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ÔNG CHU NGỌC ANH TRỞ 
THÀNH BỘ TRƯỞNG BỘ KH&CN 
VỚI 88% PHIẾU ĐỒNG Ý 

Sáng ngày 9/4, 21 Ủy viên Trung 
ương đã trúng cử vào các vị trí mới 
của Chính phủ, trong đó có ông Chu 
Ngọc Anh - tân Bộ trưởng Bộ 
KH&CN nhiệm kỳ 2016 - 2021 với 
435 phiếu đồng ý (88%). 

 Nghị quyết phê chuẩn đề nghị bổ 
nhiệm 21 thành viên mới được Quốc 
hội thông qua với hơn 90% phiếu 
đồng ý. 

 
Ông Chu Ngọc Anh sinh năm 1965, 

quê quán ở Ba Vì, Hà Nội. Ông có 
bằng Tiến sĩ Vật lý và từng là giảng 
viên, giảng dạy tại trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội vào những năm 
1994, 1995. 

Sau khi rời giảng đường, ông công 
tác tại Viện KHKT Bưu điện, Bộ 
Thông tin và truyền thông. Ông từng 
giữ chức vụ Phó vụ trưởng Vụ Công 
nghệ cao, Bộ KH&CN; Cục trưởng 
Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ 
(Bộ KH&CN), Thứ trưởng Bộ 
KH&CN. 

Tại Đại hội Đảng Cộng sản Việt 
Nam toàn quốc khóa XI năm 2011, 
ông Chu Ngọc Anh được bầu là Ủy 
viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung 
ương Đảng. Từ tháng 3/2013 đến 
5/2013, ông lần lượt đảm nhiệm các 
chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, 
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ. 

Trong thời gian giữ chức Chủ tịch 
UNBD tỉnh Phú Thọ, ông Chu Ngọc 
Anh đặc biệt quan tâm đến vấn đề 
phát triển kinh tế - xã hội để cải thiện 
đời sống người dân; giữ vững an 
ninh quốc phòng và chú trọng nhiều 
đến hoạt động khoa học kỹ thuật. 

Trên cương vị là Chủ tịch UBND 
tỉnh Phú Thọ vào thời điểm đó, ông 
Chu Ngọc Anh khẳng định chính 
quyền địa phương luôn quan tâm, sẵn 
sàng hỗ trợ về cơ chế, tạo điều kiện 
môi trường hoạt động nghiên cứu tốt 
cho Viện, coi Viện là đơn vị nghiên 
cứu công bằng như các đơn vị sự 
nghiệp khác thuộc Tỉnh. 

Lãnh đạo UBND sẵn sàng lắng nghe 
các ý kiến đề xuất, trực tiếp cùng họp 
bàn với Viện và các đối tác liên quan 
để xây dựng nội dung tốt nhất, tranh 
thủ được nguồn vốn đầu tư cho nghiên 
cứu và chuyển giao khoa học công 
nghệ. Trên cơ sở đó tạo ra các sản 
phẩm nghiên cứu có điểm nhấn cụ thể, 
mở rộng sản xuất và xây dựng được 
thương hiệu riêng cho tỉnh, đặc biệt là 
sản phẩm chè xanh mang thương hiệu 
Phú Thọ, tạo cơ sở cải thiện đời sống 
của người dân địa phương. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Khi còn là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, 

ông Chu Ngọc Anh luôn trăn trở làm sao để 
xây dựng được sản phẩm chè xanh mang 
thương hiệu Phú Thọ 

Các vị trí ông Chu Ngọc Anh từng 
nắm giữ trước khi trở thành Bộ trưởng 
Bộ KH&CN: 

Năm 1994 - 1995: Giảng viên Viện 
Vật lý kỹ thuật, Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội. 

Năm 1997 - 2000: Phó Trưởng 
phòng Vô tuyến, Viện Khoa học kỹ 
thuật Bưu điện. 

Năm 2001 - 2003: Trưởng phòng Vô 
tuyến, Viện Khoa học kỹ thuật Bưu 
điện, Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Năm 2004 - 2007: Phó Vụ trưởng 
Vụ Công nghệ cao, Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Năm 2007 - 2011: Cục trưởng Cục 
Ứng dụng và phát triển công nghệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Tháng 8/2010 - 12/2010: Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Tháng 1/2011 - 2/2013: Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ. 

Tháng 3/2013 – 5/2013: Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Phú Thọ. 

Từ 5/2013 - 9/2015: Ủy viên dự 
khuyết Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XI, Phó Bí thư Tỉnh ủy 
Phú Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Phú Thọ. 

Từ 9/2015: Ủy viên dự khuyết Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

Từ 1/2016: Ủy viên Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII, Thứ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Ngày 9/4/2016, ông Chu Ngọc Anh 
được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ nhiệm kỳ 
2016 - 2021 thay cho ông Nguyễn 
Quân. Trong quá trình công tác, ông 
Chu Ngọc Anh từng được Nhà nước 
Việt Nam trao tặng Huân chương Lao 
động hạng Ba. 

Theo Vietq.vn 
 
BỘ TRƯỞNG CHU NGỌC ANH: 
“KH-CN PHẢI TÁC ĐỘNG 
MẠNH MẼ HƠN TỚI NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH QUỐC GIA” 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh cho biết một trong những ưu tiên 
của ông trong nhiệm kỳ sắp tới là 
“chú trọng vấn đề hiệu quả của hoạt 
động khoa học và công nghệ 
(KH&CN), sao cho KH&CN tác động 
trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng 
suất lao động, năng lực cạnh tranh 
của quốc gia và doanh nghiệp, tốc độ 
và chất lượng tăng trưởng của nền 
kinh tế đất nước”. 
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Được Quốc hội 
tín nhiệm phê 
chuẩn chức vụ Bộ 
trưởng Bộ 
KH&CN, Ông Chu 
Ngọc Anh cho biết 
đã cảm nhận sâu 
sắc niềm vinh dự 

đi đôi với trách nhiệm rất lớn trước 
đất nước, nhân dân và cộng đồng 
KH&CN, đặc biệt trong bối cảnh mới, 
khi KH&CN và đổi mới sáng tạo phải 
trở thành đòn bẩy cho công cuộc tái 
cấu trúc kinh tế, đổi mới mô hình tăng 
trưởng để phát triển đất nước nhanh 
và bền vững. 

Kỳ vọng và sự quan tâm đặc biệt của 
Đảng, Nhà nước và xã hội đối với 
KH&CN là một thuận lợi nhưng cũng 
là một áp lực buộc lực lượng KH&CN 
phải không ngừng đổi mới và hoàn 
thiện. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quyết định 
của Chủ tịch nước bổ nhiệm thành viên Chính 
phủ cho Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh. Ảnh TTXVN 

“Con đường phía trước đầy thách 
thức, nhưng tôi tin rằng, với trí tuệ, 

nhiệt huyết và sự quyết tâm đồng lòng 
của lực lượng KH&CN Việt Nam 
trong nước và ở nước ngoài, chúng ta 
sẽ đến đích thành công”, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cho biết.    

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho 
biết, ưu tiên hàng đầu trong nhiệm kỳ 
sắp tới của ông là tập trung chỉ đạo 
thực hiện thành công các định hướng, 
giải pháp phát triển KH&CN theo tinh 
thần Nghị quyết Trung ương 20-
NQ/TW, những ưu tiên và trọng tâm 
công tác của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ, trong đó đặc biệt chú trọng 
vấn đề hiệu quả của hoạt động 
KH&CN, sao cho KH&CN tác động 
trực tiếp và mạnh mẽ hơn tới năng 
suất lao động, năng lực cạnh tranh của 
quốc gia và doanh nghiệp, tốc độ và 
chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế 
đất nước. 

Muốn vậy, cần xác định trúng và 
đúng tầm nhiệm vụ KH&CN, xuất 
phát từ thực tiễn và giải quyết được 
các yêu cầu bức thiết của thực tiễn 
phát triển đất nước, ngành, lĩnh vực và 
doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải là 
chủ thể đi đầu trong thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, ứng dụng và đổi 
mới công nghệ. 

Khẳng đinh, để triển khai có hiệu 
quả nhiệm vụ KH&CN, nhân tố con 
người là quan trọng nhất, vì vậy Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh 
việc gây dựng và phát triển đội ngũ 
cán bộ khoa học mạnh trong nước và 
ở nước ngoài, kết hợp đồng thời biện 
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pháp động viên, khuyến khích và đặt 
yêu cầu trở lại đối với nhà khoa học; 
đào tạo, trọng dụng người tài kết hợp 
với đòi hỏi về tính liêm chính và đạo 
đức trong nghiên cứu. 

Bên cạnh đó, cần bảo đảm phương 
tiện và môi trường làm việc thuận lợi 
cho cán bộ khoa học. Đầu tư có hiệu 
quả cho hạ tầng KH&CN, trang thiết 
bị nghiên cứu, phòng thí nghiệm, 
nguồn lực thông tin và tài chính, kể cả 
hạ tầng mềm, đó là môi trường học 
thuật tiên tiến, lành mạnh.  

Có con người giỏi và phương tiện 
hiện đại chưa đủ, chúng ta cần tiếp tục 
đổi mới cơ chế quản lý hoạt động 
KH&CN theo hướng dỡ bỏ các rào 
cản, giải phóng tối đa tiềm năng sáng 
tạo, nới rộng quyền tự chủ đi đôi với 
đánh giá công khai, minh bạch kết quả 
hoạt động nghiên cứu. 

