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PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN 
XUÂN PHÚC: THÚC ĐẨY ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO ĐỂ ĐẠT MỤC 
TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 

Đây là một trong những nhiệm vụ, 
giải pháp được nêu tại Báo cáo “Bổ 
sung tình hình kinh tế - xã hội năm 
2015, kết quả thực hiện 5 năm 2011-
2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội năm 2016-2020” do Phó Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày 
trước Quốc hội sáng 21/3/2016. 

Sáng 21/3/2016, kỳ họp cuối cùng 
của Quốc hội khóa 13 chính thức khai 
mạc. Đây là kỳ họp được Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho là có 
khối lượng công việc khá lớn với nội 
dung quan trọng là kiện toàn bộ máy 
nhà nước. 

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch 
Quốc hội, Phó thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc thay mặt Chính phủ trình 
bày Báo cáo đánh giá kết quả thực 
hiện kinh tế - xã hội 5 năm 2011-
2015, Kế hoạch phát triển kinh tế xã 
hội 5 năm 2016-2020. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc cho biết, năm 2015, chúng 
ta đã hoàn thành hầu hết các mục tiêu, 
nhiệm vụ đề ra. Trong 14 chỉ tiêu chủ 
yếu, có 12 chỉ tiêu đạt và vượt kế 
hoạch, 2 chỉ tiêu không đạt. Ngoài chỉ 
tiêu tỷ lệ che phủ rừng không đạt như 
đã báo cáo, còn thêm chỉ tiêu tốc độ 

tăng tổng kim ngạch xuất khẩu là 
7,9% (kế hoạch là khoảng 10%). 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 
6,68%, cao nhất kể từ năm 2008. Kinh 
tế vĩ mô ổn định; chỉ số giá tiêu dùng 
(CPI) tăng 0,6%, thấp nhất kể từ năm 
2001; mặt bằng lãi suất, tỷ lệ nợ xấu 
giảm; tỷ giá được điều chỉnh chủ 
động, linh hoạt; và vốn FDI thực hiện 
đạt 14,5 tỷ USD.  

Báo cáo cũng nêu rõ phấn đấu đến 
năm 2020, GDP bình quân đầu người 
khoảng 3.200 - 3.500 USD. Tỉ trọng 
công nghiệp và dịch vụ trong GDP 
khoảng 85%. Tổng vốn đầu tư toàn xã 
hội bình quân 5 năm bằng khoảng 32 - 
34% GDP. Bội chi ngân sách nhà 
nước còn khoảng 4% GDP. Năng suất 
các nhân tố tổng hợp đóng góp vào 
tăng trưởng khoảng 30 - 35%. Năng 
suất lao động xã hội bình quân tăng 
khoảng 5%/năm. Tiêu hao năng lượng 
tính trên GDP bình quân giảm 1 - 
1,5%/năm. Tỉ lệ đô thị hoá đến năm 
2020 đạt 38 - 40%. 

Để đạt được mục tiêu trên, một 
trong những giải pháp được đưa ra là 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng 
dụng khoa học công nghệ, tăng năng 
suất lao động. Thực hiện đồng bộ các 
giải pháp phát triển nguồn nhân lực, 
nhất là nhân lực chất lượng cao, thúc 
đẩy chuyển dịch cơ cấu và phân bổ lao 
động hợp lý, khai thác tốt cơ hội dân 
số vàng.  

Trong Báo cáo, Phó thủ tướng

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Tăng 
cường quản lý nhà nước, nâng cao 
tiềm lực và hiệu quả hoạt động khoa 
học công nghệ. Xây dựng hệ thống 
đổi mới sáng tạo quốc gia, khuyến 
khích mạnh các doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân nghiên cứu, sáng tạo, 
ứng dụng khoa học công nghệ. Thực 
hiện cơ chế đặc thù để phát triển các 
cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ 
theo mô hình tiên tiến, triển khai 
những dự án quan trọng, các sản phẩm 
trọng điểm quốc gia. Nâng cao hiệu 
quả sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà 
nước và các quỹ phát triển khoa học 
công nghệ; khuyến khích các quỹ đầu 
tư mạo hiểm. Tăng cường thực thi 
pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ. Đào tạo, phát triển đội ngũ nhân 
lực khoa học công nghệ trình độ cao”. 

Theo Báo Khoa học và Phát triển 
 
TẠO CHUỖI GIÁ TRỊ CHO DN 
TỪ GIẢI THƯỞNG CHẤT 
LƯỢNG QUỐC GIA 

20 năm Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia (GTCLQG) đồng hành cùng 
doanh nghiệp (DN) đã tác động rất 
lớn đến sự phát triển về sản phẩm 
hàng hóa của Việt Nam. 

Bên lề Lễ Công bố chuỗi sự kiện 
“20 năm Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia 1996 - 2016”, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Nguyễn Quân đã khẳng định, 
GTCLQG đã tác động rất lớn đến sự 
đổi thay của DN cũng như bước phát 

triển về sản phẩm hàng hóa của Việt 
Nam trong chặng đường 20 năm Giải 
thưởng này đồng hành cùng doanh 
nghiệp. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân tại Lễ 
Công bố chuỗi sự kiện “20 năm GTCLQG 
1996 - 2016” 

Sau 20 năm kể từ khi Phó chủ tịch 
nước Nguyễn Thị Bình phát động 
phong trào Năng suất chất lượng, Bộ 
KH&CN đã chủ trì Giải thưởng Chất 
lượng Việt Nam, nay là GTCLQG. 
Theo Bộ trưởng Nguyễn Quân, cái 
được lớn nhất cỉa giải thưởng là đã 
hình thành được hệ thống DN Việt 
Nam có sản phẩm, hàng hóa chất 
lượng đạt tiêu chuẩn khu vực và thế 
giới.  

Tiêu chí của giải thưởng này được 
áp dụng từ các tiêu chuẩn từ bộ tiêu 
chí của Hoa Kỳ và của khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương cho nên khi các 
DN đạt giải thưởng này phải đạt tiêu 
chí rất cao của thế giới. Đồng thời một 
số DN tiêu biểu còn đươc trao Giải 
thưởng Chất lượng Châu Á - Thái 
Bình Dương và giải thưởng của tổ 
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chức SHTT thế giới (WPO) vì thế 
cộng đồng DN Việt Nam với những 
hạt nhân là các DN đạt GTCLQG đã 
trưởng thành lên rất nhiều trong việc 
nâng cao chất lượng sản phẩm hàng 
hóa của mình sẵn sàng cho công cuộc 
hội nhập trong thời gian tới như là 
tham gia các Hiệp định thương mại tự 
do với liên minh Châu Âu, Hàn Quốc 
và Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình 
Dương (TPP). 

Trong bối cảnh hội nhập, Việt Nam 
phải cạnh tranh bằng chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, chính vì thế các DN 
tham gia giải thưởng này phải có trách 
nhiệm hoàn thiện công nghệ và sản 
phẩm của mình đạt trình độ khu vực 
và thế giới. “Chúng tôi mong muốn 
cộng đồng DN Việt Nam phải biết đến 
giải thưởng này”, Bộ trưởng nhấn 
mạnh.  

Trước đây có giai đoạn vì điều kiện 
còn khó khăn Bộ KH&CN chưa làm 
tốt công tác truyền thông, nhiều DN 
chưa biết đến giải thưởng nên còn 
chưa tích cực tham gia. Đến nay nhờ 
công tác truyền thông và sự chủ động 
của các DN, GTCLQG đã được các 
DN biết đến và tham gia nhiều hơn, từ 
đó chất lượng các DN tham gia giải 
thưởng cũng tăng lên rõ rệt. 

Có nhiều DN không phải chỉ 1 lần 
đạt giải thưởng mà còn rất nhiều lần 
tham gia và được giải tạo thành một 
chuỗi giá trị của DN trong suốt 20 
năm qua. Bộ trưởng Nguyễn Quân 
cho rằng đây là những hạt nhân rất 

quan trọng để các DN khác có thể 
nhìn vào đó để tiếp tục nâng cao chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của mình để 
có thể cạnh tranh một cách bình đẳng 
với các quốc gia trong khu vực. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân: Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt chương trình 
712 về nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm hàng hóa của DN Việt Nam 
đến năm 2020. Có thể nói song hành 
với chương trình đó rất nhiều doanh 
nghiệp đã tiếp cận đến với các chương 
trình về KH&CN cấp quốc gia mà Bộ 
KH&CN đang quản lý như Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia, 
Chương trình công nghệ cao hay 
Chương trình phát triển sản phẩm 
quốc gia… 

Với sự hỗ trợ của nhà nước mà trực 
tiếp là các viện nghiên cứu, các trường 
đại học, Bộ KH&CN rất nhiều DN đã 
đổi mới được công nghệ của mình tạo 
ra nhiều sản phẩm mới. Chính vì thế 
năng lực cạnh tranh của Việt Nam 
trong những năm qua đã được cải 
thiện.  

Hiện nay, về chỉ số năng lực cạnh 
tranh của Việt Nam cũng xếp thứ hạng 
tương đối cao trên thế giới. Năm 2015 
Việt Nam xếp 68/144 quốc gia. Năng 
lực đổi mới sáng tạo của chúng ta 
cũng được xếp hạng cao thông qua 
hoạt động của DN, hoạt động của các 
tổ chức KH&CN. Thứ hạng đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam năm 2015 là 
52/141 quốc gia. “Việt Nam là quốc 
gia top đầu trong khu vực ASEAN về 
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đổi mới sáng tạo, tôi cho rằng tác 
dụng của các Chương trình quốc gia 
cũng như là của GTCLQG cũng có tác 
động rất lớn đến sự đổi thay của DN 
cũng như có bước phát triển về sản 
phẩm hàng hóa của Việt Nam”, Bộ 
trưởng cho biết. 

BOX: GTCLQG là giải thưởng về 
chất lượng do Thủ tướng Chính phủ 
ký quyết định trao tặng hằng năm cho 
những DN có thành tích nổi bật trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây 
dựng và áp dụng hiệu quả các hệ 
thống quản lý chất lượng, tham gia 
tích cực cho phong trào năng suất, 
chất lượng tại địa phương và đóng góp 
cho cộng đồng, xã hội. Giải thưởng 
được quy định trong Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa và Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ 
quan thường trực giúp Bộ KH&CN tổ 
chức hoạt động GTCLQG. 

Được biết, Lễ kỷ niệm 20 năm 
GTCLQG và Lễ trao GTCLQG - Giải 
thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á 
Thái Bình Dương năm (GPEA) 2015 
sẽ được tổ chức từ 9h30' - 11h30' ngày 
10/4/2016 (Chủ Nhật) tại Hà Nội được 
phát sóng trực tiếp trên VTV1, Đài 
Truyền hình Việt Nam. 

Được biết, từ năm 1996 đến năm 
2015 đã có 1.690 lượt DN được trao 
tặng, 188 DN đạt giải Vàng, 128 DN 
được tặng Bằng khen của Thủ tướng 
Chính phủ. Tính đến nay, 37 DN đã 
được trao giải GPEA. 

 Tổng hợp 

 
 

 
 
HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DOANH 
NGHIỆP KH&CN VÀ THỰC HIỆN 
CƠ CHẾ TỰ CHỦ CỦA TỔ CHỨC 
KH&CN CÔNG LẬP 

Chương trình hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm được phê 
duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg 
ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính 
phủ (Chương trình 592). Sau khi được 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ 
KH&CN đã tổ chức triển khai thực 
hiện Chương trình 592 và đã đạt được 
nhiều kết quả, cụ thể như: thành lập 
Ban chỉ đạo, Ban Chủ nhiệm chương 
trình; chủ trì phối hợp với các 
bộ/ngành liên quan ban hành văn bản 
quy phạm pháp luật để quản lý 
Chương trình; hướng dẫn tổ chức/cá 
nhân đề xuất dự án tham gia Chương 
trình; đã phê duyệt và cấp kinh phí 
cho 12 dự án tham gia Chương trình... 

