 
nghệ (Sở KH-CN) hướng dẫn cách 
vào mạng internet tìm hiểu các kỹ 

thuật KH-CN mới, nhiều nông dân đã 
ứng dụng có hiệu quả những thông tin 
khai thác được vào nông nghiệp, đem 
lại lợi ích kinh tế cao. 

 
Tính đến nay, Sở KH-CN đã xây 

dựng 35 trạm thông tin điện tử KH-
CN phục vụ phát triển nông nghiệp, 
nông thôn. Đây là kênh giúp cho đội 
ngũ cán bộ cơ sở và các chi hội nông 
dân khai thác và ứng dụng những 
thành tựu KH-CN vào phục vụ sản 
xuất nông nghiệp. Ngoài ra, Sở KH-
CN còn phối hợp với Hội Nông dân 
các cấp tập huấn cho nông dân sử 
dụng internet nhằm khai thác thông tin 
về các mô hình sản xuất hay, những 
quy trình sản xuất tiên tiến, con giống, 
thị trường tiêu thụ. Một số thông tin 
đã được bà con trên địa bàn tỉnh ứng 
dụng vào sản xuất như trồng rau an 
toàn, trồng bưởi, nuôi bò sữa… cho 
hiệu quả kinh tế cao. Những hộ nông 
dân không có điều kiện sử dụng 
internet thì tham khảo và tìm kiếm 
thông tin tại Trạm thông tin điện tử do 
Sở KH-CN đặt tại các xã, huyện… 
Ông Nguyễn Văn Tâm, nông dân xã 
Châu Pha (huyện Tân Thành) cho biết, 
nhận thấy internet là một kho lưu trữ 
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khổng lồ, thuận tiện cho việc tìm kiếm 
các thông tin về các mô hình sản xuất 
tiên tiến, có ứng dụng KH-CN để 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm nên hiện nay, rất nhiều nông 
dân ở địa phương đã thường xuyên 
“lên mạng”. “Chúng tôi đang nghiên 
cứu mô hình trồng gừng trong bao xi 
măng. Để tìm nhà cung cấp giống tốt 
chúng tôi lên internet tìm kiếm thông 
tin. Từ các thông tin đó, chúng tôi 
thấy có một số công ty cung cấp giống 
như gừng Việt Tuấn được tìm tại địa 
chỉ gungviet.com. Không chỉ tìm được 
công ty cung cấp giống, tại địa chỉ này 
chúng tôi còn có thể nghiên cứu về 
thổ nhưỡng, các loại đất thích hợp cho 
cây gừng, các loại sâu bệnh thường 
gặp và cách phòng chống trên cây 
gừng. Không những thế, qua internet 
chúng tôi cũng tìm được thị trường, 
đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp”, 
ông Nguyễn Văn Tâm nói. 

Còn ông Đoàn Quốc Khánh, Hội 
Nông dân xã Sơn Bình (huyện Châu 
Đức) cho hay: “Một số mô hình chăn 
nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả ở 
địa phương là nhờ áp dụng kỹ thuật 
chăn nuôi trồng trọt mà Trạm thông 
tin điện tử cung cấp như trang trại gà 
của anh Trần Văn Tâm ở ấp Xuân 
Trường. Cũng chính nhờ đến trạm 
truy cập thông tin mà anh Trường đã 
tìm ra giống gà nòi Bình Định và nuôi 
thành công, mang lại thu nhập cao, vì 
thịt gà vàng, dai, ngon, được nhiều 
người mua rất thích”. Hay từ kinh 

nghiệm sẵn có cùng với những kiến 
thức về kỹ thuật nuôi nai, hươu mà 
Trạm thông tin điện tử cung cấp, ông 
Phan Văn Hoành ở ấp Sơn Lập đã có 
cả đàn hươu, nai nuôi lấy lộc cho thu 
nhập cao và ông Hoành cũng đã liên 
hệ được các nơi mua nhung hươu, nai. 

 Bà Nguyễn Thị Dáng, Trưởng ban 
Kinh tế Hội Nông dân tỉnh cho biết, từ 
khi được các cán bộ Trung tâm Tin 
học và Thông tin KHCN - Sở KH-CN 
hướng dẫn, tập huấn sử dụng internet, 
mỗi nông dân đều trở thành các tuyên 
truyền viên KH-CN, hiểu cặn kẽ về 
việc sử dụng máy vi tính, khai thác 
thông tin trên mạng internet để phục 
vụ sản xuất. Việc sử dụng thành thạo 
kỹ năng này mang lại cho nông dân 
những kiến thức quan trọng trong thực 
tế sản xuất, từ đó phát triển những 
nghề họ đã có hoặc tìm kiếm thêm 
một số nghề mới phù hợp với điều 
kiện và khả năng của mình. Đồng 
thời, họ có thể cập nhật kỹ thuật chăm 
sóc một số vật nuôi, cây trồng, thông 
tin giá cả các mặt hàng nông sản hoặc 
trao đổi kinh nghiệm trong sản xuất 
nông nghiệp với nhau. Không chỉ tìm 
kiếm thông tin, bà con nông dân còn 
biết lập website để giới thiệu, quảng 
bá cho sản phẩm nông sản tại địa 
phương. Theo Hội Nông dân xã Sông 
Xoài (huyện Tân Thành), tại đây đang 
phát triển giống bưởi da xanh, diện 
tích và sản lượng tăng mạnh trong thời 
gian qua. Vì vậy, để mở rộng thị 
trường tiêu thụ, địa phương đã thành 
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lập HTX bưởi da xanh và xây dựng 
trang web của HTX tại địa chỉ: 
http://buoidaxanhsongxoai.com.vn. 
Từ trang web này, sản phẩm bưởi da 
xanh xã Sông Xoài đã tiếp cận và 
được người tiêu dùng tại các tỉnh, 
thành phố lớn trên cả nước như thị 
trường TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội… 
biết đến và ưa chuộng, đặt mua. 

BOX: Nhằm tạo sân chơi cho các 
hội viên Hội Nông dân học tập kinh 
nghiệm tiếp cận với internet, mới đây 
Trung tâm Tin học và Thông tin 
KHCN - Sở KH-CN đã tổ chức hội thi 
“Tuyên truyền viên thông tin KH-CN 
năm 2015”. Hội thi thu hút 12 đội đến 
từ 12 xã của các huyện Xuyên Mộc, 
Tân Thành và Châu Đức tham gia. 
Qua hội thi nhằm phát hiện và xây 
dựng đội ngũ tuyên truyền viên KH-
CN, chia sẻ kinh nghiệm trong học tập 
rèn luyện kỹ năng khai thác, lưu trữ và 
tổ chức phổ biến thông tin KHCN 
thông qua mạng internet. 

Theo Báo BR-VT 
 
 
 

 Sẽ có vaccine phòng sốt xuất 
huyết tại Việt Nam  

Sau hơn 5 năm thí điểm tại Việt 
Nam, hiệu quả vaccine sốt xuất huyết 
(SXH) ở nhóm trẻ từ 9 tuổi trở lên đạt 
66%, ngừa được 81% ca SXH nhập 
viện và 93% ca SXH nặng. 