Cuối cùng, với một nước đi sau như 
Việt Nam, cần đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu chung 
để tranh thủ nguồn lực và tri thức của 
các quốc gia tiên tiến, đồng thời từng 
bước nâng tầm năng lực và trình độ 
nghiên cứu trong nước để có thể tham 
gia hợp tác đối tác bình đẳng và cùng 
có lợi trong dài hạn, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh khẳng định. 

Về thông điệp gửi tới cộng đồng 
KH&CN Việt Nam, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh tin tưởng vào trí tuệ, lòng 
tự trọng và trách nhiệm đối với công 
việc, với đất nước của các nhà khoa 
học Việt Nam. 

Theo đó, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
rất mong nhận được sự ủng hộ và chia 
sẻ của cộng đồng KH&CN Việt Nam 
trong nước và ở người ngoài, cùng 
chung sức, đồng lòng đóng góp cho 
thành công của sự nghiệp KH&CN. 
Mong ngành KH&CN tiếp tục nhận 
được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và 
Chính phủ, sự hợp tác và phối hợp 
chặt chẽ của các bộ, ngành, địa 
phương, sự hưởng ứng nhiệt tình của 
người dân và các lực lượng xã hội, để 
khoa học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo thực sự trở thành động lực thúc 
đẩy phát triển đất nước nhanh và bền 
vững. 

 Tổng hợp 
 
 

 
 
NHIỀU SỰ KIỆN CHÀO MỪNG 
NGÀY KH&CN 18/5 

Tại buổi Họp báo thường kỳ Quý 
I/2016 của Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) diễn ra sáng 
01/4/2016, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Phạm Công Tạc cho biết, hiện nay, 
các đơn vị trực thuộc Bộ KH&CN 
đang gấp rút chuẩn bị triển khai tổ 
chức nhiều hoạt động trong Quý II, 
đặc biệt là chuỗi sự kiện chào mừng 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5. 

 Buổi họp báo được tổ chức nhằm 
cung cấp thông tin định kỳ cho báo 
chí về hoạt động của Bộ KH&CN, 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ theo quy định của Chính 
phủ. Đây cũng là dịp để Bộ KH&CN 
trả lời trực tiếp những vấn đề báo chí 
và dư luận quan tâm trong thời gian 
gần đây. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc 

chủ trì buổi Họp báo (Ảnh: Ngũ Hiệp) 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã thông 
báo với các phóng viên báo chí về kết 
quả hoạt động nổi bật của Bộ 
KH&CN trong Quý I/2016 và một số 
nhiệm vụ sẽ triển khai trong thời gian 
tới. Theo đó, trong Quý I/2016, Bộ 
KH&CN đã tổ chức triển khai thực 
hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
07/01/2016 của Chính phủ về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo 
điều hành thực hiện kế hoạch phát 
triển KT-XH và dự toán ngân sách 
nhà nước năm 2016; ban hành Danh 
mục các văn bản quy phạm pháp luật 
soạn thảo trong kế hoạch năm 2016; 
hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ; phê duyệt 
Khung các Chương trình KH&CN 
trọng điểm cấp Nhà nước giai đoạn 
2016 - 2020; báo cáo Thường trực 
Chính phủ về Dự thảo Quyết định của 

Bộ trưởng Bộ KH&CN ban hành Quy 
chế tài chính của Viện KH&CN Việt 
Nam - Hàn Quốc (V-KIST); tiếp tục 
hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 
95/2014/NĐ-CP quy định về đầu tư và 
cơ chế tài chính đối với hoạt động 
KH&CN;… 

 Bên cạnh công tác xây dựng cơ chế, 
chính sách, pháp luật về KH&CN, Bộ 
KH&CN đã tổ chức nhiều sự kiện, hội 
nghị, hội thảo quan trọng như: Trao 
Giải thưởng Báo chí về KH&CN năm 
2015; Bộ KH&CN và Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam 
ký kết Chương trình hợp tác khung 
giai đoạn 2016 - 2020; Final Demo 
Day; Bộ KH&CN - Tập đoàn Viễn 
thông quân đội (Viettel) hợp tác ứng 
dụng công nghệ thông tin, viễn thông 
trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; “Kết nối 
và đổi mới sáng tạo Việt Nam - 
2016”; Tổng kết Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước 
giai đoạn 2011-2015 “Nghiên cứu ứng 
dụng và phát triển công nghệ tiên tiến 
phục vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
cộng đồng” (mã số KC.10/11-15) và 
một số Chương trình KH&CN trọng 
điểm khác; Tọa đàm “Cộng đồng 
doanh nhân trí thức người Việt - một 
nguồn lực quan trọng góp phần phát 
triển đất nước”; Lễ kỷ niệm Ngày Đo 
lường Việt Nam; Lễ Công bố Chương 
trình “Tháng hưởng ứng ngày Sở hữu 
trí tuệ thế giới vì mục tiêu hội 
nhập”;… 
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 Cũng tại buổi Họp báo, lãnh đạo 
một số đơn vị thuộc Bộ đã cung cấp 
thêm thông tin với báo chí liên quan 
đến Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN; Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu; Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia năm 2015 và 
Chuỗi sự kiện “20 năm Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia”; Tổng kết các 
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 
Nhà nước và định hướng của các 
chương trình này trong giai đoạn 
2016-2020; vấn đề khởi nghiệp và các 
hoạt động, cơ chế chính sách thúc đẩy 
khởi nghiệp;… 

 Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN là hai 
giải thưởng cao quý mà Đảng, Nhà 
nước trao tặng cho các tác giả/nhóm 
tác giả của công trình/cụm công trình 
KH&CN tiêu biểu, có giá trị cao về 
KH&CN, hiệu quả kinh tế xã hội; có 
ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong đời 
sống, góp phần phục vụ sự phát triển 
kinh tế, xã hội của đất nước.  

 Về việc triển khai xét tặng Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu năm 2016, Quỹ 
Phát triển KH&CN Quốc gia (Bộ 
KH&CN) đã gửi Thông báo mời các 
nhà khoa học nộp hồ sơ đề nghị xét 
tặng Giải thưởng tới các tổ chức 
nghiên cứu khoa học, viện, trường đại 
học; đăng tải trên website của Bộ 
KH&CN và Quỹ Phát triển KH&CN 
Quốc gia. Bộ KH&CN sẽ tổ chức Lễ 
trao Giải thưởng vào dịp kỷ niệm 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2016. 

 Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Bộ 
KH&CN đang gấp rút chuẩn bị triển 
khai tổ chức nhiều hoạt động trong 
Quý II, đặc biệt là chuỗi sự kiện chào 
mừng Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 
như: Trao Giải thưởng Tạ Quang Bửu; 
Lễ trao Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia; Hội thảo Quốc tế chuyên đề trong 
khuôn khổ Triển lãm quốc tế Công 
nghệ thân thiện môi trường Việt Nam 
2016 - ECOTECH VIETNAM 2016; 
“Những ngày Khoa học, Công nghệ 
và Đổi mới sáng tạo ASEAN-EU (STI 
Days) 2016”; Hội nghị phổ biến nội 
dung của pháp luật về KH&CN; Hội 
thảo khoa học “Triển khai công tác 
thông tin, thống kê KH&CN tại các 
Bộ, ngành”; Tổng kết Chương trình 
168 giai đoạn 2; Hội thảo “Nghiên 
cứu phương pháp, quy trình xây dựng 
bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ 
và đổi mới công nghệ ở Việt Nam”; 
Chợ Công nghệ và Thiết bị chuyên 
ngành; Hội nghị triển khai thực hiện 
Đề án tái cơ cấu ngành KH&CN;… 

 Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ diễn 
ra chuỗi các sự kiện chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam 18/5 như: Triển 
lãm các giải pháp đoạt giải tại cuộc thi 
Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh năm 2014 - 
2015 và cuộc thi Ý tưởng KH&CN 
lần thứ I năm 2015 dự kiến diễn ra từ 
ngày 16 - 20/5/2016; Hội thảo “Phát 
huy vai trò của KH&CN trong xây 
dựng nông thôn mới” dự kiến tổ chức 
vào ngày 17/5/2016. 

Tổng hợp 
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BỘ CÔNG AN VÀ BỘ KH&CN 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC CHẾ TẠO 
SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO 

Ngày 31/3, Bộ Công an phối hợp với 
Bộ KH&CN tổ chức lễ ký Chương 
trình phối hợp hoạt động khoa học và 
công nghệ (KH&CN) giữa hai Bộ giai 
đoạn 2015 - 2020. 

Bộ Công an phối hợp với 
Bộ KH&CN tổ chức Lễ ký Chương 
trình phối hợp hoạt động KH&CN 
giữa hai Bộ giai đoạn 2015 - 2020; 
trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự 
nghiệp KH&CN” cho lãnh đạo Bộ 
Công an, lãnh đạo một số đơn vị thuộc 
Bộ Công an. 

 
Bộ trưởng Bộ Công An, Đại tướng Trần Đại 

Quang phát biểu tại buổi Lễ 
Tham dự lễ ký kết, về phía Bộ Công 

an có Đại tướng, GS.TS Trần Đại 
Quang - Ủy viên Bộ chính trị, Bộ 
trưởng Bộ Công an; Thượng tướng, 
GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, 
Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều 
đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ; 
Tổng cục I, Tổng cục IV Bộ Công an. 