 
Nhằm đề xuất một số giải pháp nâng 

cao hiệu quả triển khai thực hiện 
Chương trình trong giai đoạn tới, ngày 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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10/3/2016, Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ 
KH&CN) đã tổ chức Hội thảo: Hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp KH&CN và 
thực hiện cơ chế tự chủ của tổ chức 
KH&CN công lập. Tham dự Hội thảo 
có lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ 
KH&CN như: Vụ Tổ chức cán bộ, 
Cục Phát triển thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN, Văn phòng các 
Chương trình KH&CN quốc gia, các 
Sở KH&CN, các doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu, trường đại học... 

Các báo cáo được trình bày tại Hội 
thảo gồm: Tình hình triển khai thực 
hiện Chương trình 592; Một số vấn đề 
về phát triển doanh nghiệp KH&CN 
hiện nay; Một số vấn đề về thực hiện 
cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm của 
tổ chức KH&CN công lập; Giải pháp 
nâng cao hiệu quả hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp KH&CN...  

Theo đó, trình bày báo cáo tình hình 
thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh 
nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN 
thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm (Chương trình 592), ông Trần 
Đắc Hiến, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán 
bộ, Chủ nhiệm Chương trình 592 cho 
biết, Ban chủ nhiệm đã nhận được 
khoảng gần 100 đề xuất của các địa 
phương. Tuy nhiên, do chưa nghiên 
cứu kỹ văn bản nên nhiều địa phương 
đề xuất chưa trúng, chưa đúng. 

“Trong số 100 đề xuất, đến hết 2015 
đã có 12 dự án tham gia vào chương 
trình, 3 thuộc vật liệu, 5 thuộc công 
nghệ sinh học, 2 công nghệ thực 

phẩm, 2 thuộc nghiên cứu chính 
sách”, ông Trần Đắc Hiến nói. 

Hiện tại, Ban chủ nhiệm Chương 
trình đang thành lập hội đồng và phê 
duyệt theo quy định và vẫn tiếp tục 
nhận những đề xuất của các bộ ngành 
địa phương. 

Điều đặc biệt theo ông Trần Đắc 
Hiến là Thủ tướng Chính phủ đã đồng 
ý kéo dài Chương trình 592 đến hết 
năm 2020 với nhiều điều chỉnh cho 
phù hợp tình hình thực tế. Đến nay, 
Bộ KH&CN đã sửa đổi nhiều và tiếp 
tục trình dự thảo tới Thủ tướng Chính 
phủ vào cuối tháng này. Đây sẽ là cơ 
sở để triển khai Chương trình 592 hiệu 
quả hơn, ông Hiến cho hay.   

“Chúng tôi rất muốn có sự tham gia 
của các DN quy mô lớn vào Chương 
trình 592 để chương trình có sức sống, 
sức cạnh tranh trên thị trường. Doanh 
nghiệp không phân biệt tư nhân hay 
nhà nước, chương trình sẵn sàng hỗ 
trợ. Qua hơn 1 năm triển khai chúng 
tôi thấy rằng rất cần phải mời các Tập 
đoàn, DN lớn của Nhà nước tham gia 
vào. Các DN này có thể không cần 
đầu tư nhiều tiền từ chương trình 
nhưng sẽ có sự tư vấn, hỗ trợ để hình 
thành được các DN công nghệ với tư 
cách là công ty con của Tập đoàn, 
Tổng công ty. Từ đó DN trở thành bộ 
não của Tập đoàn, Tổng công ty 
không chỉ nhập máy móc, dụng cụ, 
công nghệ về mà còn có vai trò nghiên 
cứu và chế tạo”, ông Trần Đắc Hiến 
nói. 
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Xét về ngành kinh tế, theo đánh giá, 
ngành dệt may, da giày và rất nhiều 
ngành kinh tế khác của Việt Nam đã 
làm chủ được công nghệ. Đây là điều 
đáng quý trong bối cảnh hiện nay, 
việc tạo ra công nghệ đối với các 
ngành còn rất khó khăn bởi việc đầu 
tư chưa thích đáng. 

Báo cáo một số vấn đề về phát triển 
doanh nghiệp KH&CN, ông Trần 
Xuân Đích, Phó Vụ trưởng Vụ Phát 
triển Thị trường KH&CN, Bộ 
KH&CN cho hay, chúng ta đã hội 
nhập WTO và chuẩn bị gia nhập Hiệp 
định Đối tác Thương mại xuyên Thái 
Bình Dương (TPP), hội nhập sâu rộng, 
nhu cầu đầy mạnh KH&CN tăng lên. 

Trong bối cảnh đó, Chính phủ đã có 
nhiều ưu đãi cho các doanh nghiệp 
KH&CN như được miễn thuế sử dụng 
đất và nhiều ưu đãi khác. 

“Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp 
KH&CN hiện nay chỉ mới 200. 
Nguyên nhân có thể do thủ tục còn 
phức tạp. Một số DN thực ra đang 
hoạt động là KH&CN nhưng đang 
được hưởng các ưu đãi khác nên họ 
không muốn chuyển sang là doanh 
nghiệp KH&CN. Ví dụ, nhiều doanh 
nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin thực chất là 
doanh nghiệp KH&CN nhưng họ chưa 
chuyển vì đang được hưởng ưu đãi 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin”, 
ông Trần Xuân Đích nói. 

Đánh giá chung về thị trường 
KH&CN hiện nay, ông Đích cho rằng, 

đến nay các chính sách gần 10 năm 
nhưng chúng ta còn hết sức chậm. 
Trong các loại thị trường ở Việt Nam 
thì thị trường KH&CN non nhất, mới 
nhất, do đó, các yếu tố đều hết sức 
mới mẻ, khó khăn. 

Tại hội thảo, nhiều doanh nghiệp 
khoa học công nghệ đã trình bày 
những kinh nghiệm cũng như đề xuất 
của mình tới Ban chủ nhiệm Chương 
trình 592. Đa số các đại biểu tham dự 
Hội thảo đều cho rằng, Chương trình 
592 có ý nghĩa rất quan trọng trong 
việc hỗ trợ các doanh nghiệp KH&CN 
và tổ chức KH&CN công lập thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm. Tuy nhiên, trong thời gian qua, 
do chưa nghiên cứu kỹ các văn bản 
nên số lượng các dự án đăng ký tham 
dự Chương trình chưa được nhiều. 
Trong thời gian tới, đề nghị Ban chủ 
nhiệm Chương trình có những hướng 
dẫn cụ thể hơn nữa để các đơn vị tham 
gia đạt hiệu quả cao hơn. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Trần Đắc 
Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ 
cho biết: Chính phủ chuẩn bị ban hành 
Nghị định mới quy định về cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức 
KH&CN công lập thay thế Nghị định 
số 115/2005/NĐ-CP, do đó các chính 
sách hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN và 
tổ chức KH&CN công lập sẽ có 
những điều chỉnh, sửa đổi cho phù 
hợp với tình hình thực tiễn. Vì vậy, 
các đơn vị cũng cần chủ động nghiên 
cứu, tham gia đề xuất các giải pháp 
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cho Bộ KH&CN nhằm nâng cao hiệu 
quả thực thi sau khi chính sách được 
ban hành. 

Tổng hợp 
 

HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP QUỸ 
PHÁT TRIỂN KH&CN CỦA DN 

Liên Bộ Khoa học và Công nghệ - 
Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư 
hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt 
động, quản lý và sử dụng Quỹ phát 
triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) của doanh nghiệp (DN). 

 
(Ảnh minh họa) 

Theo dự thảo, Quỹ do DN thành lập 
để tạo nguồn tài chính đầu tư cho hoạt 
động KH&CN của DN nhằm đổi mới, 
nâng cao trình độ công nghệ, nâng cao 
năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh 
của doanh nghiệp. 

Quỹ có thể tổ chức dưới một trong 
hai hình thức như sau: 1- Là một bộ 
phận, không có tư cách pháp nhân và 
trực thuộc DN; 2- Hoặc là đơn vị độc 
lập có tư cách pháp nhân đầy đủ trực 
thuộc DN theo hình thức công ty con. 
Hình thức tổ chức của Quỹ do cấp có 
thẩm quyền cao nhất của DN quyết 
định. 

Về thủ tục thành lập Quỹ, theo dự 
thảo, DN có trách nhiệm xây dựng 
Quy chế hoạt động KH&CN của DN 
và Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ của 
DN. Doanh nghiệp gửi Quyết định 
thành lập Quỹ, Điều lệ tổ chức và hoạt 
động của Quỹ, Quy chế chi tiêu, sử 
dụng Quỹ và Quy chế hoạt động 
KH&CN của DN cho cơ quan thuế 
nơi DN đăng ký nộp thuế thu nhập 
DN, đồng thời gửi cho Sở KH&CN, 
Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương nơi DN đóng trụ sở 
trong vòng 30 ngày kể từ ngày có 
quyết định thành lập Quỹ. 

Nguồn hình thành Quỹ 
Theo dự thảo, Quỹ được hình thành 

từ các nguồn sau: 1- Một phần từ thu 
nhập tính thuế thu nhập DN trong kỳ 
tính thuế: Trích từ 3% - 10% thu nhập 
tính thuế thu nhập DN để lập Quỹ đối 
với DN nhà nước. Tỷ lệ trích cụ thể 
căn cứ vào khả năng và nhu cầu sử 
dụng nguồn vốn cho hoạt động 
KH&CN của DN nhà nước; tự quyết 
định mức trích cụ thể nhưng tối đa 
không quá 10% thu nhập tính thuế thu 
nhập DN trong kỳ đối với các DN 
không thuộc đối tượng nêu trên; thu 
nhập tính thuế thu nhập DN được xác 
định theo quy định của Luật thuế thu 
nhập DN và các văn bản hướng dẫn 
thi hành sau khi đã kết chuyển hết các 
khoản lỗ theo quy định. 

2- Một phần điều chuyển từ Quỹ 
phát triển KH&CN của Tổng công ty, 
công ty mẹ (đối với các công ty con 
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hoặc DN thành viên) hoặc điều 
chuyển từ Quỹ phát triển KH&CN của 
các công ty con, DN thành viên về 
Quỹ phát triển KH&CN của tổng công 
ty, công ty mẹ (đối với tổng công ty, 
công ty mẹ). 

3- Nguồn hỗ trợ từ Quỹ phát triển 
KH&CN của tỉnh, thành phố hoặc của 
bộ chủ quản (đối với trường hợp Quỹ 
đã đóng góp vào Quỹ phát triển 
KH&CN của tỉnh, thành phố hoặc của 
bộ chủ quản). 

4- Các nguồn khác theo quy định 
của pháp luật. 

Theo dự thảo, Quỹ được sử dụng để 
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, hỗ 
trợ phát triển KH&CN của DN, chi 
phục vụ hoạt động quản lý Quỹ của 
doanh nghiệp. 

Bộ KH&CN đang lấy ý kiến góp 
ý dự thảo này trên Cổng Thông tin 
điện tử của Bộ. 

Theo Chinhphu.vn 
 
PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH 
ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ 
HẬU 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã ban hành quyết định số 
172/QĐ-BKHCN phê duyệt “Chương 
trình KH&CN ứng phó với biến đổi 
khí hậu, quản lý tài nguyên và môi 
trường giai đoạn 2016-2020” do Bộ 
Tài nguyên và Môi trường chủ trì thực 
hiện. 