Đây là kết quả được PGS.TS. Phan 
Trọng Lân, Viện trưởng Viện Pasteur 

TP Hồ Chí Minh công bố theo nghiên 
cứu thử nghiệm vaccine phòng chống 
SXH giai đoạn III ở châu Á và châu 
Mỹ La tinh. 

Theo ông Lân, nghiên cứu này đối 
với nhóm trẻ dưới 9 tuổi, hiệu quả 
thấp hơn, đạt 44%, ngừa được 56% ca 
SXH nhập viện và 67% ca SXH nặng. 
Tuy nhiên, kết quả này còn cần phải 
theo dõi hết thời gian nghiên cứu - 5 
năm sau khi tiêm vaccine - đảm bảo 
đánh giá được một vaccine thực sự 
hiệu quả và an toàn cao. 

Các phản ứng sau tiêm chủng của 
vaccine cũng được đánh giá là tương 
đương hoặc thấp hơn so với các 
vaccine đang lưu hành. Kết quả thử 
nghiệm cũng cho thấy vaccine này 
không gây bất kỳ biến cố nghiêm 
trọng nào. 

Việt Nam là một trong 5 quốc gia tại 
khu vực châu Á tham gia giai đoạn III 
của tiến trình thử nghiệm với 2.336 trẻ 
từ 2 - 14 tuổi tình nguyện tham gia 
nghiên cứu. 

Hiện, nhà sản xuất vaccine đang tiến 
hành đăng ký lưu hành sản phẩm cho 
người từ 9 tuổi trở lên để ngừa bệnh 
SXH, ưu tiên tại các quốc gia đã tiến 
hành nghiên cứu giai đoạn III, trong 
đó có Việt Nam. Điều này được dự 
đoán sẽ giúp giảm thiểu tối đa những 
tác hại do dịch bệnh SXH gây ra trên 
toàn cầu trong thời gian tới. 

Tại Việt Nam, số trường hợp mắc 
SXH tập trung chủ yếu ở các 
tỉnh/thành phố có nhiều khu công 

THÀNH TỰU KH&CN 
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nghiệp/nhà máy sản xuất; nhiều khu 
nhà trọ dành cho người lao động nhập 
cư và có hạ tầng đô thị phát triển như 
TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, 
Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Theo chinhphu.vn 
 

 Gần 2.400 phác đồ điều trị được 
chuyển tải trên internet 

Sở Y tế TPHCM vừa ra mắt kho dữ 
liệu phác đồ điều trị của ngành y tế 
Thành phố ở địa chỉ 
http://pddt.medinet.org.vn với 2.366 
phác đồ. 

Phác đồ điều trị là cơ sở khoa học và 
pháp lý cho các hoạt động chuyên 
môn và quản lý của ngành, là thành tố 
quan trọng để đảm bảo chất lượng 
dịch vụ khám chữa bệnh với chi phí 
điều trị hợp lý. Chính vì thế, Sở Y tế 
TPHCM chính thức ra mắt kho dữ liệu 
phác đồ điều trị của ngành y tế Thành 
phố ở địa chỉ 
http://pddt.medinet.org.vn với 2.366 
phác đồ. 

Kho dữ liệu phác đồ điều trị của Sở 
Y tế TPHCM được tập hợp từ các 
phác đồ điều trị của các bệnh viện đa 
khoa hạng 1 và bệnh viện chuyên 
khoa tuyến cuối thuộc Thành phố với 
2.366 phác đồ. Các phác đồ này đã 
được các bệnh viện xây dựng theo 
đúng quy trình hướng dẫn của Bộ Y tế 
và được Hội đồng khoa học công nghệ 
của Sở Y tế thẩm định và công nhận là 
kho dữ liệu để các cơ sở khám chữa 
bệnh tham khảo, chọn lựa và bổ sung 

cho phù hợp năng lực chuyên môn kỹ 
thuật của đơn vị mình. 

Theo chinhphu.vn 
 

 Phát điện nhờ chênh lệch nồng 
độ muối 

Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện 
nghiên cứu công nghệ năng lượng 
Hàn Quốc (KIER) đã phát triển thành 
công công nghệ phát điện tận dụng 
chênh lệch nồng độ muối đầu tiên tại 
Hàn Quốc. Viện nghiên cứu công 
nghệ năng lượng Hàn Quốc cho biết 
sẽ xúc tiến thương mại hóa mô hình 
phát điện nhờ chênh lệch nồng độ 
muối vào năm 2025. 

So với nước sông gần như không có 
muối thì nước biển có nồng độ muối 
là 3,5%. Công nghệ phát điện này đưa 
nước ngọt và nước biển đi qua bể 
chứa có lắp màng trao đổi ion âm và 
dương, các ion natri (Na+) và ion 
clorua (Cl–) trong nước biển sẽ di 
chuyển sang bể nước ngọt nơi có nồng 
độ muối thấp hơn. Khi đó, ion natri 
dương sẽ đi qua màng trao đổi ion 
dương, ion clorua âm sẽ đi qua màng 
trao đổi ion âm, các ion âm và dương 
được tách ra, tạo thành dòng điện. 
Viện nghiên cứu công nghệ năng 
lượng Hàn Quốc đang thí điểm vận 
hành thiết bị phát điện theo công nghệ 
này. 

 Các chuyên gia của KIER cho rằng, 
với vị trí địa lý có 3 mặt giáp biển và 
có 5 con sông, Hàn Quốc nếu tận dụng 
nguồn nước biển và nước sông thì có 
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thể sản xuất 3.400MW điện, bằng 
20% công suất phát điện của nhà máy 
điện nguyên tử. Khác với công nghệ 
phát điện bằng sức gió hay năng lượng 
mặt trời chịu nhiều ảnh hưởng vào 
thời tiết hay môi trường, công nghệ 
phát điện nhờ chênh lệch nồng độ 
muối này chỉ cần tới nước ngọt và 
nước biển, khiến cho việc sản xuất 
điện năng ổn định hơn. Hiện tại, các 
nước như Hà Lan, Nhật Bản, Hoa Kỳ 
đang tiến hành nghiên cứu rộng rãi về 
phương pháp này. 

Theo vista.gov.vn 
 
 
 
 

NHỮNG ƯỚC MƠ CỦA NHÀ 
KHOA HỌC TRẺ 

 
Được nhiều trung tâm nghiên cứu và 

phòng thí nghiệm lớn về công nghệ 
sinh học của Mỹ đón nhận sau khi 
hoàn thành chương trình sau tiến sỹ 
tại Viện Khoa học và Công nghệ tiên 
tiến Beckman, Đại học Illinois, nhưng 
PGS. TS Lê Thị Lý vẫn chọn con 

đường trở về “để có thể làm được 
điều gì đó ngay tại đất nước mình”. 