Về phía Bộ KH&CN có Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Nguyễn Quân; Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh; 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc 

Khánh; Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Phạm Công Tạc và các đại diện lãnh 
đạo Tổng cục, Cục, Vụ, Viện; Văn 
phòng Bộ của Bộ KH&CN. 

Báo cáo tóm tắt kết quả phối hợp 
công tác giữa hai Bộ và các nội dung 
của chương trình mới, đại diện lãnh 
đạo Tổng cục IV, Bộ Công an cho 
biết, Chương trình phối hợp giữa hai 
Bộ từ năm 2006 đã đạt được nhiều kết 
quả quan trọng, cụ thể: Hai Bộ đã phối 
hợp xây dựng và triển khai 07 nhiệm 
vụ thuộc chương trình KH&CN trọng 
điểm, 11 nhiệm vụ độc lập cấp Quốc 
gia, 01 nhiệm vụ hợp tác quốc tế theo 
Nghị định thư và 10 nhiệm vụ cấp 
Bộ... kết quả thực hiện nhiệm vụ đã 
góp phần quan trọng đối với công tác 
nghiệp vụ của lực lượng công an nhân 
dân (CAND) trên các lĩnh vực an 
ninh, tình báo, cảnh sát, hậu cần-kỹ 
thuật... 

Đã phối hợp xây dựng triển khai một 
số văn bản quy phạm pháp luật quan 
trọng làm căn cứ pháp lý cho hoạt 
động KH&CN của Bộ Công an về huy 
động tiềm lực KH&CN phục vụ công 
tác công an, phê duyệt danh mục công 
nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 
triển và Danh mục sản phẩm công 
nghệ cao được khuyến khích thuộc 
lĩnh vực an ninh, quốc phòng. 

Hai Bộ cũng đã tham gia các đoàn 
công tác nước ngoài để tìm hiểu, khai 
thác và chuyển giao giải mã công 
nghệ tiên tiến để phục vụ phát triển 
hoạt động KH&CN CAND; thường 
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xuyên trao đổi, mời chuyên gia tham 
gia các hội thảo, hội đồng tư vấn 
tuyển chọn nhiệm vụ KH&CN. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân (bên 

trái) và Đại tướng - Bộ trưởng Bộ Công An 
Trần Đại Quang (bên phải) ký kết Chương 
trình phối hợp giữa 2 Bộ. 

Tuy nhiên, để Chương trình hợp tác 
có hiệu quả hơn nữa và phù hợp với 
tình hình thực tế cũng như đáp ứng 
yêu cầu, nhiệm vụ Công an trong tình 
hình mới, Bộ Công an cũng đề xuất 
với Bộ KH&CN quan tâm, tạo điều 
kiện cho KH&CN CAND phát triển 
phục vụ yêu cầu trong tình hình mới; 
tiếp tục triển khai xây dựng và trình 
phê duyệt các chương trình, dự án về 
KH&CN các lĩnh vực theo chủ 
chương, đường lối của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước; thành lập Quỹ phát 
triển KH&CN của Bộ Công an; 
thường xuyên trao đổi những vấn đề 
có liên quan giữa hai Bộ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Nguyễn Quân cho biết, 
Chương trình phối hợp trong gần 10 
năm qua đã được thực hiện một cách 
thành công, có nhiều kết quả tốt, đóng 
góp cho sự phát triển KH&CN không 
chỉ của ngành Công an mà của ngành 
KH&CN cả nước, đồng thời giúp cho 

Bộ KH&CN trong công tác bảo vệ bí 
mật nội bộ, bảo đảm an ninh cho hoạt 
động KH&CN cũng như là hoạt động 
hợp tác quốc tế của Bộ KH&CN. 

Bộ trưởng khẳng định, KH&CN 
trong 10 năm qua có những bước phát 
triển vượt bậc nhờ vào sự đổi mới của 
cơ chế chính sách, cụ thể là Nghị 
quyết 20 của Ban chấp hành Trung 
ương khóa XI; Luật KH&CN năm 
2013, cũng như được sự ủng hộ của 
các lãnh đạo Bộ, ngành, Chính phủ, 
Quốc hội và Trung ương Đảng. Bộ 
trưởng tin tưởng, trong giai đoạn hội 
nhập sắp tới chúng ta có thể bước vào 
giai đoạn hội nhập bằng những cơ chế 
chính sách mới, đổi mới về KH&CN. 
Bên cạnh đó, Bộ trưởng mong muốn 
Bộ Công an tiếp tục quan tâm, ủng hộ 
cho sự phát triển KH&CN, một trong 
những nhân tố quyết định hội nhập 
thành công của đất nước. 

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, 
PGS.TS. Bộ trưởng Trần Đại Quang 
thay mặt Bộ Công an và các đồng chí 
được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự 
nghiệp KH&CN trân trọng cảm ơn Bộ 
KH&CN đã quan tâm phối hợp, giúp 
đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Bộ 
Công an tiếp tục nâng cao tiềm lực 
KH&CN phục vụ phát triển công 
nghiệp an ninh, đáp ứng yêu cầu bảo 
vệ an ninh trong tình hình mới.  

Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng 
khẳng định, việc ký kết sẽ tạo cơ sở 
pháp lý quan trọng để Bộ KH&CN và 
Bộ Công an phối hợp chặt chẽ hơn 
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trong hoạt động KH&CN, trọng tâm là 
nghiên cứu ứng dụng và chế tạo sản 
phẩm công nghệ cao thuộc lĩnh vực an 
ninh, quốc phòng; cung cấp luận cứ 
khoa học phục vụ việc tham mưu đề 
xuất hoạch định chủ trương, đường lối 
chính sách của Đảng, pháp luật của 
Nhà nước về đảm bảo an ninh Quốc 
gia; nghiên cứu KH&CN để sản xuất 
vũ khí, phương tiện kỹ thuật nghiệp 
vụ trong phát triển công nghệ an ninh, 
xây dựng phòng thí nghiệm phục vụ 
công tác tiêu chuẩn đo lường, chất 
lượng các thiết bị phương tiện kỹ 
thuật nghiệp vụ, trao đổi thông tin về 
KH&CN; phối hợp hợp tác quốc tế về 
KH&CN. 

Tại Lễ ký kết, để thể hiện tình cảm 
và ghi nhận của Bộ KH&CN đối với 
những đóng góp tích cực, quan trọng 
của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an 
đối với sự phát triển KH&CN, ngày 
7/3/2016, Bộ trưởng Bộ KH&CN đã 
ký Quyết định số 445/QĐTKHCN 
tặng Kỷ niệm chương về KH&CN cho 
06 đồng chí lãnh đạo của Bộ Công an. 

Theo Vietq.vn 
 

TỈNH ỦY LÀM VIỆC VỚI SỞ 
KH&CN VỀ KẾ HOẠCH THỰC 
HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 
ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ VI 

Ngày 29/3, Thường trực Tỉnh uỷ tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu  đã có buổi làm 
việc với Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) về Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ VI. Tham dự có đồng chí Nguyễn 
Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND 
tỉnh chủ trì buổi làm việc; ông Trần 
Đình Khoa - Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; 
ông Lê Thanh Dũng - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh; đại diện các Sở, Ban, 
ngành cùng lãnh đạo UBND các 
huyện, thành phố trong tỉnh. 

 
Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc 

Sở KH&CN cho biết, nhằm triển khai 
kịp thời, có chất lượng và hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
KH&CN được Đại hội đại biểu Đảng 
bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI, 
nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, Chi bộ Sở 
KH&CN đặt mục tiêu tăng cường 
triển khai các đề tài/dự án nghiên cứu, 
ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản 
xuất và đời sống, tập trung cho các 
lĩnh vực như ứng dụng công nghệ cao 
vào sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng 
thuỷ sản, bảo quản chế biến sau thu 
hoạch; xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn 
môi trường; phòng chống xói lở bờ 
biển và các ao xoáy tại các bãi tắm; 
phát triển năng lượng tái tạo… 

 Trong giai đoạn 2016-2020, có ít 
nhất 500 lượt DN trên địa bàn tỉnh đổi 
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mới công nghệ, áp dụng hệ thống tiên 
tiến thông qua hoạt động tài trợ, hỗ trợ 
của chương trình KH&CN của tỉnh; 
mục tiêu đến năm 2020, hầu hết các 
sản phẩm, hàng hóa đặc sản của tỉnh 
đều được đăng ký bảo hộ sở hữu trí 
tuệ, được xây dựng và phát triển 
thương hiệu; có ít nhất 10 DN 
KH&CN được thành lập. Công tác 
quản lý tiêu chuẩn - đo lường - chất 
lượng được tăng cường và nâng cao 
hiệu quả. Sàn giao dịch công nghệ 
trực tuyến của tỉnh đi vào hoạt động 
có hiệu quả và kết nối với sàn giao 
dịch công nghệ Khu vực phía Nam. 
Nâng cao hiệu quả thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN thông qua cơ chế 
đặt hàng, cơ chế khoán chi và cơ chế 
cấp phát kinh phí qua Quỹ. Trung tâm 
Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, Trung 
tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - 
Chất lượng, Trung tâm Thông tin và 
Thống kê KH&CN và các tổ chức 
KH&CN khác của tỉnh được đầu tư 
chiều sâu nhằm tăng cường tiềm lực 
của các tổ chức này. 

 Sở KH&CN cũng đặt mục tiêu 
trong giai đoạn này phải hoàn thành 
việc chuyển đổi 100% các tổ chức 
KH&CN công lập của tỉnh sang hoạt 
động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm; tăng cường số lượng và nâng 
cao chất lượng nguồn nhân lực 
KH&CN... 