Mục tiêu chương trình nhằm ứng 
dụng có hiệu quả công cụ, mô hình 

tiên tiến trong giám sát biến đổi khí 
hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính phù hợp với điều kiện Việt Nam; 
đề xuất các giải pháp hiệu quả nhằm 
giảm thiểu ảnh hưởng của triều cường, 
ngập lụt, hạn hán, xâm nhập mặn do 
tác động của biến đổi khí hậu và nước 
biển dâng gây ra tại các vùng trọng 
điểm (Đồng bằng sông Cửu Long, ven 
biển miền Trung và Đồng bằng sông 
Hồng). 

 
Đồng thời, cung cấp luận chứng 

khoa học cho việc đánh giá tiềm năng, 
giá trị của một số tài nguyên quan 
trọng trên đất liền và biển, hải đảo; đề 
xuất các định hướng quy hoạch, quản 
lý và khai thác, sử dụng hợp lý, tiết 
kiệm, hiệu quả và bền vững các nguồn 
tài nguyên quốc gia. 

Nội dung nghiên cứu sẽ tập trung 
vào 4 vấn đề chính về ứng phó với 
biến đổi khí hậu; về quản lý tài 
nguyên và môi trường; nghiên cứu cơ 
sở khoa học đối với những vấn đề có 
tính tổng hợp, liên ngành và liên vùng 
về chủ động ứng phó với biến đổi khí 
hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và 
môi trường; lựa chọn và hỗ trợ chuyển 
giao các kết quả nghiên cứu đã được 
nghiệm thu. 
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Cụ thể, nghiên cứu cơ sở khoa học 
để nhận dạng các tác động của biến 
đổi khí hậu và sự thay đổi của các 
hiện tượng khí hậu thông thường phục 
vụ công tác đánh giá thực trạng biến 
đổi khí hậu ở Việt Nam; xây dựng, 
phát triển hệ thống giám sát biến đổi 
khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà 
kính phù hợp với Việt Nam; đề xuất 
giải pháp, mô hình ứng phó biến đổi 
khí hậu, sử dụng hợp lý tài nguyên và 
đảm bảo an ninh phi truyền thống đối 
với một số vùng trọng điểm (lưu vực 
những sông chính, Đồng bằng sông 
Cửu Long, đồng bằng Sông Hồng, ven 
biển Miền Trung). 

Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất các 
giải pháp chủ động thích ứng với biến 
đổi khí hậu phù hợp với từng ngành, 
lĩnh vực, vùng, miền, nhất là các địa 
phương ven biển, vùng núi cao, vùng 
dễ bị tổn thương. Tập trung chuyển 
đổi cơ cấu, giống cây trồng, vật nuôi, 
điều chỉnh mùa vụ, kỹ thuật sản xuất 
nông nghiệp thích ứng với biến đổi 
khí hậu; nghiên cứu đề xuất các giải 
pháp đảm bảo an ninh nguồn nước nội 
địa và liên quốc gia. 

Ngoài ra, nghiên cứu xây dựng mô 
hình trình diễn lồng ghép ứng phó với 
biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên 
và môi trường trong quy hoạch phát 
triển các ngành, lĩnh vực và quy hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, phát triển bền 
vững của địa phương và các vùng 
trọng điểm; lựa chọn và hỗ trợ chuyển 

giao các kết quả nghiên cứu đã được 
nghiệm thu thuộc Chương trình 
“KH&CN phục vụ chương trình mục 
tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí 
hậu giai đoạn 2011 - 2015”… 

Theo chinhphu.vn 
 

SẢN PHẨM KH&CN PHẢI VÀO 
ĐƯỢC THỊ TRƯỜNG 

“Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước thì tới đây, sản phẩm khoa học 
công nghệ của người Việt rẻ hơn, ưu 
việt hơn, tốt hơn, cạnh tranh hơn các 
sản phẩm nước ngoài phải được tôn 
vinh và phải vào được thị trường”. 
Đây là ý kiến của Thứ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông tại 
Hội nghị “Khoa học xã hội và nghiên 
cứu chính sách thúc đẩy công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 
2010 - 2015 và định hướng giai đoạn 
tiếp theo” do Đoàn giám sát của 
UBTVQH vừa tổ chức. 

Vì sao các sản phẩm sáng tạo Việt 
không vào được thị trường? 

Thứ trưởng Đặng Huy Đông có cách 
nhìn rất thực thế về công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa đất nước. Theo ông, công 
nghiệp hóa nếu nghĩ đơn giản là tiền 
bỏ ra, mua máy móc nhiều vào, hiện 
đại hóa là vay tiền về xây công trình 
cao to, mở đường rộng lên. Trong đó, 
phần đầu của quá trình này rất quan 
trọng, tức là phần khoa học xã hội và 
nghiên cứu chính sách làm sao phải 
theo đuổi được tư duy của các cụ ta 
ngày xưa là “lấy ít địch nhiều, lấy yếu
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thắng mạnh”. 

 
Nguồn: quochoitv.vn 

Tuy nhiên, ông Đặng Huy Đông chỉ 
rõ: “bây giờ, mọi thứ cứ vẽ các dự án 
công trình để cho thỏa sức các nhà 
thiết kế, các nhà tư vấn vẽ ra dự án 
bao nhiêu rồi đưa vài ông thẩm định 
cộp cộp bằng mọi giá. Rồi cứ thế đi 
tìm tiền để đổ vào, chẳng thấy bóng 
dáng khoa học công nghệ, khoa học 
chính sách đâu cả. Chính sách vừa rồi 
không thiếu, nhưng thực thi rất có vấn 
đề”. 

Theo ông Đặng Huy Đông, ở lĩnh 
vực khoa học công nghệ, muốn công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa bằng sức lực 
nội tại thì chỉ có duy nhất con đường 
là đầu tư cho KH-CN đổi mới sáng tạo 
để nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Trong sân chơi hội nhập, không có 
tăng năng suất lao động, đầu tư cho 
KH-CN đổi mới sáng tạo, giảm giá 
thành sản phẩm, dịch vụ thì chúng ta 
không thể cạnh tranh nổi. 

Ông Đặng Huy Đông khẳng định, 
dân tộc Việt ta rất thông minh, trí tuệ, 
năng lực đổi mới, sáng tạo trong nước 
rất tốt. Thế nhưng, điểm tồn tại mang 
tính tử huyệt hiện nay là KH-CN, đổi 
mới sáng tạo, sản phẩm của quốc gia 
không được tôn trọng, không được tôn 

vinh, không được sử dụng. Ông Đông 
dẫn chứng, sản phẩm lò đốt rác y tế do 
người Việt Nam chế tạo được cơ quan 
kiểm định khẳng định chất lượng cao 
nhất, không gây hại cho môi trường, 
giá thành lại rẻ hơn nhiều lần sản 
phẩm ngoại nhập, nhưng làm chính 
sách cực kỳ khó, không thể đưa vào 
thị trường, hầu hết các bệnh viện trong 
nước vẫn nhập khẩu sản phẩm nhập 
ngoại. 

Chỉ thêm các ví dụ vô lý trong quá 
trình phát triển kinh tế của đất nước, 
ông Đông kể, các nguyên liệu chủ yếu 
cho làm đường đều là tài nguyên quốc 
gia nhưng những cung đường của 
nước ta lại thuộc diện đắt nhất thế 
giới; hay sản phẩm nhựa carbon trong 
giao thông của người Việt có chi phí 
rẻ, không gây ô nhiễm môi trường, 
được kiểm định đủ điều kiện áp dụng 
nhưng không đưa được vào các công 
trình của ngành giao thông vì giá rẻ 
quá! Từ những dẫn chứng, ông Đông 
cho rằng đây là đề bài của khoa học xã 
hội, nghiên cứu chính sách, cần phải 
nghiên cứu vì sao có tình trạng như 
vậy, để từ đó tạo sự đồng thuận trong 
xã hội để loại bỏ những thứ đang 
ngáng trở sự phát triển của đất nước. 

Nhìn nhận từ góc độ các công bố 
quốc tế trong lĩnh vực khoa học xã 
hội, phản biện chính sách của nước ta, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc cho biết, theo thống kê các công 
bố quốc tế của Bộ thì các công bố 
khoa học lớn nhất của nước ta thuộc 
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lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, y học. Rất 
tiếc, những công bố về khoa học xã 
hội và nhân văn rất rất ít. “Rõ ràng, 
kết quả nghiên cứu của chúng ta đâu 
đó còn có vấn đề. Nghiên cứu tốt thì 
chắc chắn chúng ta có thể công bố 
trên các tạp chí khoa học quốc tế,” 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc thẳng 
thắn chỉ rõ. 

 
Nguồn:ITN 

Nâng cao chất lượng của khoa học 
xã hội và phản biện chính sách 

Phát biểu tại hội nghị giám sát, 
nguyên Phó chủ nhiệm Văn phòng 
Chính phủ Trần Quốc Toản nhận định, 
mô hình phát triển theo chiều rộng của 
chúng ta duy trì quá lâu trong khi bản 
thân mô hình tăng trưởng này không 
có nhu cầu phát triển KH-CN, nhất là 
công nghệ cao và công nghệ tiên tiến; 
không tạo ra được nhu cầu thực sự 
thích đáng cho khoa học đất nước phát 
triển. Ông Trần Quốc Toản khuyến 
nghị, tới đây, khoa học xã hội và 
nghiên cứu chính sách phải tiếp tục 
thúc đẩy đổi mới tư duy phát triển 
theo chiều sâu. Tư duy phát triển mà 
vẫn đặt trên đường ray cũ, cách tiếp 
cận cũ thì chúng ta không thể đẩy 
nhanh được quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Trong đó, phải 

nghiên cứu đổi mới đồng bộ các loại 
thể chế, chứ không chỉ đổi mới thể 
chế kinh tế. 

Thứ trưởng Đặng Huy Đông đúc 
kết, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước thì tới đây, sản phẩm khoa học 
công nghệ của người Việt rẻ hơn, ưu 
việt hơn, tốt hơn, cạnh tranh hơn các 
sản phẩm nước ngoài phải được tôn 
vinh và phải vào được thị trường. 
Trong đó, vai trò của Quốc hội, vai trò 
của các cơ quan nghiên cứu cần phải 
phát huy được năng lực phản biện, 
đấu tranh với những quy định sai trái, 
những chính sách bị chi phối bởi các 
nhóm lợi ích. Khi đó, nguồn lực ít ỏi 
của đất nước hiện nay vẫn có thể đủ 
xoay xở đáp ứng được nhu cầu phát 
triển kinh tế. 

Để tăng cường hiệu quả của các đề 
tài nghiên cứu khoa học sử dụng ngân 
sách, Bộ KH&CN đã xây dựng cơ chế 
đặt hàng các nhiệm vụ KH-CN. Để cơ 
chế này phát huy hiệu quả, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc mong muốn 
lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương 
khi đề xuất nhiệm vụ KH-CN thì cũng 
cam kết sử dụng các kết quả đó, phát 
huy hiệu quả sự đầu tư của ngân sách. 

Bên cạnh cơ chế nghiên cứu theo 
đơn đặt hàng, ông Nguyễn Quang 
Thái, Phó tổng thư ký Hội Khoa học 
Kinh tế Việt Nam đề xuất, cho phép tỷ 
lệ nhất định cho các sáng kiến, đề xuất 
của các nhà khoa học hơi đi khác 
luồng của các nhà nghiên cứu, để cho 
các nhà khoa học sáng tạo, thậm trí nó 
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trái với quan điểm chung. Cùng với 
đó, nghiên cứu đường lối, chính sách 
thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa cần phải nhìn thẳng vào sự thật; 
tập trung vào các vấn đề cụ thể, lý giải 
những yếu kém, đề xuất các giải pháp 
để nước ta phát triển sánh kịp với thế 
giới. 