 Ở thời điểm đó, không ít bạn bè, 
đồng nghiệp nghi ngờ quyết tâm “làm 
được điều gì đó” của chị, bởi việc duy 
trì được hướng nghiên cứu về thiết kế 
dược phẩm, một lĩnh vực còn nhiều 
mới mẻ trong điều kiện nghiên cứu 
không có nhiều thuận lợi như Việt 
Nam không phải là chuyện dễ. Kinh 
phí thực hiện đề tài, trang thiết bị 
phòng thí nghiệm, nhân lực thực hiện, 
cơ chế quản lý…, những yếu tố mà 
một nhà nghiên cứu ở Mỹ ít phải bận 
tâm tới, sẽ là vấn đề nan giải mà Lý 
phải đối mặt hàng ngày khi về Việt 
Nam. 

Vượt qua những điều đó, dù không ít 
chật vật, chỉ chừng năm năm sau khi 
về nước, Lê Thị Lý đã và gây dựng 
được một nhóm nghiên cứu khá mạnh 
về tin sinh học tại Khoa Công nghệ 
sinh học, ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia 
TP.HCM) và cùng các cộng sự của 
mình thực hiện được những đề tài 
nghiên cứu về tiến hóa của virus cúm 
A và các họ protein liên quan đến 
bệnh đái tháo đường loại II cho định 
hướng phát triển thuốc. Đến nay, chị 
đã có trong tay hơn 30 công bố quốc 
tế trên các tạp chí Plos Computational 
Biology, PloSONE, Biology Direct, 
Medicinal Chemistry Research, 
Molecules…, đồng thời được một số 
tạp chí có uy tín như Nature mời phản 
biện và  Current Pharmaceutical 
Design mời làm biên tập viên cho 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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những công trình cùng lĩnh vực 
nghiên cứu. 

Khi đề cập những hoạt động nghiên 
cứu khoa học của mình, PGS. TS Lý 
cho biết, một trong những đề tài mà 
chị dành nhiều công sức và tâm huyết 
nhất là hai đề tài liên quan đến 
“Nghiên cứu và phát triển thuốc trị 
bệnh cúm A” do Quỹ NAFOSTED tài 
trợ. Thực hiện nghiên cứu vào thời 
điểm dịch cúm A đang bùng phát, Lê 
Thị Lý đã phát hiện được những đặc 
trưng về cấu trúc và tiến hóa của các 
biến chứng H1N1, H5N1, H7N9 và 
H3N2 cho định hướng phát triển thuốc 
và vaccine. Kết quả nghiên cứu này đã 
được nhiều tác giả nghiên cứu về cúm 
A trích dẫn. 

Đạt được thành công bước đầu trong 
nghiên cứu nhưng điều mong mỏi của 
Lê Thị Lý là đưa các kết quả nghiên 
cứu vào ứng dụng trong thực tế. 
“Nhưng đáng tiếc là tất cả mới chỉ 
dừng lại ở mức nghiên cứu cơ bản 
thôi. Muốn thương mại hóa sản phẩm, 
phải có rất rất nhiều kinh phí đầu tư để 
mở rộng nghiên cứu tiền lâm sàng, sản 
xuất thử nghiệm…”, PGS Lý chia sẻ. 

Chị cũng cho rằng, Việt Nam có 
nguồn dược liệu phong phú, có đội 
ngũ nghiên cứu có hiểu biết về dược 
liệu nhưng việc nối kết giữa các nhà 
khoa học và doanh nghiệp vẫn chưa 
được thông suốt nên ở thời điểm hiện 
nay, thế mạnh của dược liệu Việt Nam 
còn chưa được khai thác để có nhiều 
sản phẩm chất lượng cao phục vụ 

người dân trong nước. “Vì lẽ đó mà 
trong những đề tài nghiên cứu hiện 
nay và trong tương lai mình và nhóm 
thực hiện sẽ gắn kết với doanh nghiệp 
sản xuất nhiều hơn nữa”, Lý chia sẻ. 

Qua những hoạt động nghiên cứu, 
PGS. TS Lê Thị Lý đã được nhiều tổ 
chức trong và ngoài nước biết đến. 
Nhờ vậy nhiều hội thảo khoa học do 
chị phối hợp tổ chức đã nhận được tài 
trợ của Quỹ nghiên cứu Hải quân Mỹ 
toàn cầu, Nanogen Pharmaceutical 
(Khu Công nghệ cao TP.HCM)… Chị 
quan niệm, dù chưa nhiều nhưng 
những hoạt động trao đổi kinh nghiệm 
và kết quả nghiên cứu một cách 
nghiêm túc cũng ít nhiều thay đổi 
những cách nhìn nhận của giới khoa 
học nước ngoài về khoa học Việt 
Nam, nhất là các nhà khoa học trẻ. 

Không chỉ tập trung vào nghiên cứu 
khoa học, PGS. TS Lê Thị Lý còn 
quan tâm đến vấn đề giáo dục đại 
học. Chị cho biết, trong những năm 
học tập ở Mỹ, chị đã suy nghĩ về cách 
dạy và học ở đất nước này, về tính 
cởi mở, thẳng thắn, bình đẳng và 
khuyến khích quyền cá nhân trong 
học tập và nghiên cứu. Chính vì vậy, 
chị đã vận dụng những giá trị đó vào 
môi trường giáo dục đại học cũng 
như nhóm nghiên cứu mà chị phụ 
trách.  

Chính với tinh thần cởi mở và 
khuyến khích những quan điểm cá 
nhân trong quá trình làm quen với 
nghiên cứu khoa học, PGS. TS Lê 
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Thị Lý đã gợi mở nhiều hướng 
nghiên cứu và đề tài mới mẻ để các 
thành viên của nhóm theo đuổi. Dưới 
sự hướng dẫn của chị, năm thành 
viên đã có những công bố trên các tạp 
chí ISI với tư cách là tác giả thứ nhất 
và được trao cơ hội nhận học bổng 
tiến sĩ tại các trường đại học danh 
tiếng thế giới như ĐH Cornell (Mỹ), 
ĐH Paris XI (Pháp), ĐH Melbourne 
(Úc), SISSAI (Ý)..., trong đó có bạn 
được đặc cách học tiến sỹ khi mới là 
cử nhân vì sở hữu nhiều bài báo ISI. 
Chị cho biết, niềm vui lớn của người 
thầy là được chứng kiến bước trưởng 
thành của sinh viên từng ngày.  

Qua thực tế nghiên cứu và giảng 
dạy, Lý mong rằng, lĩnh vực giáo dục 
đại học sẽ được đầu tư nhiều hơn để 
hướng đến một môi trường đào tạo 
nguồn nhân lực hiện đại cho hôm nay 
và tương lai. Lý và các bạn bè cùng 
trang lứa và những người trẻ hơn đã 
sẵn sàng cho sự thay đổi nếu được sự 
ủng hộ của các nhà quản lý. “Nếu nhà 
quản lý cởi mở hơn, văn hóa học tập 
và những kết quả tại môi trường đại 
học sẽ thay đổi rất nhiều. Cần có sự 
cân bằng giữa khối lượng giảng dạy 
và nghiên cứu, hãy cho giảng viên 
thời gian để đọc và nghiên cứu thì họ 
mới dạy tốt được”, Lý mơ ước. 