 Tại buổi làm việc, Sở KH&CN đề 
nghị các Sở, ngành tham mưu cho 
UBND tỉnh phê duyệt danh mục “Dự 

án trạm ứng dụng và chuyển giao 
công nghệ Côn Đảo” vào kế hoạch 
đầu tư công trung hạn, giai đoạn 
2016-2020; đề xuất dự toán chi ngân 
sách nhà nước cho hoạt động KH&CN 
hàng năm; chủ động đặt hàng cho Sở 
KH&CN nghiên cứu, ứng dụng các đề 
tài, dự án phục vụ cho sự phát triển 
của ngành, địa phương; tháo gỡ khó 
khăn về biên chế hành chính cho Sở; 
bố trí đất cho Sở triển khai nhiệm vụ 
bảo tồn gen các loại cây có giá trị kinh 
tế cao và đặc trưng của tỉnh; bố trí đất 
xây dựng trạm quan trắc và cảnh báo 
phóng xạ… 

 Phát biểu kết luận buổi làm việc, 
đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị 
Sở KH&CN xây dựng kế hoạch phải 
cụ thể, xác định rõ mục tiêu, nhiệm 
vụ, thời gian hoàn thành và phải có sự 
phối hợp chặt chẽ đối với các sở, 
ngành, địa phương, DN trong việc 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN. Đồng 
thời cần chú trọng hơn nữa việc 
nghiên cứu, hỗ trợ triển khai, ứng 
dụng KH&CN trong lĩnh vực 
VSATTP, môi trường, du lịch, xã hội 
nhân văn...  

 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng 
yêu cầu Sở KH&CN tham mưu cho 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng cơ chế, 
chính sách ưu đãi, tạo điều kiện thúc 
đẩy KH&CN phát triển; chủ động 
hình thành thị trường KH&CN; kết 
nối các nhà khoa học, các DN ở địa 
phương với các nhà khoa học tầm cỡ 
quốc gia và quốc tế, hỗ trợ các DN 
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ứng dụng KH&CN; định kỳ gặp gỡ 
nhà khoa học, nhà nghiên cứu để lắng 
nghe và tham mưu, đề xuất giúp tạo 
cơ chế, môi trường thuận lợi cho nhà 
khoa học nghiên cứu. 

 Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn 
Hồng Lĩnh cũng nhấn mạnh, hỗ trợ 
DN phát triển KH&CN và quản lý 
khoa học là hai nhiệm vụ trọng tâm 
của ngành KH&CN; các trung tâm 
trực thuộc Sở KH&CN phải có nhiệm 
vụ tham mưu, hỗ trợ để thực hiện tốt 
các nhiệm vụ này. 

Theo Sở KH&CN 
 

 
 

 Phó Thủ tướng ủng hộ chạy thử 
tàu ngầm tự chế Hoàng Sa trên biển 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam giao Bộ Quốc phòng chủ trì 
cùng Bộ Khoa học - Công nghệ, hỗ 
trợ việc chạy thử tàu ngầm Hoàng Sa 
trên biển. 

 Cụ thể, mới đây, ông Nguyễn Quốc 
Hòa, chủ nhân của tàu ngầm tự chế 
Hoàng Sa nhận được văn bản trả lời 
của UBND tỉnh Thái Bình về việc thử 
nghiệm tàu ngầm Hoàng Sa trên biển. 
Văn bản nêu rõ: “Phó Thủ tướng 
Chính Phủ Vũ Đức Đam có ý kiến 
giao Bộ Quốc phòng chủ trì, hỗ trợ 
ông Hòa triển khai thử nghiệm tàu 
ngầm mini tự chế. Bộ KH&CN bố trí 
kinh phí để Bộ Quốc phòng thẩm định 
hồ sơ thiết kế, tư vấn các giải pháp, 
xây dựng quy trình thử nghiệm và đáp 

ứng một phần chi phí cho tổ chức thử 
nghiệm trên biển” 

Việc thử nghiệm tàu ngầm Hoàng Sa 
ở trên biển dự kiến sẽ liên quan đến 
thiết bị, người lái và rất nhiều tàu bè, 
phương tiện khác nên tỉnh phải xin ý 
kiến Văn phòng Chính phủ. Đặc biệt, 
theo ông Nguyễn Hoàng Giang - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình, tỉnh 
cũng mong muốn có sự hỗ trợ của Bộ 
Quốc Phòng trong việc thử nghiệm 
tàu ngầm Hoàng Sa trên biển bởi 
trong quá trình thử nghiệm tàu ngầm 
trên biển mà không may gặp sự cố thì 
sẽ rất khó xử lý. 

Tàu ngầm tự chế Hoàng Sa có thể 
chạy được 7 hải lý/h, tốc độ tối đa có 
thể đạt được là 15 hải lý/h. Tàu ngầm 
nặng 9 tấn, dài 7 m, bề ngang 2,5m; 
cao 2m và có thể lặn sâu 50m. Thời 
gian lặn theo tính toán là 3 ngày 3 
đêm. Vỏ tàu được thiết kế bằng thép 
cường lực. Tàu có hình thoi dẹt, chở 2 
người. Tàu ngầm được sơn màu xanh. 

Hiện tại, các tính năng liên lạc thủy 
âm khi lặn sâu, hệ thống liên lạc tầm 
xa VHF khi nổi, hệ thống camera 
quan sát dưới nước; hệ thống dò quét 
đáy biển, vật cản phía trước... lắp đặt 
ở tàu ngầm đã thử nghiệm xong và 
đang hoạt động tốt. 

 Tàu ngầm Hoàng Sa được ông Hòa 
và đội ngũ kỹ sư nghiên cứu chế tạo 
năm 2015 và đã được thử nghiệm 
thành công ở hồ rộng khoảng 3ha, sâu 
3m. Ông Nguyễn Quốc Hòa năm nay 
56 tuổi, hiện là Giám đốc Công ty cơ 

THÀNH TỰU KH&CN 
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khí Quốc Hòa ở TP.Thái Bình, tỉnh 
Thái Bình. 

Theo Vietq.vn 
 

 Chế tạo thành công bộ sinh 
phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết 

Nhóm nghiên cứu của Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 do PGS.TS. 
Lê Hữu Song đứng đầu vừa nghiên 
cứu chế tạo thành công bộ sinh phẩm 
xác định các vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết thường gặp và phát hiện 
gen kháng sinh. 

Đây là kết quả chính của Đề tài 
“Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xác 
định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết 
thường gặp và phát hiện gen kháng 
sinh”, mã số KC.10.43/11-15, thuộc 
Chương trình KH&CN trọng điểm cấp 
Nhà nước giai đoạn 2011-2015 
“Nghiên cứu ứng dụng và phát triển 
công nghệ tiên tiến phục vụ bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe cộng đồng” (mã số 
KC.10/11-15). Đề tài vừa được Hội 
đồng đánh giá nghiệm thu cấp Nhà 
nước do Bộ KH&CN (KH&CN) tổ 
chức đánh giá nghiệm thu ngày 24/3.  
Đề tài được thực hiện từ 01/01/2014 - 
01/12/2015.  

Với sự phối hợp của Bệnh viện Bạch 
Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương, 
Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương... 
đến nay, nhóm nghiên cứu đã chế tạo 
được bộ sinh phẩm xác định các vi 
khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường 
gặp là Vi khuẩn Gram (-) và Vi khuẩn 

Gram (+). Ngưỡng phát hiện trung 
bình của bộ sinh phẩm là 10 CFU/ml 
máu. Sau 4 tháng bảo quản độ nhạy kỹ 
thuật và độ đặc hiệu của bộ sinh phẩm 
vẫn bảo đảm là 10 CFU/ml và 100%. 
Cùng với đó, đã chế tạo được bộ sinh 
phẩm phát hiện gene kháng kháng 
sinh của các vi khuẩn gây nhiễm 
khuẩn huyết thường gặp; sinh phẩm 
loại bỏ DNA người làm giàu DNA vi 
khuẩn (sản phẩm này không nằm 
trong yêu cầu của đề tài). 

Bộ sinh phẩm được tạo ra đã đem lại 
hiệu quả rõ rệt. Cụ thể, so với phương 
pháp cấy máu và bộ kit thương mại 
(CE-IVD Septifast), bộ sinh phẩm 
được tạo ra có độ nhạy, độ đặc hiệu 
tương đương (37%, 100% so với 39%, 
33% và 100%). Khi kết hợp bộ sinh 
phẩm mới được tạo ra với cấy máu đã 
nâng độ nhạy lên 54% và độ đặc hiệu 
vẫn đạt 100%. Tức là, nếu sử dụng bộ 
sinh phẩm mới tạo ra sẽ nâng khả 
năng chẩn đoán mầm bệnh gây nhiễm 
khuẩn huyết lên 15%. Giá thành tạm 
tính của bộ sinh phẩm mới tạo ra thấp 
hơn gần 1/2 lần so với bộ kit thương 
mại CE-IVD septifast (2,5 triệu/mẫu 
so với 4,4 triệu/mẫu).  