Theo daibieunhandan.vn 
 

 
 

 Việt Nam – Chế tạo thành công 
bộ kit chẩn đoán biến đổi bộ gen 
ung thư phổi 

Ngày 23/3/2016 tại Hà Nội đã diễn 
ra Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước 
đề tài Nghiên cứu những biến đổi 
trong bộ gen tế bào ung thư phổi và lơ 
xê mi kinh dòng hạt kháng thuốc điều 
trị tích cực với mã số KC.04/11-15. 

Đề tài mong muốn làm sáng tỏ 
những biến đổi di truyền trong bộ gen 
tế bào ung thư gây nên tình trạng 
kháng thuốc, là cơ sở cho các bác sỹ 
lâm sàng thay đổi pháp đồ điều trị 
 phù hợp. Mục tiêu của đề tài nhằm 
xây dựng được quy trình xác định biến 
đổi gen ở tế bào ung thư phổi và lơ xê 
mi kinh dòng hạt kháng thuốc điều trị 
đích; chế tạo được bộ kít chẩn đoán 
biến đổi bộ gen ung thư phổi và lơ xê 
mi dòng hạt kháng thuốc điều trị đích. 

Trên thế giới đã có thế hệ thuốc điều 
trị đích thứ 2 cho ung thư phổi và thế 
hệ thuốc điều trị đích thứ 2 và thứ 3 
cho lơ-xê-mi kinh dòng hạt để giải 

quyết tình trạng kháng thuốc. Trong 
khi đó vấn đề kháng thuốc trong ung 
thư vẫn hoàn toàn bỏ ngỏ ở Việt Nam. 
Triển khai đề tài này là bước quan 
trọng kế tiếp trong việc ứng dụng liệu 
pháp điều trị đích ở Việt Nam. Sự 
thành công của đề tài không chỉ giúp 
cho các bác sỹ lâm sàng giải quyết 
được những tồn đọng trong vấn đề 
kháng thuốc hiện nay mà còn cung 
cấp cho bệnh nhân Việt Nam những 
lựa chọn mới để có thể tiếp tục sử 
dụng liệu pháp điều trị đích và những 
hiệu quả vượt trội mà liệu pháp này 
mang lại. 

Cũng theo TS Trần Huy Thịnh, Chủ 
nhiệm đề tài, thành công của đề tài đã 
mang lại những đóng góp không nhỏ 
trong lĩnh vực KH&CN như: phát hiện 
20/50 (40%) bệnh nhân có đột biến 
kháng thuốc T790M exon 20 trong đó 
9 trường hợp xác định được đột biến 
T790M bằng cả 2 kỹ thuật giải trình 
tự gen và Scorpion ARMS và 11 
trường hợp chỉ phát hiện được đột 
biến bằng kỹ thuật Scorpions ARMS. 
Không phát hiện được bệnh nhân nào 
kháng thuốc L747S và D761Y, 
T854A; phát hiện 17/50 (34%) bệnh 
nhân lơ xê mi kinh dòng bạch cầu hạt 
kháng thuốc ức chế tyrosine - kinase 
có đột biến gen BCR-ABL bằng kỹ 
thuật giải trình tự gen thế hệ mới và 
xây dựng thành công 04 bộ kit chẩn 
đoán đột biến kháng thuốc ở bệnh 
nhân ung thư phổi và lơ xê mi kinh 
dòng hạt. 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Đề tài được hội đồng nghiệm thu 
đánh giá đạt loại Khá. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Xử lý ô nhiễm dầu bằng giấy tái 
chế 

Thêm một công dụng nữa của giấy 
tái chế được nhóm sinh viên Trường 
Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh 
nghiên cứu thành công và giới thiệu, 
đó là hút dầu loang trên biển. Hiện 
nhóm nghiên cứu đang tiếp tục hoàn 
thiện cũng như tìm kiếm nhà đầu tư đỡ 
đầu để sớm đưa sản phẩm ra thị 
trường. 

Sản phẩm có tên vật liệu xốp, với 
thành phần chính chủ yếu là cellulose 
(lấy từ giấy tái chế), NaOH, urea và 
nước. Đây là những nguyên liệu rất dễ 
tìm kiếm trên thị trường. Theo Ngô 
Thị Thu Thảo - Trưởng nhóm nghiên 
cứu, quy trình nghiên cứu không quá 
phức tạp. Giấy tái chế được cắt sợi, 
phối trộn với các thành phần trên theo 
tỷ lệ nhất định rồi xay nhỏ. Hỗn hợp 
được nhóm “đồng hóa” làm mịn thêm 
sợi cellulose, giúp liên kết của hỗn 
hợp này trở nên vững chắc hơn. Hỗn 
hợp sau đó qua các công đoạn làm 
đông, rã đông, ngâm với ethanol và 
sấy khô để ra thành phẩm. 

Cũng theo Mai, vật liệu tạo ra hướng 
đến mục tiêu sử dụng hiệu quả và dễ 
dàng. Bởi chỉ cần bỏ tấm vật liệu xốp 
này lên trên mặt nước có dầu, trong 
vài phút vật liệu xốp sẽ tự động hút 
dầu và trả lại môi trường nước như 

bình thường. Nhờ đặc tính hút chất 
lỏng của giấy tái chế, tấm xốp có khả 
năng hấp thụ dầu lên tới 17 lần khối 
lượng của nó. Tuy nhiên, để hạn chế 
tấm xốp hút quá nhiều nước thay vì 
dầu, sản phẩm còn được bổ sung tính 
kỵ nước. Sau khi hấp thụ no dầu, sản 
phẩm có thể tái sử dụng dễ dàng thông 
qua việc ép dầu đã hút ra khỏi miếng 
vật liệu. 

TS Phạm Hải Định - Trưởng phòng 
Quản lý sau đại học Trường Đại học 
Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cho 
biết, tình trạng ô nhiễm dầu hiện gây 
ảnh hưởng nặng nề cho môi trường 
biển và các hệ sinh thái. Màng dầu 
làm giảm khả năng trao đổi ôxy giữa 
không khí và nước, khiến cán cân điều 
hòa ôxy trong hệ sinh thái bị đảo lộn, 
phá hủy cấu trúc tế bào sinh vật, dễ 
gây chết cả quần thể sống xung quanh. 

Tại Việt Nam, trong gần 20 năm trở 
lại đây đã xảy ra hơn 100 vụ tràn dầu 
do tai nạn tàu, mỗi vụ đổ ra biển hàng 
chục đến hàng trăm tấn dầu. Tuy 
nhiên, việc sử dụng các sản phẩm hấp 
thụ để giải quyết việc thu gom dầu 
loang đang gặp rất nhiều khó khăn do 
phải nhập từ nước ngoài về với chi phí   
khá cao. 

Trước thực tế đó, theo TS Phạm Hải 
Định, việc các bạn trẻ trong nước 
nghiên cứu và chế tạo thành công tấm 
xốp hút dầu, mở ra khả năng xử lý ô 
nhiễm dầu trên biển với giá rất rẻ. Nếu 
được mở rộng ra quy mô công nghiệp, 
sản phẩm này có thể giải quyết được 
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nỗi lo trong những sự cố môi trường 
về ô nhiễm dầu đang xảy ra hết sức 
thường xuyên ở thời đại công nghiệp 
ngày nay. 

Theo sggp.org.vn 
 

 Quy trình sinh học chuyển đổi 
khí thải thành nhiên liệu lỏng 

Nhóm nghiên cứu tại Viện công 
nghệ Massachusetts (MIT), Hoa Kỳ đã 
phát triển một quy trình gồm hai bước 
để biến đổi khí thải thành nhiên liệu 
lỏng phù hợp để sử dụng cho các 
phương tiện vận tải.  

Hầu hết mọi người đều biết, khí thải 
do con người tạo ra vẫn đang tìm 
đường vào khí quyển gây biến đổi khí 
hậu theo hướng bất lợi; do đó, toàn 
cầu đang nỗ lực tìm cách thu và lưu 
giữ khí thải hoặc sử dụng nó một cách 
có hiệu quả. Trong nỗ lực mới này, 
nhóm nghiên cứu tại MIT đã xem xét 
cách thu hồi khí thải từ các hoạt động 
như của các nhà máy sản xuất thép và 
nhà máy điện đốt than và chuyển đổi 
chúng thành loại nhiên liệu dùng cho 
xe tải để thay thế nhiên liệu diesel. 

 Trong nghiên cứu, các nhà khoa học 
đã tìm ra một quy trình gồm hai bước. 
Bước một, liên quan đến việc chế tạo 
lò phản ứng sinh học biến đổi hỗn hợp 
khí cacbon dioxit, dihydrogen hoặc 
cacbon monoxit thành axit axetic (loại 
axit dùng sản xuất giấm). Lò phản ứng 
sinh học thực hiện việc chuyển đổi 
bằng cách sử dụng vi khuẩn Moorella 
thermoacetica. Bước hai, axit axetic 

được cung cấp cho lò phản ứng sinh 
học thứ hai để được chuyển đổi thành 
chất béo - lò phản ứng sinh học thứ 
hai hoạt động ưa kỵ khí nhờ có men 
Yarrowia lipolytica. Chất béo được 
tạo ra dưới dạng dầu mỏ có thể thay 
thế nhiên liệu diesel dùng cho xe tải. 
Nhóm nghiên cứu còn nhấn mạnh quy 
trình này có chi phí tương đối thấp. 

 Nhóm nghiên cứu đã triển khai dự 
án được 5 năm và thử nghiệm quy 
trình tại một nhà máy thí điểm ở 
Trung Quốc vào năm ngoái. Các nhà 
nghiên cứu tin rằng quy trình mới sẽ 
được mở rộng quy mô và hy vọng các 
nhà máy thu giữ và chuyển đổi khí 
thải từ các nguồn như chất thải trang 
trại và bãi chôn lấp rác sẽ được xây 
dựng. 

Theo vista.gov.vn 
 

 Ghép thận bằng cách thay đổi hệ 
miễn dịch 

Phương pháp ghép thận mới bằng 
cách thay đổi hệ miễn dịch, tái khởi 
động mạng lưới các kháng thể có thể 
cho phép ghép bất kỳ quả thận nào 
cho bệnh nhân. 

Theo Science Alert, tìm kiếm người 
hiến thận phù hợp là một quá trình 
mất nhiều thời gian và khó khăn. Một 
loạt các chỉ số sinh học cần phải phù 
hợp để giảm thiểu khả năng thận mới 
cấy ghép bị cơ thể đào thải. Do đó, 
hầu hết các ca ghép thận đều lấy từ 
những người chung huyết thống. 

 Với phương pháp mới, khi thay đổi 
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hệ miễn dịch, cơ thể dường như ít từ 
chối cơ quan cấy ghép hơn. Nguyên 
nhân hiện vẫn chưa được làm rõ, 
nhưng các kháng thể mới sinh ra sau 
khi kháng thể cũ được “lọc” đã dễ 
dàng chấp nhận cơ quan cấy ghép mới 
hơn rất nhiều. 

 Đây là quá trình được gọi là “khử 
nhạy”, đã được các bác sĩ Mỹ sử dụng 
ở quy mô nhỏ trong nhiều năm, nhưng 
báo cáo hôm 10/3 cho thấy, đây là lần 
đầu tiên tính hiệu quả của nó được 
xem xét trên diện rộng. 

Phương pháp mới này có thể là cứu 
cánh cho những người cần thay thận. 
Khoảng một phần ba trong đó hiện 
được xếp vào loại khó tìm thận thay 
thế, trong khi có tới 100.000 người 
trong danh sách chờ đợi chỉ tính riêng 
tại Mỹ. 

Theo Segev, phương pháp này còn 
có thể sử dụng cho cấy ghép các bộ 
phận khác, như gan và phổi. 