Là một nhà khoa học trẻ, Lý còn 
mong muốn các cơ quan có trách 
nhiệm đầu tư nhiều hơn vào phòng 
thí nghiệm và thư viện hoạt động 
theo mô hình 24/7. “Chắc nhiều 

người sẽ cười vào ước mơ này, 
nhưng nếu không mở ra, làm sao biết 
được nhu cầu của xã hội? Muốn có 
một xã hội học tập, hãy biết mở rộng 
cửa các trung tâm thí nghiệm và thư 
viện suốt ngày, suốt đêm”, Lý nói. 

Ngoài các hoạt động  học thuật, chị 
tham gia rất nhiều hoạt động tình 
nguyện khác liên quan điến giáo dục. 
Chị là điều phối viên của chương 
trình học bổng gLINK của châu Âu 
(Eramus Mundus Action II) tại khu 
vực châu Á (http://glink-edu.eu/), 
thành viên của nhóm Vietnam Book 
Drive… Lý mong ước nhìn thấy 
nhiều thư viện cộng đồng xuất hiện ở 
Việt Nam và tin rằng văn hóa đọc sẽ 
nhanh chóng nâng cao dân trí và chất 
lượng cuộc sống của người dân.  

Theo tiasang.com.vn 
 
 
 

 
ĐỔI MỚI - CHÌA KHÓA CHO SỰ 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Là tiêu đề của Diễn đàn khoa học 
năm 2015 do Viện Ứng dụng Công 
nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức ngày 16/10/2015 
tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 31 năm 
thành lập Viện (16/10/1984 - 
16/10/2015).  

Tại Diễn đàn, Viện trưởng Viện 
Ứng dụng Công nghệ Lê Hùng Lân 
báo cáo tổng quan về tình hình hoạt 
động KH&CN năm 2014-2015 của 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Viện. Theo đó, Viện có 06 nhiệm vụ 
KH&CN cấp Nhà nước, 15 nhiệm vụ 
cấp Bộ và 12 nhiệm vụ cấp cơ sở 
đang triển khai, mà kết quả hướng tới 
là các sản phẩm phục vụ cho nhiều 
lĩnh vực khác nhau, như: bảo tồn gen 
một số loài thảo dược quý hiếm (lan 
Kim Tuyến, Bạch Tật Lê), công nghệ 
tách chiết dầu dừa tinh khiết, giải 
pháp giao thông thông minh, các thiết 
bị laser dùng trong y tế và công 
nghiệp…    

Trình bày tham luận tại Diễn đàn, 
đại diện của Viện Tự động hóa Kỹ 
thuật Quân sự và Viện Khoa học và 
Công nghệ Giao thông Vận tải đã 
giới thiệu về hoạt động nghiên cứu, 
phát triển của đơn vị mình và khả 
năng hợp tác về khoa học và công 
nghệ. 

Cũng trong khuôn khổ Diễn đàn đã 
diễn ra hội thảo khoa học của 02 tiểu 
ban “Quang điện tử và Điện tử 
chuyên dụng” và “Khoa học sự 
sống”. Tại đây, các đại biểu đã cùng 
nhau chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp 
ý kiến thông qua các báo cáo tham 
luận về: ứng dụng những công nghệ 
mới trong hiện đại hóa vũ khí, trang 
bị kỹ thuật quân sự; hoàn thiện công 
nghệ, thiết bị phẫu thuật điện cao tần 
400W Electrosurgical Generator; 
nghiên cứu ứng dụng giải pháp kỹ 
thuật xác định khoảng cách bằng 
phương pháp quang học thụ động dựa 
trên hiệu ứng ảnh lập thể,… 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 

KHAI THÁC NGUỒN GEN 
THÀNH SẢN PHẨM THƯƠNG 
MẠI 

Đến năm 2020, khai thác và phát 
triển ít nhất 100 nguồn gen có giá trị 
ứng dụng để phát triển phục vụ nông 
nghiệp, công nghiệp, y - dược, văn 
hóa, bảo vệ môi trường và an ninh - 
quốc phòng. 

 Chương trình bảo tồn và sử dụng 
bền vững nguồn gen đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030 vừa được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 
Trong đó, khai thác trực tiếp các 
nguồn gen có đặc tính quý hiếm, có 
giá trị kinh tế đã được đánh giá trong 
giai đoạn bảo tồn để phát triển thành 
các sản phẩm thương mại mang 
thương hiệu Việt, có tính cạnh tranh 
trên thị trường. 

Bên cạnh đó, khai thác các nguồn 
gen đặc hữu, quý hiếm có giá trị khoa 
học, giá trị y - dược, có triển vọng 
phát triển sản phẩm mới nhằm bảo tồn 
và sử dụng bền vững nguồn gen. 

Khai thác và phát triển nhanh những 
nguồn gen có khả năng làm vật liệu 
cho công tác chọn tạo giống (cung cấp 
vật liệu khởi đầu cho chọn giống, 
dòng bố mẹ cho lai tạo giống). 

Cũng theo Chương trình, cần thu 
thập, lưu giữ an toàn nguồn gen sinh 
vật. Cụ thể, xác định các nguồn gen 
ưu tiên cần thu thập, bảo tồn. Đặc biệt 
chú trọng các nguồn gen có khả năng 
tạo ra sản phẩm chủ lực có giá trị cao, 
các nguồn gen đặc sản, đặc hữu, các 
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nguồn gen có nguy cơ thất thoát và 
tuyệt chủng cao. 

Bên cạnh đó, ứng dụng khoa học 
công nghệ từng bước chuẩn hóa quốc 
tế phương pháp bảo quản, lưu giữ 
nguồn gen trong bảo tồn chuyển chỗ. 

Mở rộng nghiên cứu bảo tồn tại chỗ 
các giống cây trồng, vật nuôi bản địa 
và các loài hoang dã có quan hệ gần 
với các giống vật nuôi, cây trồng, cây 
làm thuốc, các chủng vi sinh vật quý, 
hiếm; thực hiện bảo tồn chuyển chỗ, 
bảo tồn trên đồng ruộng phù hợp với 
từng đối tượng nguồn gen. 
 Theo Truyenthongkhoahoc.vn 

 
 

 
CỘT ĐO XĂNG DẦU PHẢI GẮN 
THIẾT BỊ IN CHỨNG TỪ BÁN 
HÀNG TỪ 01/7/2018 

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. 

 
Đây là một trong những nội dung tại 

Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN quy 
định về đo lường, chất lượng trong 

kinh doanh xăng dầu do Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành. 

Thông tư quy định, 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. 