Bộ sinh phẩm được tạo ra có tính 
linh hoạt trong sử dụng, quy trình thực 
hiện đơn giản, thân thiện với người sử 
dụng. Đồng thời, có thể sử dụng trên 
nhiều thiết bị sinh học phân tử hiện có 
tại các phòng xét nghiệm của các 
Bệnh viện ở nước ta nên không cần 
phải đầu tư lớn. Nhóm nghiên cứu 



Số 240 - 4/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 13 

cũng đã kiến nghị được triển khai dự 
án sản xuất thử nghiệm bộ sinh phẩm 
đã được tạo ra trong thời gian tới.  

Nhóm nghiên cứu cũng đã nghiên 
cứu tạo ra quy trình chế tạo sinh phẩm 
chẩn đoán các mầm bệnh gây nhiễm 
khuẩn huyết thường gặp; quy trình chế 
tạo sinh phẩm phát hiện các gene 
kháng  kháng sinh của vi khuẩn gây 
nhiễm khuẩn huyết thường gặp; đưa ra 
tiêu chuẩn cơ sở của các bộ sinh phẩm 
trên tương đương với sản phẩm nhập 
khẩu cùng loại.  

Ngoài những kết quả nói trên, Đề tài 
đã công bố 6 bài báo trên các tạp chí 
chuyên ngành uy tín trong nước và 
quốc tế; góp phần đào tạo 2 Thạc sỹ, 1 
Tiến sĩ. Đặc biệt, có 2 đơn đăng ký 
bằng độc quyền sáng chế đã được Cục 
Sở hữu trí tuệ chấp nhận đơn.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Hệ thống phát hiện và nhận dạng 
đối tượng bằng công nghệ 3D Vision 

Năm 2015, các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Quang điện tử - Viện Ứng 
dụng công nghệ (Bộ KH&CN) do TS. 
Phạm Hồng Tuấn, Giám đốc Trung 
tâm Quang điện tử dẫn dắt hợp tác 
với Phòng thí nghiệm AOI - Trường 
Đại học Kỹ thuật Đài Bắc (NTUT-
National Taipei University of 
Technology), Đài Loan mới đây đã 
phát triển thành công hệ thống phát 
hiện và nhận dạng đối tượng bằng 
công nghệ 3D Vision. 

Hiện nay ở Việt Nam, các hệ thống 

nhận dạng phương tiện giao thông, 
đếm xe cộ, nhận dạng biển số xe đã 
bắt đầu dần được áp dụng ví dụ như 
các phần mềm: TF.BUSMS, TF. 
LPRS, TF.CPRS của TF Group. Tuy 
nhiên, các phần mềm hầu hết sử dụng 
các giải pháp nhận dạng dựa trên công 
nghệ xử lý ảnh 2D dẫn tới gặp khó 
khăn trong một số trường hợp nhất 
định như: Khó có thể phân biệt được 
ảnh một chiếc ô tô trên tấm Pano hay 
ô tô đỗ trên đường, một người đang 
đứng trên vỉa hè hay ảnh người trên 
tấm quảng cáo, đo thể tích vật thể,... 
Các yếu điểm này hoàn toàn có thể 
khắc phục nếu chúng ta sử dụng 
phương pháp thu nhận và xử lý hình 
ảnh ba chiều của đối tượng được gọi 
là 3D Vision. Công nghệ 3D Vision là 
hệ thống các kĩ thuật nhằm mục đích: 
Thu nhận ảnh 3 chiều (3D) sự vật 
xung quanh; Xử lý tự động ảnh 3D số 
hóa này để phân đoạn, nhận dạng, xác 
định thuộc tính không gian của đối 
tượng cần quan tâm, (Vision), phục vụ 
cho các ứng dụng khác nhau. 

Phần mềm thu thập ảnh 3 chiều do 
nhóm nghiên cứu thiết lập có khả 
năng kết nối với camera hồng ngoại 
qua cổng video card; điều khiển đồng 
bộ giữa nguồn phát laser hồng ngoại 
và camera thu ảnh; có khả năng hiển 
thị ảnh 3 chiều với các chức năng: di 
ảnh, xoay ảnh, phóng to, thu nhỏ; có 
khả năng lưu đám mây điểm vào định 
dạng PLY; có khả năng thực hiện với 
các thuật toán mã hóa vân sáng khác 
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như Fourier Transform, Phase 
Shiftting. 

Phần mềm phân đoạn và trích lọc 
các đặc tính đặc trưng của đối tượng 
đạt được các tiêu chí như sau: Có khả 
năng phân đoạn nhiều đối tượng 
trong cùng một ảnh; có khả năng 
phân đoạn đối tượng bị cho khuất 
một phần với mức độ che khuất có 
thể chấp nhận là 40%; phân đoạn ảnh 
của đối tượng với độ chính xác 80%; 
các trích lọc đặc trưng không phụ 
thuộc vào góc nhìn vật hay vị trí đặt 
của vật trong không gian; xử lý ảnh 
thời gian thực. Phần mềm nhận dạng 
ảnh ba chiều có khả năng nhận dạng 
nhiều đối tượng trong cùng một ảnh; 
có khả năng nhận dạng con người bị 
che khuất một phần nếu các phần cơ 
bản (đầu và tay) được thu nhận trong 
ảnh ba chiều (mức độ che khuất có 
thể chấp nhận của đối tượng là 35%). 
Phương pháp nhận dạng có thể áp 
dụng cho ảnh ba chiều có độ phân dải 
khác nhau; nhận dạng con người với 
kết quả độ chính xác 80%; nhận dạng 
theo thời gian thực. Các kết quả 
nghiên cứu của đề tài có ý nghĩa quan 
trọng đối với sự phát triển của lĩnh 
vực nghiên cứu xử lý ảnh 3D trong 
nước, góp phần thúc đẩy các nghiên 
cứu trong lĩnh vực xử lý ảnh nói 
chung, tạo tiền đề và cơ sở cho nhiều 
nghiên cứu tiếp theo, thúc đẩy sự hội 
nhập và bắt kịp các công nghệ tiên 
tiến trên thế giới. 

Theo most.gov.vn 

 Nghiên cứu công nghệ chế tạo 
kìm quang học, ứng dụng để nghiên 
cứu các hạt kích thước nano mét 

Năm 2015, PGS.TS. Nguyễn Huy 
Bằng, Trưởng Khoa Vật lí và Công 
nghệ, và các cộng sự thuộc Trường 
Đại học Vinh đã xây dựng thành công 
hệ kìm quang học đầu tiên ở Việt 
Nam. Đây là hệ kìm quang học, một 
chùm tia rất hiện đại có thể áp dụng 
cho nghiên cứu các đối tượng y sinh 
học (như tế bào, vi khuẩn, các ADN) 
nhờ được phát triển tích hợp thêm mô 
đun galvo và mô đun huỳnh quang. 

Hệ kìm quang học gồm các bộ phận 
chính như sau: 

Laser: dùng để bẫy (giữ) các hạt 
thông qua hệ vật kính tạo gradient 
cường độ sáng. Các vi hạt nằm trong 
miền không gian của chùm sáng phân 
bố dạng gradient cường độ sẽ chịu tác 
động của quang lực. Thông thường 
laser được sử dụng là Nd: YAG với 
bước sóng cỡ 1064 nm hoặc laser bán 
dẫn bước sóng trong lân cận miền 
1000 nm.  

Hệ mở rộng chùm tia: Hệ quang học 
có khả năng mở rộng chùm tia có tác 
dụng tăng kích thước chùm tia laser 
trước khi vào vật kính để tạo gradient 
cường độ sáng một cách tối đa trong 
miền chứa mẫu cần bẫy. Một kìm 
quang học làm việc ổn định cần có lực 
gradient đáng kể. Lực này phải lớn 
hơn nhiều so với lực tán xạ.  

Giá đỡ mẫu: được dùng để kẹp và 
điều chỉnh tiêu bản mẫu (chỉnh thô và 
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vi chỉnh) theo ba chiều X, Y, Z. Để 
điều chỉnh thô ta vặn các núm theo kí 
hiệu trên giá đỡ, tiếp đó là vi chỉnh. 
Chúng ta có thể vi chỉnh bản mẫu 
bằng cách vặn núm vi chỉnh có trên 
bản mẫu (dịch chuyển cỡ mm) và vi 
chỉnh bằng điện áp (dịch chuyển cỡ 
μm) bằng các khối điều khiển điện áp 
theo các trục X, Y, Z tương ứng. 

Thiết bị dò vị trí hạt: được thiết kế 
dựa trên photodiode quadrant (bốn 
mắt). Nhờ photodiode này mà chúng 
ta ghi nhận được vết của hạt trên mặt 
mẫu. Việc quan sát mặt phẳng mẫu 
được thực hiện nhờ một nguồn sáng 
khác. Bằng các bản lưỡng sắc nguồn 
sáng này sau khi đi qua mẫu sẽ được 
hội tụ vào camera CCD. Nhờ hệ thống 
này mà hạt luôn luôn được theo dõi và 
quan sát trên máy tính. 

Hệ thiết bị này có kinh phí giảm 
khoảng 50% so với mua trọn bộ trên 
thị trường. Đặc biệt, vấn đề quan 
trọng là việc lắp ráp và xây dựng thiết 
bị cho phép nâng cấp hoặc mở rộng 
cho các mục đích nghiên cứu khác 
nhau trong khi các các kìm quang học 
có bán trên thị trường rất khó đáp ứng 
được. 