 Theo vnexpress.net 
 
 
 

TIẾN SĨ VIỆT 4 LẦN ĐƯỢC 
VINH DANH TRÊN BỨC TƯỜNG 
VIỆN UNG THƯ MỸ 

Chứng kiến nhiều cảnh đau lòng của 
bệnh nhân ung thư, tiến sĩ Phan Minh 
Liêm mang kiến thức tích lũy từ Viện 
ung thư số một tại Mỹ về nước với 
những dự án giúp người Việt phòng 
trị ung thư.  

Chàng trai sinh năm 1983 chọn 

nghiên cứu về ung thư khi còn là sinh 
viên tại khoa Công nghệ Sinh học, Đại 
học Khoa học Tự nhiên TP HCM. Tốt 
nghiệp đại học năm 2005, Phan Minh 
Liêm giành suất học bổng đến Mỹ với 
hành trang là ước mong được tìm cách 
giúp bệnh nhân chiến thắng căn bệnh 
hiểm nghèo vốn là nỗi ám ảnh “trời 
kêu ai nấy dạ”. 

 
Tiến sĩ Phan Minh Liêm là người Việt Nam 

đầu tiên được 4 lần vinh danh trên bức tường 
danh dự của Viện Anderson. Ảnh: P.L 

Hơn 10 năm miệt mài nghiên cứu ở 
môi trường quốc tế, anh là người Việt 
Nam đầu tiên được 4 lần vinh danh 
trên bức tường danh dự của Viện 
Anderson đặt tại Houston, Texas. Đây 
là Viện ung thư số một tại Mỹ, kết 
hợp hiệu quả giữa đào tạo, nghiên cứu 
và điều trị, chữa trên một triệu bệnh 
nhân mỗi năm. Được học tập, làm 
việc nơi này là mơ ước của nhiều bác 
sĩ, nhà khoa học nghiên cứu chống 
ung thư thế giới. Với quy trình chọn 
lọc gắt gao, dù có hàng nghìn giáo sư, 
bác sĩ làm việc nhưng mỗi năm nơi 
đây chỉ tuyển khoảng hơn 50 sinh viên 
từ nhiều nước. 

Tâm huyết sứ mệnh tiêu diệt ung 
thư, nhóm nghiên cứu do tiến sĩ Liêm 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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dẫn đầu đã phát hiện một gene có khả 
năng ức chế, triệt tiêu hiệu quả quá 
trình tạo năng lượng của khối u. Khi 
gene này được kích hoạt, các tế bào 
ung thư sẽ không lấy được dinh dưỡng 
hoặc sẽ lấy được dinh dưỡng nhưng 
không thể chuyển hóa thành năng 
lượng. Điều này khiến tế bào ung thư 
bị tiêu diệt hoặc ngưng tăng trưởng, 
không di căn được. Theo các kết quả 
thử nghiệm ban đầu, phương pháp này 
hữu hiệu đối với nhiều loại ung thư, 
đặc biệt là các loại tế bào ung thư ác 
tính và di căn. Phương pháp này mở ra 
hướng đi mới cho điều trị trong tương 
lai với hy vọng có thể tấn công các tế 
bào ung thư một cách hiệu quả, chính 
xác mà không làm ảnh hưởng nhiều 
đến tế bào khỏe mạnh. 

Cùng với các cộng sự, chàng tiến sĩ 
quê Khánh Hòa có hàng loạt công 
trình nghiên cứu xuất bản trên các tạp 
chí khoa học quốc tế uy tín về công 
nghệ sinh học và ung thư. Anh còn 
nhận được các giải thưởng danh giá, 
học bổng của Bộ Quốc phòng, Viện 
Hàn lâm Khoa học Mỹ và nhiều tổ 
chức trao tặng. Trong lịch sử 74 năm 
từ khi Viện thành lập, anh là sinh viên 
quốc tế đầu tiên và duy nhất đến nay 
được bầu vào vị trí Chủ tịch Hội Sinh 
viên Cao học. 

Nhóm của anh cũng đang phát triển 
các thiết bị mới kết hợp công nghệ 
nano và vi mao dẫn để phát hiện bệnh 
ung thư, bệnh truyền nhiễm và các 
bệnh khác. 

Con đường sự nghiệp, danh vọng ở 
Mỹ đang rộng mở thênh thang nhưng 
đau đáu giúp quê hương khiến anh 
luôn khao khát trở về. Người vợ đang 
học tiến sĩ dược tại ĐH Texas cũng 
luôn sát cánh chia sẻ tâm nguyện này 
của anh. Mỗi lần về thăm quê hương, 
canh cánh trong anh là sự xót xa khi tỷ 
lệ ung thư Việt Nam càng ngày càng 
gia tăng nhanh và bệnh viện luôn chen 
chúc quá tải. Những yếu tố như môi 
trường ô nhiễm, dân số đang già đi với 
nhiều bệnh tật, thực phẩm nhiều hóa 
chất, tiêu thụ rượu bia thuốc lá, lười 
vận động, rối loạn giấc ngủ… khiến 
ung thư càng có cơ hội hoành hành. 
Một khi đã mắc bệnh, do phát hiện ở 
giai đoạn muộn nên việc điều trị gặp 
rất nhiều khó khăn với tỷ lệ thành 
công thấp. 

Từ năm 2012, anh là cầu nối góp 
phần đưa các giáo sư hàng đầu tại 
Viện Anderson sang Việt Nam tham 
gia các buổi nói chuyện, các khóa đào 
tạo cung cấp kiến thức mới về ung thư 
cho các nhà khoa học, bác sĩ, dược sĩ, 
sinh viên Việt, mở ra nhiều cơ hội hợp 
tác và đào tạo.  Anh xúc tiến thành lập 
tạp chí khoa học Việt Nam trực tuyến 
Vietnam Journal of Science cùng với 
các cộng sự, tham gia vào ban cố vấn 
Hiệp hội các học giả của Quỹ Giáo 
dục Việt Nam… Góp phần giúp mọi 
người “thay đổi những thói quen nhỏ 
có thể giảm 2/3 nguy cơ ung thư”, anh 
dành nhiều thời gian nói chuyện để 
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chia sẻ kiến thức mình đã tích lũy 
được trong suốt quá trình nghiên cứu. 

Trong câu chuyện nhiều nhiệt huyết, 
anh say mê về những dự định giúp 
người dân có thể phòng ngừa được 
ung thư. Dẫu phải vất vả khi duy trì 
công việc hai nơi nhưng anh vẫn 
quyết tâm đến cùng. Chuyến về Việt 
Nam lần này, anh đang phát triển các 
kết quả nghiên cứu khoa học thành 
sản phẩm hữu ích. Kết hợp thuốc 
kháng và phòng ngừa ung thư trong 
thức ăn, nước uống từ nguồn thực 
phẩm được kiểm định chặt chẽ, anh hy 
vọng có thể sớm mang đến liệu pháp 
ngừa ung thư hiệu quả cho người Việt. 

Tại Viện Ung thư Anderson, bệnh 
nhân khi điều trị ung thư thành công 
sẽ được mời tham gia một nghi lễ hết 
sức trang trọng. Khi đó, bệnh nhân sẽ 
tự tay dùng búa gỗ đánh vào một cái 
cồng đặt tại trung tâm bệnh viện để 
chào mừng chiến tích của mình và đội 
ngũ chuyên gia y tế cũng như động 
viên những bệnh nhân khác đang 
trong quá trình điều trị. Vì quá trình 
chữa trị ung thư thường rất đau đớn 
với nhiều tác dụng phụ và đòi hỏi sự 
nỗ lực phi thường nên đó thật sự là 
một cuộc chiến và người chiến thắng 
bệnh tật được xem là anh hùng. Con 
đường phòng chống ung thư vẫn còn 
gian nan, chính tiếng cồng chiến thắng 
này đã góp phần nuôi vững động lực 
cho những nhà khoa học như tiến sĩ 
Liêm.  

Theo Vnexpress.net 

 
 

 
TĂNG CƯỜNG KIỂM SOÁT VÀ 
SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ HIỆN 
ĐẠI TRONG TÁI CHẾ 

Mới đây, tại Hà Nội, Viện Chiến 
lược, chính sách Tài nguyên và Môi 
trường, Tổng cục Môi trường và Vụ 
KH&CN (Bộ Tài nguyên và Môi 
trường) phối hợp với Hiệp hội Tuần 
hoàn vật chất và Quản lý chất thải 
Nhật Bản, Hiệp hội Quản lý chất thải 
Hàn Quốc khai mạc Hội nghị khoa 
học quốc tế về tuần hoàn vật chất và 
quản lý chất thải lần thứ III. 

 
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ 

Tuấn Nhân phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ 
Tuấn Nhân cho biết, thế giới đang tiếp 
tục phải đối mặt với những thách thức 
nghiêm trọng trong quá trình phát 
triển như ô nhiễm trường nghiêm 
trọng, cạn kiệt tài nguyên, suy giảm đa 
dạng sinh học cũng như những diễn 
biến phức tạp của biến đổi khí hậu. Đó 
là hệ quả của một giai đoạn phát triển 
thiếu bền vững, khi mà cả thế giới 
“tăng trưởng kinh tế trước, giải quyết 
các vấn đề môi trường sau”. 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Việt Nam cũng đang phải đối mặt 
với nhiều vấn đề phát sinh, đặc biệt là 
tình trạng ô nhiễm, suy thoái môi 
trường đang có xu hướng gia tăng. 
Một trong những nguyên nhân chính 
là do quá trình sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ với trình độ công nghệ và 
quản lý lạc hậu, chưa thân thiện môi 
trường, tiêu tốn nhiều tài nguyên và 
năng lượng, phát sinh nhiều chất thải. 

Lượng chất thải rắn ở Việt Nam 
đang gia tăng nhanh, là một trong 
những vấn đề bức xúc trong công tác 
bảo vệ môi trường. Công tác quản lý 
chất thải đang gặp nhiều khó khăn, bất 
cập, việc thực hiện các giải pháp giảm 
thiểu, tái sử dụng và tái chế (3R) vẫn 
chưa hiệu quả và còn nhiều tồn tại. 
Hầu hết chất thải rắn sinh hoạt ở đô 
thị và nông thôn đều chưa được phân 
loại tại nguồn. Chất thải rắn chủ yếu 
được xử lý bằng chôn lấp, trong khi 
đó phần lớn các bãi chôn lấp của cả 
nước đều không đảm bảo yêu cầu kỹ 
thuật, gây ô nhiễm môi trường. Công 
tác nghiên cứu khoa học, phát triển, 
chuyển giao công nghệ 3R và xử lý 
chất thải rắn chưa thực sự được quan 
tâm và đầu tư. Hoạt động tái chế đang 
phát triển tự phát ở các làng nghề, với 
công nghệ lạc hậu, gây ô nhiễm môi 
trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của 
nhân dân. Vẫn còn một tỷ lệ chất thải 
nguy hại chưa được quản lý tốt, thiếu 
công nghệ, thiết bị xử lý, xử lý kém 
hiệu quả, tiêu hủy chưa an toàn. 

Nhận thức được tầm quan trọng của 

công tác quản lý chất thải, thời gian 
qua, Việt Nam đã ban hành Chiến 
lược quốc gia về bảo vệ môi trường, 
Chiến lược quốc gia về tăng trưởng 
xanh và đặc biệt là Chiến lược quản lý 
tổng hợp chất thải rắn đến 2025. Các 
chiến lược đã nhấn mạnh các nhiệm 
vụ và giải pháp thúc đẩy 3R hướng tới 
giảm lượng chất thải rắn phát sinh, 
thúc đẩy tăng trưởng xanh, phát triển 
bền vững. 