Sai số đo lường không vượt quá 
1,5 lần giới hạn cho phép 

Thương nhân nhập khẩu, sản xuất, 
pha chế, phân phối, tồn trữ, vận 
chuyển xăng dầu phải thực hiện các 
quy định về đo lường. Cụ thể, 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 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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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. 

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. Kết quả đo 
lượng xăng dầu phải được quy đổi về 
điều kiện cơ sở (nhiệt độ cơ sở là 15ºC 
và áp suất cơ sở là 101325Pa). 

Tự kiểm tra ít nhất 1 lần với 
phương tiện đo định kỳ theo tháng 

Thương nhân bán lẻ xăng dầu phải 
thực hiện các quy định về đo lường 
như: Cột đo xăng dầu được sử dụng 
để xác định lượng xăng dầu trong mua 
bán, thanh toán giữa các tổ chức, cá 
nhân phải bảo đảm các bộ phận, chi 
tiết, chức năng của cột đo xăng dầu 
phải phù hợp với mẫu đã được phê 
duyệt; trường hợp kiểm định lần đầu 
tiên trước khi đưa vào sử dụng, các bộ 
phận, chi tiết của cột đo xăng dầu phải 
bảo đảm mới 100%; các bộ phận, chi 
tiết, chức năng có khả năng can thiệp 
làm thay đổi các đặc tính kỹ thuật đo 
lường chính của cột đo xăng dầu phải 
được niêm phong hoặc kẹp chì của tổ 
chức kiểm định... 

Đồng thời, có sẵn các ca đong, bình 
đong có dung tích 1L, 2L, 5L, 10L và 
các ống đong chia độ có phạm vi đo 
phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo 
quy định; xây dựng kế hoạch và định 
kỳ theo tháng thực hiện tự kiểm tra ít 
nhất 1 lần đối với phương tiện đo, 

điều kiện thực hiện phép đo để bảo 
đảm lượng xăng dầu trong bán lẻ cho 
khách hàng phù hợp với quy định 
tương ứng. 

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... 

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

Theo Chinhphu.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Kết cấu kim loại nhẹ nhất thế giới 
có cấu trúc giống xương người 

Hãng máy bay Boeing tuyên bố chế 
tạo được Microlattice, kết cấu kim 
loại nhẹ nhất thế giới với độ rỗng 
99,9%, lấy cảm hứng từ cấu trúc 
xương người. 

Theo IB Times, kết cấu kim loại này 
nhẹ đến nỗi, có thể đặt nó lên đỉnh hoa 
bồ công anh mà không làm gãy nụ 
hoa. Bước nghiên cứu đột phá này nhẹ 
hơn nhựa xốp styrofoam 100 lần, 
được đặt tên là Microlattice. Đó là 
một cấu trúc polymer tế bào mở 3D, 
lấy cảm hứng thiết kế từ xương người. 
Xương người có vỏ rắn chắc, nhưng 
bên trong lại rỗng, khiến nó tuy nhẹ 
nhưng rất cứng. Microlattice có cấu 

TIN NGẮN KH&CN 
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trúc mắt lưới, mỗi vách lưới mỏng 
hơn sợi tóc người 1.000 lần (bề dày 
sợi tóc khoảng 0,06 mm). 

 Có thể dễ dàng thổi nó đi, và miếng 
vật liệu nhẹ nhàng đáp xuống đất như 
một cọng lông. Mặc dù có trọng lượng 
nhẹ, cấu trúc mắt lưới cho phép nó 
chịu được lực nén cực lớn. Nó cũng 
chịu được biến dạng cao, mặc dù bị ép 
và xoắn lại, nhưng cấu trúc kim loại 
này vẫn bật lại hình dáng ban đầu. 

Độ cứng và trọng lượng siêu nhẹ của 
vật liệu này cho phép tiết kiệm rất 
nhiều nhiên liệu bay bằng cách giảm 
trọng lượng của máy bay khi dùng nó 
để thay thế lớp sàn, khung ghế hoặc 
vách ngăn trong khoang hành khách. 

Theo vnexpress.net 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 VN - Nhật Bản hợp tác phát triển 
ứng dụng internet vạn vật 

Trong 2 ngày 14 - 15/10, tại thành 
phố Hồ Chí Minh đã diễn ra ngày 
công nghệ thông tin (CNTT) Nhật Bản 
2015 (Japan ICT Day). Năm nay, 
ngày CNTT Nhật Bản sẽ tập trung vào 
chủ đề “Hợp tác trong phát triển ứng 
dụng Internet vạn vật (Internet of 
Things - IoT) cho hạ tầng xã hội và 
gia công phần mềm và dịch vụ”. 

Sau 8 lần được tổ chức, đến nay 
Ngày CNTT Nhật Bản đã trở thành sự 
kiện quan trọng thúc đẩy hoạt động 
hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trong 
lĩnh vực CNTT với nhiều hoạt động 
thiết thực cho các doanh nghiệp. 

Hợp tác CNTT giữa doanh nghiệp 
Việt Nam và Nhật Bản trong những 
năm gần đây đã gặt hái nhiều thành 
công. Việt Nam hiện là đối tác ưu 
thích số một của các doanh nghiệp 
CNTT Nhật Bản liên tục từ năm 2009 
đến nay.  

Theo nghiên cứu của nhiều tổ chức 
lớn và uy tín, In-tơ-net vạn vật 
(Internet of Things) sẽ là thị trường 
thiết bị lớn nhất trên thế giới. Ước tính 
đến năm 2019, thị trường này sẽ gấp 
đôi quy mô thị trường điện thoại 
thông minh, máy tính bảng, xe hơi kết 
nối và thị trường các thiết bị đeo bên 
người cộng lại. In-tơ-net vạn vật sẽ 
mang lại 1,7 nghìn tỷ đô la Mỹ giá trị 
gia tăng cho nền kinh tế toàn cầu vào 
năm 2019. In-tơ-net vạn vật sẽ mở ra 
tiềm năng vô cùng lớn cho các doanh 
nghiệp Việt Nam cả trong gia công 
xuất khẩu phần mềm và hợp tác cùng 
phát triển và thương mại hoá sản 
phẩm. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Hội thảo khoa học về đào tạo bồi 
dưỡng nhân lực KH&CN và các vấn 
đề liên quan đến tổ chức KH&CN 
công lập 

Trong các ngày 16 - 17/10/2015, Vụ 
Tổ chức cán bộ (Bộ KH&CN) đã tổ 
chức 3 hội thảo gồm: Về cơ chế tự chủ 
của tổ chức KH&CN công lập; Về đào 
tạo, bồi dưỡng nhân lực KH&CN và 
Quy hoạch mạng lưới các tổ chức 
KH&CN công lập.  
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Tại Hội thảo Về cơ chế tự chủ của tổ 
chức KH&CN công lập, các đại biểu 
đã được nghe TS Trần Đắc Hiến - Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trình bày 
Dự thảo nghị định quy định về cơ chế 
tự chủ của tổ chức KH&CN công lập, 
trong đó nêu bật một số điểm mới của 
Dự thảo nghị định so với Nghị định 
115 trước đây. Đa số các ý kiến tại 
Hội thảo cho rằng, các quy định trong 
Dự thảo nghị định có nhiều điểm mới, 
tạo điều kiện cho các tổ chức KH&CN 
thực hiện cơ chế tự chủ. Tuy nhiên, 
các đại biểu cũng đề xuất làm rõ hơn 
một số nội dung như: cần có hướng 
dẫn chi tiết hơn cơ chế tự chủ đối với 
từng loại hình tổ chức khác nhau; vấn 
đề trích khấu hao tài sản cố định như 
nào để tính vào chi phí dịch vụ 
KH&CN... 