 Theo Nasati 
 
 
 

NHÀ KHOA HỌC VIỆT CÔNG 
BỐ NGHIÊN CỨU TRÊN TẠP 
CHÍ SỐ MỘT THẾ GIỚI 

Tiến sĩ Trần Đình Phong vừa có 

nghiên cứu công bố trên tạp chí số 
một thế giới về khoa học vật liệu, với 
việc tìm ra cấu trúc và cơ chế hoạt 
động của một chất xúc tác thay thế 
cho vật liệu đắt tiền là bạch kim. 

Tiến sĩ Trần Đình Phong (Đại học 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội, 
USTH) và đồng nghiệp đã tìm ra cấu 
trúc, cơ chế hoạt động của molybden 
sulfide vô định hình, một xúc tác có 
thể thay thế cho vật liệu đắt tiền là 
bạch kim trong phản ứng điều chế 
nhiên liệu sạch hydro (H2) từ nước. 
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí 
số một thế giới về khoa học vật liệu 
Natural Materials. 

Bạch kim là vật liệu quý hiếm và đắt 
tiền, từ lâu giới khoa học mong muốn 
thiết kế các vật liệu rẻ tiền để chuyển 
hóa năng lượng mặt trời và nước 
thành H2 - nhiên liệu sạch dùng trong 
pin nhiên liệu. Để làm điều này, các 
nhà khoa học đã tìm kiếm chất xúc tác 
cho phản ứng oxy hóa nước thành oxy 
(O2) và khử nước thành H2.  

Một trong các chất xúc tác đó là 
molybden sulfide vô định hình. 
Nhưng cấu trúc của nó vẫn là bí ẩn, 
ngăn cản việc tìm hiểu cơ chế hoạt 
động của chất xúc tác và việc thiết kế 
vật liệu mới có nhiều ưu việt trở nên 
khó khăn. Từ cuối năm 2012, tiến sĩ 
Phong đã phát hiện ra những điều 
không đồng nhất trong nhiều nghiên 
cứu trước đó, nên anh bắt tay vào việc 
tìm hiểu cấu trúc của molybden 
sulfide. 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Sau 3 năm nghiên cứu với sự hợp 
tác của đồng nghiệp quốc tế, sử dụng 
các công cụ phân tích điện hóa, phân 
tích quang phổ, kính hiển vi điện tử 
phân giải cao và phân tích hóa học 
hiện đại, lần đầu tiên nhóm của tiến sĩ 
Phong tìm ra cấu trúc và cơ chế hoạt 
động của molybden sulfide vô định 
hình trong phản ứng điều chế nhiên 
liệu sạch H2 từ nước. 

“Molybden sulfide vô định hình là 
chất xúc tác rất tốt nhưng rất nhạy 
cảm nên nếu để điều kiện phân tích 
không đúng thì sẽ nhanh chóng 
chuyển sang vật liệu khác bền hơn 
nhưng ít hiệu quả hơn”, tiến sĩ Phong 
nói và cho biết kết quả này là cơ sở 
quan trọng để anh cùng đồng nghiệp 
thiết kế chế tạo các vật liệu xúc tác 
mới ưu việt hơn tiến tới thiết kế chế 
tạo một lá xanh nhân tạo hoàn chỉnh 
cho việc tách H2 từ nước sử dụng 
năng lượng mặt trời.  

Tiến sĩ Trần Đình Phong 35 tuổi, tốt 
nghiệp Đại học Khoa học Tự nhiên Hà 
Nội năm 2003 và tiến sĩ ngành Hóa 
học tại Đại học Paris 11, Orsay, Cộng 
hòa Pháp năm 2007. Từ 2008 đến 
2010, tiến sĩ Phong làm nghiên cứu 
sinh sau tiến sĩ tại Trung tâm nghiên 
cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) 
và Trung tâm năng lượng nguyên tử 
và năng lượng thay thế (CEA) Pháp.  

Từ năm 2011 đến tháng 6/2015, anh 
làm việc tại Viện nghiên cứu năng 
lượng thuộc Đại học công nghệ 
Nanyang, Singapore. Từ tháng 7/2015 

đến nay, anh là đồng Trưởng khoa, 
giảng viên tại khoa Khoa học vật liệu 
tiên tiến và công nghệ Nano, Đại học 
Khoa học và Công nghệ Hà Nội 
(USTH).  

Nhóm của anh đang thực hiện các 
nghiên cứu chế tạo vật liệu nano ứng 
dụng cho chuyển hóa năng lượng và 
xử lý môi trường.  

Theo Vnexpress.net 
 
 
 

 
VIỆT NAM VÀ NHẬT BẢN THÚC 
ĐẨY HỢP TÁC VỀ KH&CN 

Ngày 5/4 tại Osaka - Nhật Bản, 
Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại 
Osaka đã phối hợp với Trung tâm 
KH&CN Osaka, Câu lạc bộ Khoa học 
Quốc tế Osaka, tổ chức Hội thảo về 
hợp tác KH&CN giữa Việt Nam và 
khu vực Osaka-Kansai nhằm giới 
thiệu về năng lực, hệ thống và hợp tác 
quốc tế của Việt Nam trong nghiên 
cứu khoa học, phát triển công nghệ. 

Tại hội thảo, đại diện Tổng Lãnh sự 
quán trình bày định hướng và chính 
sách quốc gia của Việt Nam về ưu tiên 
phát triển KH&CN, tăng cường triển 
khai các hoạt động hợp tác quốc tế về 
KH&CN, đưa vào hoạt động Quỹ Đổi 
mới Công nghệ Quốc gia (NATIF), và 
nhấn mạnh các khung chính sách trên 
sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam 
tìm kiếm và đổi mới công nghệ sản 
xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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của doanh nghiệp trong thời gian tới. 
Tổng Lãnh sự quán tại Osaka đánh 

giá cao hợp tác hiệu quả của Nhật Bản 
trong các dự án hợp tác và hỗ trợ Việt 
Nam như xây dựng Khu CNC Hòa 
Lạc, Trung tâm Vũ trụ, Đại học Việt-
Nhật, và khẳng định tiếp tục đẩy mạnh 
hợp tác với các cơ sở nghiên cứu và 
các viện đại học Nhật Bản tại khu vực 
Osaka-Kansai trong nghiên cứu khoa 
học, chuyển giao công nghệ, kết nối 
các cơ sở nghiên cứu, đào tạo nhân 
lực… trên cơ sở Hiệp định Hợp tác 
Khoa học và Kỹ thuật năm 2006 giữa 
Việt Nam và Nhật Bản. 

Tại hội thảo, các đại biểu bày tỏ 
quan tâm và mong muốn hợp tác với 
Việt Nam trong nghiên cứu và chuyển 
giao công nghệ trong các lĩnh vực thế 
mạnh của khu vực Osaka-Kansai về y 
tế, công nghệ sinh học, nông nghiệp, 
thủy sản, môi trường, nhiên liệu mới 
sạch… 

Các nhà nghiên cứu Nhật Bản nhấn 
mạnh việc Chính phủ Việt Nam, đặc 
biệt các doanh nghiệp Việt Nam, cần 
dành nhiều ngân sách và ưu tiên cao 
cho việc nghiên cứu và phát triển công 
nghệ, nắm bắt và làm chủ công nghệ 
mới để tăng năng suất, tạo ra các sản 
phẩm chất lượng, cạnh tranh cao và 
đạt mục tiêu về công nghiệp hóa và 
hiện đại hóa. 

Theo Vietnamplus.vn 
 
 
 

ĐỀ XUẤT ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP 
DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH ĐO 
LƯỜNG 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đang dự thảo Nghị định về 
hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu 
quản lý nhà nước về đo lường và phù 
hợp với pháp luật về đầu tư kinh 
doanh, pháp luật về lĩnh vực  này. 
Trong đó, Bộ đề xuất điều kiện cung 
cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm. 

Theo dự thảo, tổ chức cung cấp dịch 
vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phải đáp ứng các điều kiện hoạt động 
sau:  

1 - Được thành lập theo quy định 
của pháp luật Việt Nam.  

2 - Có đủ cơ sở vật chất kỹ thuật đáp 
ứng các điều kiện sau đây: Có mặt 
bằng làm việc, điều kiện môi trường 
và điều kiện khác theo yêu cầu của 
quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm; có đủ chuẩn đo lường, 
phương tiện thực hiện kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu của 
quy trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm tương ứng. Các chuẩn đo 
lường và phương tiện này được định 
kỳ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
theo quy định; giấy chứng nhận kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phải còn 
thời hạn có giá trị.  

3 - Có đủ quy trình kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm đối với lĩnh vực 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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đăng ký hoạt động do Tổng cục 
TCĐLCL thuộc Bộ KH&CN ban hành 
hoặc do tổ chức cung cấp dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự 
xây dựng, ban hành. Trường hợp quy 
trình kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm do tổ chức cung cấp dịch vụ 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm tự 
xây dựng, ban hành thì quy trình đó 
phải được thẩm định trước khi ban 
hành. Tổng cục hướng dẫn chi tiết 
việc thẩm định dự thảo quy trình kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm. 

4 - Có ít nhất 2 nhân viên kỹ thuật 
cho mỗi lĩnh vực đăng ký hoạt động. 
Các nhân viên kỹ thuật này phải đáp 
ứng các yêu cầu sau đây: Là viên 
chức, lao động hợp đồng có thời hạn 
từ 12 tháng trở lên, lao động hợp đồng 
không xác định thời hạn; tốt nghiệp 
trung cấp kỹ thuật hoặc tương đương 
trở lên; có giấy chứng nhận hoàn 
thành khóa đào tạo về kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm tương ứng với lĩnh 
vực đăng ký hoạt động theo hướng 
dẫn của Tổng cục. 