Theo các chuyên gia, cần có các giải 
pháp, trong đó kiểm soát, tái chế và sử 
dụng công nghệ hiện đại trong tái chế 
là quan trọng. Ở những nước đang 
phát triển, xây dựng và thay đổi thói 
quen tiêu dùng, nâng cao hiểu biết của 
người tiêu dùng cần được quan tâm. 
Bởi vậy, vấn đề tiêu dùng bền vững 
ngày càng gia tăng trên toàn cầu. Vốn 
tài nguyên thiên nhiên trên thế giới 
ngày càng bị suy giảm, hiệu quả quản 
lý chất thải bền vững chưa cao nên 
việc cần làm là thay đổi về hành vi 
của con người, tạo cho cộng đồng thói 
quen tái sử dụng, tái chế rác thải nhiều 
lần, tăng cường thay đổi hạ tầng cơ sở 
trong quản lý chất thải, xúc tiến trao 
đổi và chuyển giao công nghệ giữa 
các nước. 

Theo cpv.org.vn 
 
 
 

ẤN TƯỢNG VỚI KẾT QUẢ CỦA 
HOẠT ĐỘNG TCĐLCL 

Chiều 8/01, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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lường Chất lượng (TCĐLCL) tổ chức 
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 
và Phương hướng nhiệm vụ năm 
2016.  

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng 
Tổng cục TCĐLCL Nguyễn Nam Hải 
đã báo cáo tổng kết công tác năm 
2015 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2016 của Tổng cục. 

Bộ trưởng Nguyễn Quân ấn tượng với những 
kết quả năm 2015 của Tổng cục TCĐLCL 
Theo ông Nguyễn Nam Hải, năm 

2015 là một năm đánh dấu nhiều sự 
kiện quan trọng trong hoạt động 
TCĐLCL.  

Công tác quản lý nhà nước về tiêu 
chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã được 
đổi mới, chủ động hơn để hỗ trợ cho 
các Bộ, ngành trong công tác xây 
dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
chuyên ngành. Công tác soạn thảo và 
ban hành các TCVN, QCVN được đẩy 
mạnh tăng về số lượng, chất lượng và 
tỷ lệ hài hòa quốc tế ngày càng được 
cải thiện. Công tác quản lý nhà nước 
về chất lượng, đo lường tại địa 
phương được đẩy mạnh. Đã kịp thời 
phát hiện gian lận trong mua bán xăng 
dầu, kinh doanh vàng trang sức mỹ 
nghệ kém chất lượng, hàng đóng gói 

sẵn, kiểm tra các sản phẩm điện - điện 
tử; đồ chơi trẻ em; mũ bảo hiểm; thép 
cốt bê tông... góp phần đảm bảo quyền 
lợi người tiêu dùng, tạo được niềm tin 
của nhân dân đối với các cơ quan 
quản lý nhà nước. 

Về hương hướng nhiệm vụ, Phó 
Tổng cục trưởng Nguyễn Nam Hải đề 
cập đến 10 nhiệm vụ trọng tâm tiếp 
tục tập trung vào các hoạt động: xây 
dựng văn bản pháp luật, đẩy mạnh 
kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng 
hóa, xây dựng tiêu chuẩn... nhằm nâng 
cao hơn nữa vai trò của hoạt động 
TCĐLCL trong năm 2016. 

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông 
Đoàn Văn Bắc - Giám đốc Trung tâm 
Kỹ thuật TCĐLCL 2 cho biết, nhằm 
thực hiện tốt vai trò giám sát chất 
lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông 
trên thị trường. Đơn vị này đã chủ 
động thực hiện thử nghiệm sản phẩm 
hàng hóa. Đáng chú ý là với 30 mẫu 
nước đóng chai được thử nghiệm 
trong đó phát hiện 24 mẫu không đạt. 

Ông Bắc nhấn mạnh, mất an toàn vệ 
sinh thực phẩm đang là một vấn đề 
nóng. Trong đó, các đơn vị thuộc 
Tổng cục và hệ thống TCĐLCL cần 
nâng cao vai trò, vị trí của mình, góp 
phần thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, 
bảo vệ người tiêu dùng. 

Về lĩnh vực đánh giá sự phù hợp, 
ông Nguyễn Hoàng Linh - Vụ trưởng 
Vụ Đánh hợp chuẩn hợp quy nhấn 
mạnh về vai trò của tổ chức công nhận 
và đề cập đến sự cần thiết trong việc 
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sửa Nghị định 132 để các văn bản phù 
hợp với quy định khi Việt Nam gia 
nhập Hiệp định Đối tác thương mại 
xuyên Thái Bình Dương (TPP). 

Còn theo ông Hoàng Lâm - Giám 
đốc Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL 3: 
Hoạt động thử nghiệm hiện nay vẫn 
còn chưa có sự đồng bộ, thống nhất 
giữa Luật, nghị định, văn bản hướng 
dẫn. Bên cạnh đó, cách thức triển khai 
giữa các bộ ngành vẫn còn nhiều khác 
biệt gây khó khăn trong hoạt động thử 
nghiệm. 

Theo ông Nguyễn Hùng Điệp - Vụ 
trưởng Vụ Đo lường: Diễn biến của xã 
hội diễn ra quá nhanh trong khi công 
tác kiểm tra thanh tra đo lường, chất 
lượng  còn nhiều khó khăn dẫn đến 
việc thanh kiểm tra chưa đạt kết quả 
tốt nhất. Ông Điệp đề xuất: Cần tăng 
cường phối hợp với các đơn vị chức 
năng liên quan nhằm duy trì công tác 
kiểm tra  phối hợp thường xuyên, mặt 
khác các bộ ngành liên quan cũng nên 
dành kinh phí để hoạt động này có 
hiệu quả. 

Phát biểu tại hội nghị , Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Nguyễn Quân đã chúc mừng 
và đánh giá rất cao sự nỗ lực của toàn 
bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên 
chức của Tổng cục trong năm vừa 
qua. Bộ trưởng ấn tượng với những 
con số kết quả mà Tổng cục đạt được 
trong năm vừa rồi, đặc biệt là con số 
82 tỷ nộp ngân sách nhà nước. Bộ 
trưởng đánh giá cao tính tự chủ của 
đơn vị sự nghiệp ngày càng được coi 

trọng, vì thế việc giảm chi thường 
xuyên tăng thu dịch vụ chúng ta có 
nguồn kinh phí trang trải, đồng thời 
đóng góp cho ngân sách nhà nước là 
điều rất có ý nghĩa. Bộ trưởng biểu 
dương những thành tích của Tổng cục 
đạt được trong năm 2015 và đồng tình 
10 phương hướng của 2016. Tổng cục 
đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của Bộ 
giao cho. 

“Năm 2016 và những năm tiếp theo, 
Tổng cục sẽ phải đảm đương cùng với 
Bộ, với cả nước, phải chấp nhận thách 
thức khi Việt Nam hội nhập rất sâu 
rộng vào ASEAN và thế giới. Đặc biệt 
là chúng ta ký Hiệp định thương mại 
tự do với Liên minh Châu Âu và Hiệp 
định TPP. Bộ KH&CN đối mặt với 
hai thách thức lớn đó là vấn đề về sở 
hữu trí tuệ và chất lượng sản phẩm 
hàng hóa. Những cam kết của Việt 
Nam trong TPP, FTA là rất cao nên áp 
lực đối với chúng ta là rất lớn”, Bộ 
trưởng Nguyễn Quân nhận định. 

Cũng theo Bộ trưởng, sau khi hội 
nhập hàng hóa Việt Nam có cạnh 
tranh được hay không, doanh nghiệp 
Việt Nam có tồn tại được hay không 
chính là phụ thuộc vào chất lượng sản 
phẩm hàng hóa mà Tổng cục đóng vai 
trò quan trọng trong việc này. 

Ngoài việc ban hành Quy chuẩn,  
tiêu chuẩn hài hòa với quốc tế, chúng 
ta phải kiểm soát chất lượng hàng hóa, 
nâng cao chất lượng hàng hóa như thế 
nào, hỗ trợ cho doanh nghiệp như thế 
nào… là vấn đề cốt tử, nếu không 
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chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. 
Chia sẻ với khối lượng công việc của 
Tổng cục trong năm tiếp theo là rất 
lớn, do vậy, Bộ trưởng kỳ vọng với sự 
nỗ lực của Tổng cục, mọi thách thức 
khó khăn sẽ dễ dàng vượt qua. 

Theo vietq.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Học tập hôm nay, lãnh đạo ngày 
mai 

Đó là chủ đề của Hội nghị thường 
niên lần thứ 14 Quỹ giáo dục Việt 
Nam - (VEF) được tổ chức tại Hoa Kỳ 
ngày 16.3.2016. Tham dự sự kiện có 
Đoàn đại biểu Bộ KH&CN do Bộ 
trưởng Nguyễn Quân làm trưởng 
đoàn, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam 
ông Ted Osius, Đại sứ Việt Nam tại 
Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh, các thành 
viên của VEF và các học giả... 

Sau phiên khai mạc, Hội nghị được 
tổ chức thành các buổi tọa đàm với 
những chủ đề khác nhau rất có ý 
nghĩa, như: “Mơ ước là khởi đầu của 
tất cả” do bà Lê Duy Loan, cựu 
nghiên cứu sinh cao cấp của Tập đoàn 
Texas Instrument, thành viên Hội 
đồng quản trị Tập đoàn National 
Instrument trình bày; “Thách thức và 
Cơ hội trong 5 năm tới của Việt 
Nam” do TS. Edmund J. Malesky, 
thành viên Hội đồng quản trị VEF 
trình bày; “Con đường tới thành công” 
của các nghiên cứu sinh VEF do TS 

Dương Tuấn Hưng, nghiên cứu sinh 
khóa 2004 Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam và PGS.TS Lê Thị Lý, 
nghiên cứu sinh khóa 2004, Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh, TS Trần 
Việt Hùng - nghiên cứu sinh khóa 
2007, Giám đốc điều hành Công ty 
Gotlt trình bày... 

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng 
Nguyễn Quân gửi lời cảm ơn chân 
thành tới VEF đã mời các cán bộ của 
Bộ KH&CN tham dự Hội nghị thường 
niên năm 2016 của VEF. Bộ trưởng 
cho biết, năm 2015 là dấu mốc quan 
trọng kỷ niệm 20 năm bình thường 
hóa quan hệ ngoại giao và 15 năm ký 
Hiệp định hợp tác về KH&CN giữa 
Việt Nam và Hoa Kỳ, mở ra thời kỳ 
mới về hợp tác KH&CN giữa hai quốc 
gia mà VEF là một minh chứng. Đây 
là tổ chức giáo dục mà Quốc hội Hoa 
Kỳ thành lập để hỗ trợ riêng cho Việt 
Nam, đóng góp to lớn trong việc đào 
tạo nhân lực KH&CN trình độ cao của 
Việt Nam.  

Với việc hội nhập quốc tế sâu rộng 
đặc biệt là những thách thức khi gia 
nhập TPP, Việt Nam rất cần những 
nhà khoa học giỏi đã học tập và làm 
việc ở những nước phát triển về làm 
việc và cống hiến để phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
đất nước, đặc biệt là đẩy nhanh quá 
trình làm chủ công nghệ, sáng tạo 
công nghệ mới của Việt Nam, hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh 
tranh, hình thành và phát triển các 

TIN NGẮN KH&CN 
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viện nghiên cứu, trường đại học đạt 
trình độ khu vực và quốc tế. Bộ 
trưởng mong muốn, các cựu nghiên 
cứu sinh và học giả VEF sẽ tích cực 
tham gia vào các chương trình 
KH&CN quốc gia do Bộ KH&CN 
quản lý, trở thành những thành viên 
nòng cốt của các tổ chức nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ hàng 
đầu của Việt Nam.  

Theo tcvn.gov.vn 
 

 Hội nghị thế giới lần thứ 4 về 
Khu dự trữ sinh quyển 

Từ ngày 14-17/3/2016 tại Lima, 
Peru, UNESCO đã tổ chức Hội nghị 
thế giới lần thứ 4 về các Khu dự trữ 
sinh quyển (4th World Congress of 
Biosphere Reserves). 