Tại Hội thảo Đào tạo, bồi dưỡng 
nhân lực KH&CN, các đại biểu đã 
được nghe báo cáo về thực trạng bức 
tranh nhân lực KH&CN Việt Nam 
hiện nay. Theo đó, đội ngũ cán bộ 
KH&CN hiện nay không chỉ thiếu cán 
bộ đầu ngành giỏi, thiếu các “tổng 
công trình sư” mà còn thiếu cả cán bộ 
trẻ có trình độ cao. Khả năng thu hút, 
tuyển dụng nguồn nhân lực trẻ có 
trình độ vào làm việc tại các tổ chức 
nghiên cứu triển khai rất thấp. Cơ chế, 
chính sách phát triển nhân lực 
KH&CN còn hạn chế và chưa thực sự 
khuyến khích phát triển đội ngũ nhân 
lực KH&CN. Việc đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ KH&CN có trình độ cao còn 

nhiều bất cập… Những hạn chế của 
đội ngũ nhân lực KH&CN nêu trên 
đặt ra nhiều yêu cầu, đòi hỏi cần tiếp 
tục bổ sung, hoàn thiện một số chính 
sách phát triển nhân lực KH&CN 
trong thời gian tới, trong đó cần đặc 
biệt chú trọng chính sách đào tạo, bồi 
dưỡng nhân lực KH&CN. 

Hội thảo Quy hoạch mạng lưới các 
tổ chức KH&CN công lập là dịp để 
các nhà quản lý, chuyên gia KH&CN 
đóng góp ý kiến nhằm phát triển mạng 
lưới tổ chức KH&CN công lập có cơ 
cấu hợp lý theo lĩnh vực chuyên 
ngành kinh tế - xã hội; chú trọng phát 
các tổ chức KH&CN công lập thuộc 
lĩnh vực KH&CN ưu tiên, trọng điểm. 

Quy hoạch mạng lưới tổ chức 
KH&CN công lập đã được xác định là 
một nội dung quan trọng trong công 
tác quản lý các tổ chức KH&CN tại 
Luật KH&CN 2013, nằm trong tổng 
thể quy hoạch các tổ chức sự nghiệp 
công lập, phù hợp với chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của quốc gia 
cũng như chiến lược phát triển 
KH&CN. Các ý kiến góp ý tại Hội 
thảo tập trung vào các vấn đề gồm: 
Bên cạnh các tổ chức KH&CN công 
lập đã có, cần xem xét các đối tượng 
là đơn vị sự nghiệp trong ngành/lĩnh 
vực như: nông nghiệp, y tế, xây dựng, 
giao thông... có nhiều hoạt động 
KH&CN ở địa phương để đưa vào 
quy hoạch tạo sự đồng bộ từ trung 
ương đến địa phương; nên bổ sung các 
tiêu chí để xây dựng các tổ chức 
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KH&CN thuộc quy hoạch; chi tiết và 
cụ thể hóa hơn các giải pháp nhằm 
thực hiện quy hoạch đạt hiệu quả 
cao... 

Theo khoahocvacongnghevietnam.vn 
 

 Hội thảo “Hội nhập kinh tế quốc 
tế trong lĩnh vực TCĐLCL” 

Sáng ngày 24/10/2015, Đoàn Thanh 
niên Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC) phối hợp với Văn 
phòng TBT Việt Nam tổ chức Hội thảo 
“Hội nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh 
vực TCĐLCL”. 

Với 14 tham luận, các báo cáo viên 
đã đề cập tới các vấn đề như: Tác 
động của năng suất với kinh tế - xã 
hội trong thời kỳ hội nhập; Giới thiệu 
mạng lưới và ban liên ngành về TBT 
Việt Nam; Mô hình cải tiến đổi mới 
phòng đo lường nhằm đáp ứng các 
yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế; Tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường 
tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 
kinh tế quốc tế; Vai trò của chất 
lượng, đánh giá sự phù hợp trong thời 
kỳ mới; Hội nhập kinh tế quốc tế 
trong lĩnh vực quản lý chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa và vai trò của thanh 
niên… 

 Thông qua Hội thảo, đoàn viên đã 
nhận thức được tầm quan trọng về hội 
nhập kinh tế quốc tế trong lĩnh vực 
TĐC, đồng thời cũng ý thức được kết 
quả của hội nhập kinh tế quốc tế sẽ có 
tác động nhiều đến chính cơ quan đơn 
vị mình công tác, từ đó đoàn viên, 

thanh niên tại các cơ quan đơn vị nỗ 
lực hơn nữa để tiếp tục có những hành 
động cụ thể đáp ứng tốt trong công 
cuộc hội nhập kinh tế quốc tế. 

 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Nghiệm thu đề án của Chương 
trình KH&CN hỗ trợ DN đợt 3 

Ngày 13/10/2015, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng nghiệm thu các đề án 
của 9 doanh nghiệp tham gia Chương 
trình KHCN Hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT 
(Chương trình) đợt 3 năm 2015. 

Sau khi xem xét hồ sơ và đánh giá 
kết quả thực hiện được của các đề án, 
Hội đồng đã nhất trí nghiệm thu các 
đề án của 9 đơn vị tham gia Chương 
trình đợt 3 năm 2015 và yêu cầu các 
đơn vị hoàn tất các hồ sơ pháp lý có 
liên quan, tổng kinh phí hỗ trợ đợt 3 là 
506,4 triệu đồng, cụ thể như sau: 

 1. Công ty CP Dịch vụ hàng hải 
Thiên Nam, với nội dung hỗ trợ là 
giám sát hệ thống quản lý tích hợp 
ISO 9001:2008 và OHSAS 
18001:2007; 

 2. Công ty TNHH Thông tin kỹ 
thuật Minh Anh, với nội dung hỗ trợ là 
tư vấn chứng nhận ISO/IEC 
17025:2005; 

 3. Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Thương mại và Sản xuất Mạnh Hà, 
với nội dung hỗ trợ là duy trì chứng 
nhận BRC 6 và tư vấn chứng nhận 
ISO 14001; 



Số 234 - 10/2015 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 25 

 4. Hợp tác xã bưởi da xanh Sông 
Xoài, với nội dung hỗ trợ là xây dựng 
Website; 

 5. Công ty CP China Steel Sumikin 
Việt Nam, với nội dung hỗ trợ là giám 
sát hệ thống ISO 9001:2008; tư vấn hệ 
thống ISO 16949:2009; tư vấn hệ 
thống ISO/IEC 17025:2005; Chứng 
nhận sản phẩm hợp chuẩn của 
Malaysia; 

 6. Công ty CP thép Pomina 2, với 
nội dung hỗ trợ là tái chứng nhận hệ 
thống ISO/IEC 17025:2005; 

 7. Công ty CP Dịch vụ công trình 
ngầm Thiên Nam, với nội dung hỗ trợ 
là giám sát hệ thống ISO 9001:2008; 

 8. Doanh nghiệp tư nhân Đức Danh, 
với nội dung hỗ trợ là đào tạo kiến 
thức HACCP; 

 9. Công ty CP Tàu dịch vụ dầu khí 
Hải Dương, với nội dung hỗ trợ là tư 
vấn và chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008. 