5 - Ban hành và thực hiện đúng quy 
định về chứng chỉ kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm. 

6 - Bảo đảm nguyên tắc độc lập, 
khách quan và các yêu cầu sau: Công 
khai, minh bạch quy trình kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm đã công bố áp 
dụng; tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm chịu 
trách nhiệm về kết quả kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm đã thực hiện 

và không chịu bất kỳ tác động nào làm 
thay đổi kết quả kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm này; nhân viên 
kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
tuân thủ quy trình kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm đã công bố áp 
dụng và không chịu bất kỳ tác động 
nào làm thay đổi kết quả kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm đã thực hiện. 

7 - Đã thiết lập và duy trì hệ thống 
quản lý phù hợp với Tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO/IEC 17025 đối với 
hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường. 

8 - Phải đăng ký hoạt động theo quy 
định. 

Trình tự, thủ tục đăng ký: 
Tổ chức đăng ký cung cấp dịch vụ 

kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm (tổ 
chức đăng ký) lập 1 bộ hồ sơ đăng ký 
gửi trực tiếp tại trụ sở hoặc qua Cổng 
thông tin điện tử của Tổng cục hoặc 
qua đường bưu điện đến Tổng cục 
TCĐLCL (Tổng cục). 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận hồ sơ, nếu hồ sơ chưa 
đầy đủ, hợp lệ, Tổng cục thông báo 
bằng văn bản cho tổ chức đăng ký 
những nội dung cần sửa đổi, bổ sung; 
Tổng cục xem xét, quyết định kiểm tra 
trên hồ sơ hoặc đánh giá tại cơ sở. 

Trường hợp xem xét trên hồ sơ, 
trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng 
cục cấp giấy chứng nhận đăng ký 
cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu 
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chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường (giấy chứng nhận 
đăng ký) theo quy định. 

Trường hợp phải đánh giá tại cơ sở, 
trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Tổng 
cục hoàn tất việc đánh giá tại cơ sở và 
cấp giấy chứng nhận đăng ký theo quy 
định cho tổ chức đăng ký; trường hợp 
kết quả đánh giá không đạt yêu cầu, 
Tổng cục thông báo bằng văn bản cho 
tổ chức đăng ký và nêu rõ lý do. 

Giấy chứng nhận đăng ký được gửi 
cho tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, Chi cục 
TCĐLCL tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương nơi tổ chức cung cấp dịch 
vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
đăng ký trụ sở chính và được đăng 
trên Cổng Thông tin điện tử của Tổng 
cục. 

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

Theo Chinhphu.vn 
 
DOANH NGHIỆP BÀ RỊA - VŨNG 
TÀU: TĂNG NĂNG SUẤT NHỜ 
ĐỔI MỚI KH-CN 

Bên cạnh những doanh nghiệp (DN) 
chủ động đầu tư cho KH&CN vẫn còn 
không ít DN còn lệ thuộc quá nhiều 
vào ngân sách nhà nước. 

Còn ít doanh nghiệp dám “mạnh 
tay” rót vốn đầu tư KHCN 

Thời gian qua, một số DN trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đầu tư 

đổi mới công nghệ, áp dụng công 
nghệ sản xuất tiên tiến vào quá trình 
hoạt động sản xuất đã giúp cải thiện, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng 
cao mức độ an toàn sản xuất cho 
người và thiết bị, giảm tác động xấu 
đến môi trường. Tuy nhiên vẫn còn 
không ít DN chưa chú trọng đầu tư về 
đổi mới công nghệ. 

Đầu tư đổi mới công nghệ là ưu tiên 
hàng đầu của Công ty CP Chế biến 
XNK Thủy sản Bà Rịa - Vũng Tàu 
(Baseafood) nhằm tạo dựng thương 
hiệu, phát triển toàn diện và bền vững 
từ năng suất sản xuất đến chất lượng 
sản phẩm hàng hóa. Chính nhờ được 
đầu tư đổi mới công nghệ, lợi nhuận 
của công ty không ngừng tăng lên. Lợi 
nhuận trước thuế giai đoạn 2011-2014 
của Baseafood đạt hơn 64 tỷ đồng.  

 
Công ty CP Chế biến XNK Thủy sản Bà Rịa 

- Vũng Tàu đầu tư đổi mới công nghệ nhằm 
tăng năng suất và chất lượng hàng hóa 

Từ năm 2005 đến năm 2015, công ty 
đã đầu tư nâng cấp 3 xí nghiệp đạt tiêu 
chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm Việt 
Nam HACCP với kinh phí 2,5 tỷ 
đồng; đầu tư xây dựng 3 hệ thống xử 
lý nước thải cho 3 xí nghiệp với kinh 
phí 2,5 tỷ đồng…  

Năm 2015, công ty đã đầu tư đổi 
mới công nghệ cho toàn nhà xưởng Xí 
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nghiệp Chế biến XNK Thủy sản I 
nhằm xây dựng một nhà máy chế biến 
các mặt hàng thủy sản chất lượng cao, 
chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu xuất 
khẩu như xây dựng hệ thống máy nén 
lạnh, băng chuyền cấp đông, tủ đông 
gió và điều kiện nhà xưởng thuộc thế 
hệ mới nhất hiện nay. 

Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan 
thuộc Liên doanh Việt - Nga 
Vietsovpetro hoạt động trong lĩnh vực 
khai thác, thăm dò, chế biến dầu khí 
cũng đặc biệt coi trọng việc đầu tư 
cho phát triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN). Theo đó, giá trị dịch vụ 
thực hiện của Xí nghiệp đã tăng từ 
7,18 triệu USD năm 2001 lên hơn 15 
triệu USD vào năm 2009 và năm 2014 
con số này đã vượt mức 33 triệu USD. 

Bà Nguyễn Thị Liên Thủy, Trưởng 
Trung tâm Phân tích và Xử lý số liệu, 
Xí nghiệp Địa vật lý giếng khoan cho 
biết: Hoạt động của Xí nghiệp phụ 
thuộc nhiều yếu tố: Sự phát triển 
nhanh và ngày càng chuyên sâu của 
các phương pháp đo ghi địa vật lý 
kèm theo thiết bị máy giếng không 
ngừng đổi mới; Những nhiệm vụ địa 
chất - địa vật lý khác nhau nảy sinh 
ngày càng nhiều và phức tạp trong quá 
trình thăm dò, khai thác dầu khí; đặc 
biệt là sự đa dạng và phong phú về 
đặc tính (vật lý - thạch học, thấm - 
chứa, thủy - động lực học...) của các 
đối tượng nghiên cứu nằm sâu hàng 
kilomet dưới lòng đất... mà chỉ có 
thường xuyên đổi mới, cải tiến công 

nghệ mới đáp ứng được yêu cầu. 
Tuy nhiên, bên cạnh những DN chủ 

động huy động nguồn vốn đầu tư cho 
KH&CN để tăng lợi nhuận, vẫn còn 
không ít DN chưa chủ động huy động 
nguồn vốn từ các kênh khác nhau để 
đầu tư cho KH&CN, mà lệ thuộc quá 
nhiều vào ngân sách nhà nước. 

Hiện trên địa bàn tỉnh có hơn 6.800 
DN trong nước và khoảng 270 DN 
nước ngoài đang hoạt động, với ngành 
nghề kinh doanh đa dạng trên khắp 
các lĩnh vực và phát triển về cả quy 
mô, sức cạnh tranh trong sản xuất, 
kinh doanh và cung ứng dịch vụ. 
Trong số này có nhiều DN vừa và 
nhỏ, do yếu về năng lực tài chính nên 
sử dụng công nghệ lạc hậu; máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ cũ, 
mang tính chắp vá, không đồng bộ, 
cộng với tay nghề công nhân thấp nên 
hiệu quả sản xuất kinh doanh chưa 
cao, chất lượng sản phẩm tạo ra chưa 
cao, nhiều DN tuy có tăng trưởng 
nhưng còn thấp, một số DN bị thua lỗ, 
giải thể. 

Tìm hướng đi cho doanh nghiệp 
Để giúp DN vượt qua khó khăn, 

UBND tỉnh đã có nhiều chính sách, 
chương trình hỗ trợ việc thực hiện đổi 
mới công nghệ. Cùng với việc ưu tiên 
bố trí ngân sách, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các cấp, các ngành tạo điều kiện 
để các DN từng bước đổi mới, nâng 
cao trình độ; không ngừng đầu tư 
công nghệ tiên tiến trong và ngoài 
nước để ứng dụng vào sản xuất.  
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Triển khai chương trình KH&CN hỗ 
trợ DN nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa, từ năm 
2001-2014, chương trình KH&CN hỗ 
trợ DN của tỉnh đã hỗ trợ thực hiện 
151 đề án với số tiền hơn 6 tỷ đồng; 
trong đó có 86 đề án áp dụng hệ thống 
quản lý tiên tiến, 35 đề án đổi mới 
công nghệ, ứng dụng công nghệ thông 
tin, tiết kiệm năng lượng, 11 đề án sản 
xuất sạch hơn và xử lý ô nhiễm, 19 đề 
án đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. 