Mục tiêu của Hội nghị tại Lima lần 
này bao gồm: Đánh giá việc thực hiện 
Chương trình Hành động Madrid cho 
các Khu dự trữ sinh quyển giai đoạn 
2008-2013, Chiến lược và khung 
Seville năm 1995; Đánh giá các bài 
học kinh nghiệm và những thách thức 
mới mà các Khu dự trữ sinh quyển 
phải đối mặt trong thời gian tới; Đưa 
ra Chương trình hành động cho các 
Khu dự trữ sinh quyển cho giai đoạn 
2016-2025. 

Đến dự Hội nghị đã có 1200 đại biểu 
từ 120 quốc gia. Bà Flavia Schegel, 
Phó Tổng Giám đốc UNESCO phụ 
trách Khoa học Tự nhiên chủ trì Hội 
nghị. Kết quả Hội nghị đã thông qua 
Chương trình Hành động Lima, bầu 

Hội đồng điều phối quốc tế (ICC) cho 
nhiệm kỳ mới, và thông qua 20 Khu 
dự trữ sinh quyển mới.  

Đoàn Việt Nam tham gia Hội nghị 
đã mang các tài liệu giới thiệu 09 Khu 
dự trữ sinh quyển của Việt Nam sang 
Hội nghị để quảng bá. 

Đại diện của Ủy ban Quốc gia 
Chương trình Con người và Sinh 
quyển Việt Nam đã có báo cáo về Khu 
dự trữ sinh quyển Cần Giờ theo đặt 
hàng của Ban Tổ chức tại Hội thảo 
“Phục hồi các hệ sinh thái”. Cần Giờ 
được Chương trình Con người và Sinh 
quyển của UNESCO đánh giá rất cao 
vì Việt Nam đã thành công trong việc 
phục hồi hệ sinh thái rừng ngập mặn. 
Trong chiến tranh chống Mỹ, rừng 
ngập mặn Cần Giờ bị hủy diệt 80% do 
chất diệt cỏ, trong đó có cả chất độc 
da cam. Sau chiến tranh, đặc biệt từ 
năm 1978-1991, một chương trình 
phục hồi rừng đã được thành phố Hồ 
Chí Minh tiến hành thực hiện, và 
khoảng 20,000 ha rừng đã được trồng 
lại. Năm 2000, Cần Giờ đã được 
UNESCO công nhận là Khu dự trữ 
sinh quyển thế giới đầu tiên của Việt 
Nam. 

Theo most.gov.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Ecotech Vietnam 2016: Triển lãm 
Công nghệ xanh vì sự phát triển bền 
vững 

Từ ngày 5-7/5, tại Thành phố Hồ 
Chí Minh, Cục Công tác phía Nam Bộ 
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KH&CN phối hợp cùng Công ty CP 
Quảng cáo và Hội chợ Thương mại 
VINEXAD (trực thuộc Bộ Công 
Thương) sẽ tổ chức Triển lãm Quốc tế 
Thân thiện Môi trường Việt Nam 2016 
- “Ecotech Vietnam 2016”. 

Đây là lần đầu tiên Ecotech được tổ 
chức, mở ra một thị trường công nghệ 
thân thiện môi trường ứng dụng trong 
công nghiệp và sản xuất hàng tiêu 
dùng. Sự kiện quan trọng này sẽ đáp 
ứng tích cực chiến lược quốc gia về 
tăng trưởng xanh và kế hoạch hành 
động quốc gia về tăng trưởng xanh. 

Triển lãm sẽ là cơ hội tốt cho các 
doanh nghiệp trong nước, nước ngoài 
có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, tìm hiểu 
một thị trường phát triển đầy tiềm 
năng, có sức hấp dẫn đầu tư đối với 
các nước trong khu vực và thế giới, 
đồng thời cũng là cơ hội cho các 
doanh nghiệp sản xuất hàng hóa, các 
cơ sở nghiên cứu ứng dụng công nghệ 
của Việt Nam có cơ hội xúc tiến 
thương mại, đầu tư, hợp tác chuyển 
giao công nghệ vào sản xuất kinh 
doanh, cung cấp máy móc thiết bị và 
sản phẩm thân thiện môi trường. 

Các lĩnh vực được giới thiệu tại 
Triển lãm: công nghệ môi trường; 
nông nghiệp, chế biến thực phẩm; 
công nghiệp; xây dựng; giao thông - 
vận tải; năng lượng… Dự kiến các 
ghị, hội thảo chuyên ngành đồng thời 
được tổ chức trong thời gian Triển 
lãm. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

 Giới thiệu thông tư về khoán chi 
và hướng dẫn xây dựng kế hoạch 
hoạt động KH&CN năm 2017 

Ngày 11/3/2016, tại Hà Nội, Bộ 
KH&CN đã tổ chức Hội nghị giới 
thiệu Thông tư liên tịch số 
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC Quy 
định khoán chi thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng Ngân sách Nhà 
nước (Thông tư liên tịch 27) và hướng 
dẫn công tác xây dựng kế hoạch hoạt 
động KH&CN năm 2017. Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh chủ trì 
Hội nghị. 

Tham dự Hội nghị có hơn 400 đại 
biểu là lãnh đạo, cán bộ làm công tác 
kế hoạch – tài chính tại các đơn vị 
trực thuộc Bộ KH&CN, lãnh đạo Sở/ 
Vụ và cán bộ làm công tác kế hoạch – 
tài chính hoạt động KH&CN thuộc 
Bộ, ngành, sở KH&CN các tỉnh, thành 
phố. 

 Theo ông Hoàng Minh Thức, Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, 
Thông tư liên tịch 27 gồm 5 chương, 
27 điều. Thông tư liên tịch 27 có hiệu 
lực từ ngày 15/2/2016 và thay thế 
Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-
BTC-BKHCN. 

 Cũng theo ông Thức, hiện có 2 
thông tư quan trọng về cơ chế tài 
chính cho KH&CN là Thông tư liên 
tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN 
(lập dự toán) hướng dẫn định mức xây 
dựng, phân bổ dự toán và quyết toán 
kinh phí đối với nhiệm vụ KH&CN có 
sử dụng Ngân sách Nhà nước; Thông 
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tư liên tịch 27 (chấp hành dự toán) 
gồm khoán chi, trao quyền chủ động 
cho các nhà khoa học và đơn vị chủ 
trì, đơn giản hóa thủ tục hành chính, 
tạo điều kiện thuận lợi cho nhà khoa 
học và tổ chức chủ trì trong quá trình 
triển khai thực hiện và thanh quyết 
toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN. 

Nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng 
Thông tư liên tịch 27, các đại biểu 
tham dự Hội nghị cũng đã trao đổi, 
thảo luận trực tiếp về những khó khăn, 
vướng mắc có thể phát sinh trong quá 
trình triển khai thực hiện. 

 Chiều cùng ngày, các đại biểu tham 
dự Hội nghị đã nghe hướng dẫn và 
thảo luận về công tác xây dựng kế 
hoạch hoạt động khoa học và công 
nghệ năm 2017. 

Theo most.gov.vn 
 

 Đặt hàng thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia 

Bộ KH&CN vừa phê duyệt danh 
mục 2 nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
đặt hàng để tuyển chọn thực hiện 
trong kế hoạch năm 2016. 

Cụ thể, tuyển chọn thực hiện 2 
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trong 
năm 2016 là: Nghiên cứu thực trạng ô 
nhiễm một số yếu tố hóa học, sinh học 
trong môi trường ảnh hưởng đến sức 
khỏe cộng đồng vùng ven biển, hải 
đảo miền Bắc và đề xuất biện pháp 
can thiệp. 

Định hướng mục tiêu nhiệm vụ là 

mô tả thực trạng ô nhiễm một số tác 
nhân hóa học, sinh học trong môi 
trường vùng ven biển, hải đảo miền 
Bắc; phân tích các yếu tố ảnh hưởng 
của các tác nhân trên tới sức khỏe 
cộng đồng vùng ven biển, hải đảo 
miền Bắc; đề xuất và thử nghiệm một 
số biện pháp can thiệp hạn chế tác 
động của các yếu tố hóa học, sinh học 
trong môi trường đến sức khỏe cộng 
đồng vùng ven biển, hải đảo miền 
Bắc. 

Đồng thời, thực hiện nhiệm vụ: 
Nghiên cứu đặc điểm nhân trắc đầu 
mặt ở người Việt Nam để ứng dụng 
trong y học. Định hướng mục tiêu 
nhằm xác định đặc điểm nhân trắc đầu 
mặt ở người Việt Nam; xây dựng phần 
mềm phân tích và dự đoán hình thái 
đầu mặt ở người Việt Nam; đề xuất 
quy trình ứng dụng các kết quả nghiên 
cứu trong điều trị một số bất thường 
vùng hàm mặt. 

Bộ KH&CN giao Trường Đại học 
Thái Bình, UBND tỉnh Thái Bình 
nghiên cứu đề xuất giải pháp quản lý 
tổng hợp đới bờ phục vụ phát triển 
bền vững vùng duyên hải Bắc bộ - thí 
điểm tại tỉnh Thái Bình. 

Theo Chinhphu.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Nghiệm thu đề tài lịch sử 
KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 

Ngày 24/3, Sở KH&CN tổ chức Hội 
đồng nghiệm thu đề tài “Lịch sử hình 
thành và phát triển KH&CN tỉnh Bà 
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Rịa - Vũng Tàu” do TS. Hồ Sơn Diệp 
(Trường ĐH KHXH&NV) và KS. 
Nguyễn Kim Trường (Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh BR -VT) đồng chủ 
nhiệm đề tài. 

Mục tiêu và nội dung thực hiện đề 
tài là tái hiện quá trình hình thành, 
phát triển KH&CN tỉnh BR-VT từ sau 
năm 1975 đến năm 2015 trên các bình 
diện: tổ chức bộ máy, cơ chế vận hành 
quản lý và hoạt động KH&CN. Nhóm 
nghiên cứu đã thu thập, xử lý được 
khối lượng tư liệu lịch sử phong phú 
về hoạt động KH&CN của tỉnh, đánh 
giá những thành tựu, hạn chế của 
KH&CN trong từng giai đoạn lịch sử, 
rút ra những bài học kinh nghiệm của 
ngành KH&CN tỉnh BR-VT thông 
qua lịch sử hình thành và quá trình 
vận động, phát triển. Từ đó, dự báo xu 
hướng vận động, phát triển và đề xuất 
những giải pháp, kiến nghị, tạo luận 
cứ khoa học để ngành KH&CN tỉnh 
BR-VT phát triển đúng hướng trong 
thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
và hội nhập quốc tế ngày nay. 

 Theo đánh giá của Hội đồng 
Nghiệm thu, đề tài bám sát đề cương, 
hoàn thành nhiệm vụ đặt ra. Kết quả 
đề tài phản ánh đầy đủ, phong phú lịch 
sử KH&CN trong vòng 40 năm qua 
(1975-2015). Các nhiệm vụ nghiên 
cứu và hoạt động KH&CN qua các 
thời kỳ đã có sự tác động tích cực đối 
với đời sống kinh tế và xã hội nhân 
dân tỉnh BR-VT. Trên cơ sở đó rút ra 
nhiều bài học kinh nghiệm và đề xuất 

các giải pháp mang tính thực tiễn giúp 
KH&CN tiếp tục phát triển, đóng góp 
cụ thể cho việc xây dựng chủ trương, 
chính sách phát triển ngành KH&CN, 
đồng thời phổ cập hơn việc nghiên 
cứu và ứng dụng sáng tạo KH&CN ra 
toàn dân, tạo điều kiện thuận lợi cho 
việc phát triển nền kinh tế trí thức của 
tỉnh. 