 
 Xét duyệt đề án thuộc lĩnh vực 
Hệ thống quản lý tiên tiến 

Ngày 13/10/2015, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng xét duyệt các đề án 
thuộc lĩnh vực Hệ thống quản lý tiên 
tiến của 12 doanh nghiệp tham gia 
Chương trình KHCN Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm hàng hóa của tỉnh BR-VT 
năm 2015.  

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, 
nội dung sẽ thực hiện theo điều kiện 
thực tế, Hội đồng đã nhất trí hỗ trợ các 

đề án của 11 doanh nghiệp (trong tổng 
12 doanh nghiệp) tham gia xét duyệt, 
với tổng mức hỗ trợ là 741 triệu đồng, 
cụ thể như sau: 

 1. Công ty TNHH TM Dịch vụ Sản 
xuất Ca cao Thành Đạt (xã Xà Bang, 
Châu Đức), với lĩnh vực hoạt động 
chính là thu mua, chế biến, tư vấn kỹ 
thuật ca cao. Nội dung được hỗ trợ là 
xây dựng Website và xây dựng ISO 
22000; 

 2. Công ty CP Xây dựng và Phát 
triển đô thị tỉnh BR-VT (thành phố 
Vũng Tàu), với lĩnh vực hoạt động 
chính là khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, 
xây dựng nhà, công trình kỹ thuật dân 
dụng,... Nội dung được hỗ trợ là xây 
dựng OHSAS 18001:2007 và đào tạo 
theo ISO 31000 và ISO 15489; 

 3. Công ty TNHH Nước mắm Ánh 
Phương (xã Phước Thuận, huyện 
Xuyên Mộc), với lĩnh vực hoạt động 
chính là bán lẻ thực phẩm, sản xuất 
nước mắm. Nội dung được hỗ trợ là 
xây dựng ISO 9001:2008; 

 4. Doanh nghiệp tư nhân Lê Bên 
(huyện Long Điền), với lĩnh vực hoạt 
động chính là cung cấp muối hạt, 
muối xay công nghiệp. Nội dung được 
hỗ trợ là xây dựng ISO 9001:2008; 

 5. HTX Nông nghiệp - Dịch vụ 
Nhân Tâm (Hòa Hiệp, huyện Xuyên 
Mộc), với lĩnh vực hoạt động chính là 
hoạt động dịch vụ nông nghiệp, sản 
xuất hàng nông sản. Nội dung được hỗ 
trợ là tái chứng nhận VietGap nhãn 
xuồng cơm vàng cho 6 ha/6 hộ; 
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 6. DN tư nhân Tín Thành Minh, với 
lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh vàng trang sức mỹ nghệ. Nội 
dung được hỗ trợ là xây dựng TCCS; 

 7. CN. Công ty CP Du lịch tỉnh BR-
VT - Khách sạn Sammy (Tp Vũng 
Tàu), lĩnh vực hoạt động chính là kinh 
doanh lưu trú, ăn uống. Nội dung 
được hỗ trợ là tái chứng nhận ISO 
9001:2008, xây dựng HACCP và đào 
tạo theo ISO 31000, ISO 15489; 

 8. CN. Công ty CP Xây dựng và 
phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu - Xí nghiệp sản xuất công nghiệp 
(Tp Vũng Tàu), lĩnh vực hoạt động 
chính là khai thác chế biến sản xuất 
gạch bê tông. Nội dung được hỗ trợ là 
xây dựng OHSAS 18001:2007, đào 
tạo theo ISO 31000 và ISO 15489; 

 9. CN. Công ty TNHH LIXIL Việt 
Nam tại tỉnh BR-VT (Mỹ Xuân A, 
huyện Tân Thành), lĩnh vực hoạt động 
chính là sản xuất gạch ốp tường. Nội 
dung được hỗ trợ là giám sát ISO 
9001:2008 và xây dựng ISO 
14001:2004; 

 10. HTX Dịch vụ Nông nghiệp An 
Nhứt (huyện Long Điền), lĩnh vực 
hoạt động chính là hoạt động nông 
nghiệp. Nội dung được hỗ trợ là tư 
vấn chứng nhận VietGap cho 20ha/40 
hộ; 

 11. Công ty Cp Dịch vụ Dầu khí 
Toàn cầu (P.Thắng Nhất, Tp Vũng 
Tàu), lĩnh vực hoạt động chính là 
cung cấp nhân lực, cho thuê thiết bị, 
máy móc, bán linh kiện dầu khí. Nội 

dung được hỗ trợ là chứng nhận ISO 
9001:2008. 

 
 Nghiệm thu ĐT Nghiên cứu nhân 
nhanh in vitro gốc ghép để tạo cây 
giống tiêu ghép  

Ngày 25/9, Sở KH&CN tổ chức hội 
đồng nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu 
nhân nhanh  in vitro gốc ghép để tạo 
cây giống tiêu ghép có khả năng 
chống chịu bệnh chết nhanh trên địa 
bàn tỉnh BR-VT” do ThS. Nguyễn An 
Đệ, Trung Tâm Nghiên cứu cây ăn 
quả miền Đông Nam Bộ làm chủ 
nhiệm đề tài. 

Theo chủ nhiệm đề tài, qua điều tra, 
khảo sát, thực hiện thí nghiệm, xây 
dựng mô hình và tổng quan tài liệu về 
cây tiêu, đề tài đã đề xuất được 02 
giống tiêu có khả năng chống chịu tốt 
với bệnh thối rễ chết nhanh để làm 
gốc ghép là Piper colubrinum và Trâu 
lá tròn. Xây dựng được quy trình kỹ 
thuật nuôi cấy mô giống tiêu chống 
chịu Phytophthora capsici để làm gốc 
ghép. Xây dựng được quy trình ghép 
tạo cây giống tiêu ghép giữa giống 
Vĩnh Linh và gốc ghép Piper 
colubrinum, Trâu Lá Tròn; 600 cây 
giống tiêu ghép đã được sản xuất và 
trồng tại mô hình. Xây dựng được quy 
trình phòng trừ bệnh chết nhanh ở 
BR-VT. Kết quả đánh giá nhanh trên 
cây tiêu ghép trong nhà lưới cho thấy 
P.colubrinum và Trâu lá tròn là 2 
giống tiêu có sức sống chịu tốt với P. 
capsici có thể làm gốc ghép để tạo cây 
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giống tiêu ghép chống chịu bệnh thối 
rễ chết nhanh. 

Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao 
hiệu quả kinh tế của đề tài, đồng ý 
nghiệm thu đề tài. Đề tài được Hội 
đồng xếp loại Khá. 

Theo Sở KH&CN 
 
 
 

 
 

 Vắc xin phòng bệnh hoại tử thần 
kinh cho cá mú nuôi công nghiệp 

Các nhà khoa học thuộc Khoa Công 
nghệ sinh học, Viện Đại học Mở Hà 
Nội đã nghiên cứu, sản xuất thành 
công vắc xin phòng bệnh hoại tử thần 
kinh cho cá mú nuôi công nghiệp. 

Vắc xin phòng bệnh hoại tử thần 
kinh cho cá mú nuôi công nghiệp là 
sản phẩm của đề tài KH&CN trọng 
điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu 
phương pháp phát hiện virus gây bệnh 
và sản xuất vắc xin phòng bệnh hoại 
tử thần kinh cho cá mú nuôi công 
nghiệp”, thuộc Chương trình nghiên 
cứu ứng dụng và phát triển công nghệ 
sinh học (KC04/11-15). Vắc xin có 
hiệu lực bảo vệ trên 83% cá giống, an 
toàn 100%, có độ vô trùng tuyệt đối. 
Ở nước ta, virus gây bệnh hoại tử thần 
kinh được xác định là nguyên nhân 
gây bệnh chủ yếu trên cá mú, cá 
chẽm, cá bớp. Trong khi đó, các 
nghiên cứu về bệnh này trước đây mới 
chỉ dừng lại ở việc xác định sự có mặt 

của virus. Vì thế, kết quả của đề tài 
ngoài ý nghĩa rất lớn trong việc phát 
hiện bệnh và phòng bệnh, còn tạo ra 
vắc xin này là giải pháp hữu hiệu để 
khống chế dịch bệnh, giúp tăng sản 
lượng, chất lượng sản phẩm đầu ra, 
nhằm phát triển bền vững nghề nuôi 
cá mú. 

Chi tiết xin liên hệ: TS Phạm Thị 
Tâm - Khoa Công nghệ sinh học, Viện 
Đại học Mở Hà Nội, B101 46 Tạ 
Quang Bửu, P. Bách Khoa, quận Hai 
Bà Trưng, Hà Nội; Tel: 04.38693936 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Giống vịt biển 15 
Các nhà khoa học thuộc Trung tâm 

Nghiên cứu vịt Đại Xuyên (Viện Chăn 
nuôi) đã nghiên cứu chọn tạo thành 
công giống Vịt biển 15. Đây là giống 
vịt đầu tiên ở nước ta có thể sinh sống 
và đẻ trứng khi nuôi ở biển. 

Vịt biển 15 là giống vịt kiêm dụng 
(vừa để lấy thịt, vừa để lấy trứng), có 
khả năng thích nghi rộng (sống được 
cả ở vùng nước mặn, nước lợ và nước 
ngọt), chất lượng thịt cao. Vịt có tuổi 
đẻ là 20-21 tuần tuổi, khối lượng vào 
đẻ 2,56-2,75 kg/con, năng suất trứng 
235-247 quả/mái/năm. Trứng có trọng 
lượng 82-86 g/quả, tiêu tốn thức ăn/10 
quả trứng là 3,1-3,3 kg. Khi nuôi 
thương phẩm, Vịt biển 15 có khối 
lượng trung bình 2,26-2,35 kg/con, 
tiêu tốn thức ăn trên 1 kg tăng trọng là 
2,4-2,6 kg. Giống Vịt biển 15 do 
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên 

 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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chọn tạo đã được nuôi thành công tại 
các tỉnh/thành phố như Quảng Ninh, 
Hải Phòng, Ninh Bình, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Kiên Giang, Trà Vinh…, 
33 điểm đảo thuộc quần đảo Trường 
Sa.  

Chi tiết xin liên hệ: TS Nguyễn Văn 
Duy - GĐ Trung tâm Nghiên cứu vịt 
Đại Xuyên, Đại Xuyên, Phú Xuyên, 
Hà Nội; Tel: 0912448344. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 
 

 Thông tư ban hành Hệ thống chỉ 
tiêu thống kê ngành KH&CN 

Ngày 19.8.2015, Bộ KH&CN đã ban 
hành Thông tư số 14/2015/TT-
BKHCN về Hệ thống chỉ tiêu thống 
kê ngành KH&CN. Hệ thống chỉ tiêu 
thống kê ngành KH&CN là tập hợp 
những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình 
hình KH&CN chủ yếu của đất nước, 
phục vụ đánh giá, dự báo tình hình, 
hoạch định chiến lược, chính sách, 
xây dựng kế hoạch phát triển KH&CN 
từng thời kỳ; đáp ứng nhu cầu thông 
tin thống kê về KH&CN của các tổ 
chức, cá nhân. Thông tư đã quy định 
trách nhiệm cụ thể của các đơn vị 
thuộc Bộ KH&CN; các Sở KH&CN; 
các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm 
vụ thống kê KH&CN ngang Bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ trong việc thực 
hiện nhiệm vụ thống kê KH&CN. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 6.10.2015, thay thế Thông tư số 
05/2009/TT-BKHCN ngày 30.3.2009 
của Bộ KH&CN về việc quy định Hệ 
thống chỉ tiêu thống kê ngành KH&CN. 

 
 TTLT hướng dẫn việc quản lý, 
xử lý tài sản được hình thành 
thông qua việc triển khai thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN 

Ngày 1.9.2015, Bộ KH&CN - Bộ 
Tài chính đã ban hành Thông tư liên 
tịch số 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC 
hướng dẫn việc quản lý, xử lý tài sản 
được hình thành thông qua việc triển 
khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng NSNN. Thông tư gồm 6 chương 
với 34 điều và 6 mẫu biểu phụ lục. 
Ngoài  Chương I - Quy định chung và 
Chương VI - Điều khoản thi hành, bốn 
chương chính của Thông tư là những 
quy định cụ thể về: Quản lý, xử lý tài 
sản được trang bị để triển khai thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 
NSNN; Quản lý, xử lý tài sản là kết 
quả của quá trình triển khai thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN sử dụng NSNN; 
Quản lý, xử lý tài sản là vật tư thu 
được trong quá trình triển khai thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN sử dụng 
NSNN; Quản lý tài chính trong quá 
trình xử lý tài sản được hình thành 
thông qua việc triển khai nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng NSNN. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 1.11.2015. 

Tổng hợp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