 Hội đồng đánh giá cao tính ứng 
dụng thực tiễn của đề tài, kết quả 
nghiệm thu xếp loại Khá. 

 
 Kiểm tra đề tài Tiêu đạt chuẩn 
Global GAP 

Ngày 21/1, Sở KH&CN kiểm tra đề 
tài “Xây dựng mô hình ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật để sản xuất hồ tiêu theo 
Global GAP và liên kết từ sản xuất 
đến tiêu thụ sản phẩm tại huyện Châu 
Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” do TS. 
Bùi Xuân Khôi (Trung tâm Nghiên 
cứu Cây ăn quả miền Đông Nam bộ) 
làm chủ nhiệm.  

Đề tài được thực hiện trong 30 tháng 
từ tháng 12/2013 đến tháng 6/2016. 
Hiện các trụ tiêu trong mô hình sinh 
trưởng phát triển tốt, chưa xuất hiện 
bệnh chết nhanh, tỷ lệ sâu bệnh hại 
giảm 25-30% so với vườn sản xuất đại 
trà cùng độ tuổi. Hiện hồ tiêu đang 
mang trái, đang tiếp tục theo dõi để 
lấy năng suất và chất lượng hồ tiêu. 
Dự kiến năng suất tăng từ 40-50% so 
với năm 2014. 

Theo đó, qua 2 năm thực hiện mô 
hình Global GAP, nhà vườn đã có 
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nhận thức tốt hơn về sản xuất hồ tiêu. 
Các nhà vườn áp dụng khá tốt qui 
trình kỹ thuật sản xuất hồ tiêu theo 
Global GAP... Tất cả các hộ không 
còn sử dụng phân bón hữu cơ chưa 
hoai mục hay lạm dụng thuốc bảo vệ 
thực vật. Trong quá trình thực hiện mô 
hình, vấn đề ghi chép nhật ký sản xuất 
của các nông hộ còn gặp nhiều khó 
khăn. Do nông dân chưa quen với việc 
sau mỗi ngày làm việc cần ghi chép 
lại tất cả các hoạt động trên vườn sản 
xuất. Để thay đổi thói quen này cán bộ 
kỹ thuật đã thường xuyên hướng dẫn 
và kiểm tra nhật ký sản xuất của các 
hộ tham gia mô hình. Đến nay tất cả 
các hộ tham gia mô hình đều ghi chép 
tốt. Đề tài đã hoàn tất việc xây dựng 
cơ sở vật chất theo yêu cầu của Global 
GAP. Về tiến độ thực hiện, các nội 
dung thực hiện đảm bảo theo tiến độ 
của đề cương và hợp đồng. 

 TS. Bùi Xuân Khôi, Trung tâm 
Nghiên cứu cây ăn quả miền Đông 
Nam bộ cho biết, 8 hộ dân tại ấp Tân 
Thành, xã Quảng Thành (huyện Châu 
Đức) đã được chọn tham gia mô hình 
sản xuất hồ tiêu theo Global GAP và 
liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản 
phẩm. Các hộ dân được hướng dẫn 
trồng theo quy trình của Trung tâm từ 
bón phân đến chăm sóc theo từng giai 
đoạn. Phân bón chủ yếu từ hữu cơ bao 
gồm phân bò hoai mục và phân cá qua 
xử lý nên lượng tồn dư bảo vệ thực 
vật rất thấp. Theo tiến độ thực hiện, 
tháng 3/2016, các hộ dân tiến hành thu 

hoạch và sẽ được cấp giấy chứng nhận 
tiêu chuẩn Global GAP. 

 
 Kiểm tra đề tài phòng trừ tuyến 
trùng hại cây khổ qua và cà tím 

Ngày 28/1, Sở KH&CN tiến hành 
kiểm tra đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 
chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến 
trùng hại cây khổ qua và cà tím tại 
tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu” do ThS. Chu 
Trung Kiên, Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp Miền Nam làm chủ 
nhiệm. Đề tài được thực hiện trong 24 
tháng, từ tháng 9/2014 đến tháng 
8/2016. 

Theo kết quả kiểm tra, đề tài đã tiến 
hành điều tra thành phần loài tuyến 
trùng gây hại cây khổ qua tại huyện 
Tân Thành, TP. Bà Rịa và huyện 
Xuyên Mộc, và cà tím tại huyện 
Xuyên Mộc. Kết quả cho thấy: Tuyến 
trùng ký sinh thực vật gây hại ở 100% 
số ruộng điều tra với mật số từ 800 
đến 6.000 cá thể/200ml; Xác định 
được 17 loài tuyến trùng gây hại, 
trong đó có 4 loài tuyến trùng gây hại 
cây trồng quan trọng ở Việt Nam và 
trên thế giới là Meloidogyne 
incognita, Pratylenchus coffeae, P. 
Pratensis, và Rotylenchulus 
seniformis. Hầu hết các hộ trồng khổ 
qua với cây rau cùng họ từ 2-3/năm, ở 
những ruộng này mật số tuyến trùng 
gây hại rất cao dẫn đến cây khổ qua 
trồng vụ 3 phát triển kém, bộ lá sớm 
bị vàng, một số hộ bị thất thu. Các hộ 
trồng khổ qua không xử lý tuyến trùng 
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(> 70%) do chưa nhận biết được triệu 
chứng gây hại, một số ít hộ xử lý 
Nokaph 10GR với lượng 20kg/ha 
hoặc chế phẩm Trichoderma với 
lượng 20kg/ha để diệt tuyến trùng khi 
phát hiện cây rau vụ trước bị sưng rễ. 

 Điều tra diễn biến mật số tuyến 
trùng trong đất và rễ cây khổ qua, cà 
tím kết quả phân tích mẫu cho thấy 
diễn biến tuyến trùng gây hại khổ qua 
và cà tím có chung quy luật là mật số 
thấp ở đầu vụ sau đó tăng dần đến giai 
đoạn nửa cuối giai đoạn thu hoạch và 
giảm mạnh vào ở thời điểm kết thúc 
thu hoạch. Đề tài đã thực hiện được 
100% khối lượng công việc theo kế 
hoạch đề ra. 

 Qua kết quả kiểm tra cho thấy, việc 
điều tra, tiến hành các thí nghiệm 
được thực hiện đúng theo phương 
pháp trong đề cương, đảm bảo yêu cầu 
khoa học. Về tiến độ thực hiện đã đáp 
ứng được theo kế hoạch đề ra. 

 Theo Sở KH&CN 
 
 
 
 

 Hệ thống công nghệ tích hợp xử 
lý chất thải từ các lò giết mổ tập 
trung 

Trước thực trạng hầu hết các lò giết 
mổ gia súc không có hệ thống xử lý 
nguồn thải (nước thải, chất thải hỗn 
hợp…) mà xả thẳng ra môi trường, 
gây ô nhiễm, đề tài cấp nhà nước 
“Nghiên cứu ứng dụng và phát triển 

mô hình công nghệ tích hợp tiên tiến 
có tận thu và sử dụng năng lượng tái 
tạo để xử lý hiệu quả, bền vững nguồn 
thải hỗn hợp rắn - lỏng từ các lò giết 
mổ tập trung”, mã số KC08.31/11-15, 
đã được triển khai. 

Một trong những kết quả của đề tài 
là đã xây dựng thành công hệ thống 
tích hợp các công nghệ tiên tiến (bể 
sinh học 5 chức năng, màng khí nâng, 
lên men H2…) để xử lý nguồn thải 
hỗn hợp rắn - lỏng từ lò giết mổ tập 
trung có quy mô 20-30 m3/ngày. Hệ 
thống đã được xây dựng và vận hành 
thử nghiệm tại cơ sở giết mổ Đỗ Xuân 
Khắc (thôn Bái Đô, xã Tri Thủy, 
huyện Phú Xuyên, Hà Nội). Kết quả 
cho thấy, mô hình đã xử lý hiệu quả 
nước giết mổ gia súc, đạt tiêu chuẩn 
xả thải cột B QCVN 40-
2011/BTNMT; hiệu suất xử lý: COD 
là 95-98% và COD sau xử lý trung 
bình 85 mg/l, TN 75-80% và TN sau 
xử lý trung bình 32,54 mg/l, TP 90-
96% và TP sau xử lý trung bình 4 
mg/l; do sử dụng thu hồi khí sinh học 
nên giúp giảm tiêu hao năng lượng 
16%. Chi phí trên một tấn chất thải 
giảm 5-7 lần so với các hệ thống 
tương ứng khác. 

Chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa học 
khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu 
Số 23 ngõ 62, đường Nguyễn Chí 
Thanh, quận Đống Đa, Hà Nội; Tel: 
04.37733090; 0962060980 (Đỗ Tiến 
Anh - Chủ nhiệm đề tài). 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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 Mô đun đèn LED sử dụng công 
nghệ tản nhiệt bằng chất lỏng nano 
cacbon 

Đây là sản phẩm của đề tài độc lập 
cấp Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
“Nghiên cứu ứng dụng vật liệu ống 
nano cacbon trong chất lỏng tản nhiệt 
cho linh kiện điện tử công suất”, do 
TS Bùi Hùng Thắng (Viện Khoa học 
Vật liệu) làm chủ nhiệm. 

Môđun đèn LED là sản phẩm dùng 
để lắp vào các vỏ đèn chiếu sáng công 
cộng hiện nay để chuyển thành đèn 
LED, giúp tiết kiệm chi phí và tránh 
lãng phí khi phải bỏ đi toàn bộ đèn 
đường cũ nếu muốn thay bằng đèn 
LED mới, đồng thời góp phần nâng 
cao công suất và tuổi thọ của đèn LED 
nhờ ứng dụng công nghệ tản nhiệt 
bằng chất lỏng nano. Đề tài cũng đã 
chế tạo thành công khuôn mẫu phục 
vụ cho việc triển khai sản xuất quy mô 
lớn. 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Vật liệu 
Cacbon nano, Viện Khoa học Vật liệu 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà 
Nội; Tel: 04.37564129; 0985175655 
(TS Bùi Hùng Thắng). 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 

 Bổ nhiệm và xếp lương đối với 
viên chức ngành KH&CN 

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nội 
vụ đã ban hành Thông tư liên tịch số 

01/2016/TTLT-BKHCN-BNV hướng 
dẫn thực hiện việc bổ nhiệm và đối 
với viên chức chuyên ngành Khoa học 
và Công nghệ. 

Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa 
học và Công nghệ xếp lương theo 
chức danh nghề nghiệp quy định tại 
Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-
BKHCN-BNV phải căn cứ vào vị trí 
việc làm, chức trách, chuyên môn 
nghiệp vụ đang đảm nhận của viên 
chức và theo quy định Thông tư này. 

Khi bổ nhiệm từ ngạch viên chức 
hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp 
chuyên ngành KH&CN tương ứng 
không được kết hợp nâng bậc lương 
hoặc thăng hạng chức danh nghề 
nghiệp viên chức. 

Viên chức đã được bổ nhiệm vào 
các ngạch viên chức chuyên ngành 
Khoa học và Công nghệ quy định tại 
Quyết định số 11/2006/QĐ-BNV nay 
được bổ nhiệm chức danh nghề 
nghiệp viên chức chuyên ngành Khoa 
học và Công nghệ quy định tại Thông 
tư liên tịch số 24/2014/TTLT-
BKHCN-BNV thì cơ quan có thẩm 
quyền quản lý, sử dụng viên chức có 
trách nhiệm tạo điều kiện để viên chức 
bổ sung những tiêu chuẩn còn thiếu 
của chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành Khoa học và Công nghệ 
được bổ nhiệm. 

Thông tư liên tịch này có hiệu lực 
thi hành kể từ ngày 1/3/2016. 

Theo chinhphu.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