Từ năm 2012-2014, dự án năng suất 
chất lượng đã triển khai hỗ trợ cho 78 
lượt doanh nghiệp với tổng kinh phí 
hơn 4,3 tỷ đồng; trong đó, các DN 
được hỗ trợ về kinh phí đào tạo, hỗ trợ 
về các hệ thống quản lý, các công cụ 
cải tiến năng suất chất lượng, hỗ trợ 
về chứng nhận chuẩn hợp quy, hỗ trợ 
về giải thưởng chất lượng quốc gia, hỗ 
trợ cải tiến toàn diện năng suất chất 
lượng… 

Để đổi mới công nghệ sản xuất 
nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm 
cũng như hiệu quả sản xuất kinh 
doanh, ngoài sự hỗ trợ của chính 
quyền, sự chủ động đầu tư đổi mới 
công nghệ tiên tiến của mỗi doanh 
nghiệp luôn đóng vai trò quyết định. 

Theo Vietq.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Nasa thử nghiệm hệ thống động 
cơ proton mới cho tàu vũ trụ 

Theo Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ 
(NASA), đây là hệ thống động cơ hứa 
hẹn có thể đưa tàu không gian ra 
ngoài hệ Mặt Trời với tốc độ cao hơn 
hiện nay rất nhiều. 

Hệ thống này có tên gọi là Herts E-
sail, có thể hoạt động mà không cần 
chất nổ đẩy. Thay vào đó, nó sẽ sử 
dụng năng lượng từ gió Mặt Trời để đi 
tới rìa Thái Dương hệ. 

Một con tàu vũ trụ sẽ sử dụng 10 
đến 20 dây nhôm tích điện để tạo ra 
một “cánh buồm điện tử” (E-sail) 
khổng lồ. Mỗi dây nhôm có bề dày chỉ 
1 mm nhưng dài hơn 8 km, tương 
đương 219 sân bóng đá. 

 Các cánh buồm điện tử này sẽ đẩy 
các proton có trong gió Mặt Trời, tạo 
ra lực đẩy cho tàu vũ trụ. 

Các nhà nghiên cứu của Trung tâm 
bay vũ trụ Marshall tại Huntsville, 
Alabama đã bắt đầu tiến hành các thử 
nghiệm dự kiến diễn ra trong hai năm. 

 Những thử nghiệm này nhằm mục 
đích xác định tổng số proton bị làm 
chệch hướng bởi các dây nhôm và số 
lượng electron bị các proton này hút. 

Các kỹ sư cũng sẽ kiểm tra plasma, 
cải thiện các mô hình dữ liệu cho các 
bước phát triển E-sail trong tương lai. 

Tuy nhiên, theo các nhà nghiên cứu, 
còn rất nhiều việc phải làm và dự kiến 
phải mất 10 năm để có thể đưa công 
nghệ này ra sử dụng trong thực tế. 

Các nhà nghiên cứu hy vọng tàu vũ 
trụ trang bị công nghệ này có thể bay 
ra ngoài hệ Mặt Trời trong vòng dưới 

TIN NGẮN KH&CN 
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10 năm, trong khi tàu Voyager 1 của 
NASA tiến vào khoảng không ngoài 
hệ Mặt Trời vào năm 2012, 35 năm 
sau khi khởi hành. 

  Theo vnexpress.net 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bàn giao công tác và chúc mừng 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh 

Sáng 14/4, Lễ bàn giao công tác Bộ 
trưởng Bộ KH&CN đã được tổ chức 
với sự tham dự của của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. 

Ngay sau lễ bàn giao nhiệm vụ Bộ 
trưởng Bộ KH&CN giữa ông Nguyễn 
Quân và ông Chu Ngọc Anh, đã diễn 
ra buổi lễ chúc mừng tân Bộ trưởng 
Bộ KH&CN nhiệm kỳ 2016- 2021. 

Phát biểu tại buổi lễ bàn giao Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đã ghi nhận 
và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng 
của ông Nguyễn Quân - Bộ trưởng Bộ 
KH&CN nhiệm kỳ 2011-2016. Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, đây 
là nhiệm kỳ có nhiều đột phá, đặc biệt 
là tạo cơ chế chính sách để hoạt động 
nghiên cứu khoa học được thuận lợi 
hơn, được cộng đồng khoa học ghi 
nhận. Đặc biệt việc thực hiện Chiến 
lược phát triển KH&CN giai đoạn 
2011 - 2020 đã qua 5 năm triển khai 
cũng đã đạt được những kết quả đáng 
ghi nhận. 

Chia sẻ tại buổi lễ, ông Nguyễn 
Quân cho biết, trong suốt nhiệm kỳ 
qua cá nhân ông cùng tập thể cán bộ 

quản lý đã hết sức nỗ lực xây dựng hệ 
thống pháp lý với nhiều đổi mới và 
cũng đạt được những thành công nhất 
định, song cũng còn nhiều khó khăn 
phía trước. 

Ông Nguyễn Quân hy vọng và tin 
tưởng trong giai đoạn tới ông Chu 
Ngọc Anh cùng với các đồng chí thứ 
trưởng, cán bộ, công chức, viên chức, 
người lao động sẽ tiếp tục chung sức, 
chung lòng, đoàn kết cùng tháo gỡ 
những khó khăn, thực hiện thắng lợi 
nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016-2020. 

Tân Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh bày tỏ lòng cảm ơn đối với 
sự quan tâm của Đảng, Chính phủ và 
trực tiếp là Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, Bộ trưởng Nguyễn Quân nhiệm 
kỳ 2011-2016. Bộ trưởng cũng mong 
muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ 
của Đảng, Chính phủ, cộng đồng khoa 
học, các cán bộ công chức, viên 
chức, doanh nghiệp và người dân cùng 
chung tay để khoa học và công nghệ 
ngày càng đóng góp nhiều hơn cho sự 
phát triển chung và cam kết thể hiện 
nỗ lực tối đa của bản thân cao nhất 
cùng tập thể vào cuộc với tinh thần 
như trong buổi họp đầu tiên Thủ 
tướng đã chỉ đạo là quyết liệt, năng 
động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu 
trách nhiệm và có năng lực kiến tạo để 
thực sự cùng cộng đồng khoa học 
trong và ngoài nước, xã hội chung tay 
đóng góp, đưa sự nghiệp khoa học 
công nghệ thắng lợi, cùng với sự phát 
triển của đất nước. 
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Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng bày 
tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Ban 
cán sự Đảng, Công đoàn và Lãnh đạo 
Bộ trong những năm qua đã quan tâm, 
giúp đỡ và hỗ trợ trong công việc giúp 
hoàn thành nhiệm vụ được giao. Bộ 
trưởng cũng khẳng định đây là vinh 
dự to lớn nhưng cũng là trách nhiệm 
nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực hết mình 
trong thời gian tới. Bộ trưởng bày tỏ 
niềm tin tưởng, phát huy truyền thống 
đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình trong 
công việc, Bộ KH&CN sẽ có nhiều 
đóng góp thiết thực hơn nữa cho sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. 

Theo vietq.vn 
 

 Đặt hàng 2 đề tài KH-CN cấp 
quốc gia 

Bộ KH&CN đã phê duyệt danh mục 
đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng 
“Nghiên cứu xây dựng cơ sở khoa học 
và giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ 
nguồn lợi hải sản vùng biển Quảng 
Nam và lân cận” và “Nghiên cứu 
công nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt 
chữa cháy thế hệ mới phục vụ công 
tác phòng cháy, chữa cháy” để tuyển 
chọn thực hiện trong kế hoạch năm 
2016. 

Cụ thể, nhiệm vụ Nghiên cứu xây 
dựng cơ sở khoa học và giải pháp khai 
thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi hải sản 
vùng biển Quảng Nam và lân cận thực 
hiện theo định hướng cung cấp được 
các cơ sở khoa học và thực tiễn để 

quản lý nghề cá hiệu quả và bền vững 
vùng biển tỉnh Quảng Nam và lân cận; 
xây dựng giải pháp khai thác hợp lý 
và bảo vệ nguồn lợi hải sản khu vực 
nghiên cứu. 

 Yêu cầu đối với kết quả là: Báo cáo 
đánh giá hiện trạng nguồn lợi hải sản 
vùng nghiên cứu; báo cáo đánh giá 
hiện trạng khai thác hải sản; báo cáo 
đánh giá hiện trạng bảo vệ và phát 
triển nguồn lợi hải sản; giải pháp khai 
thác hợp lý và bảo vệ hiệu quả nguồn 
lợi hải sản; bộ cơ sở dữ liệu về nguồn 
lợi, khai thác và bảo vệ nguồn lợi hải 
sản; các bản đồ/sơ đồ các hợp phần 
liên quan; mô hình quản lý khai thác 
và bảo vệ nguồn lợi hải sản; các bài 
báo khoa học trong nước và quốc tế. 

 Đối với đề tài Nghiên cứu công 
nghệ sản xuất 05 hệ chất tạo bọt chữa 
cháy thế hệ mới phục vụ công tác 
phòng cháy, chữa cháy được thực hiện 
theo định hướng: xây dựng được quy 
trình công nghệ sản xuất 05 hệ chất 
tạo bọt chữa cháy thế hệ mới được Bộ 
Công an tiếp nhận và triển khai sản 
xuất phục vụ công tác phòng cháy, 
chữa cháy; sản xuất và thử nghiệm 05 
hệ chất tạo bọt chữa cháy thế hệ mới 
theo tiêu chuẩn. 

 Yêu cầu đối với kết quả là: Quy 
trình công nghệ sản xuất hệ chất tạo 
bọt chữa cháy tạo màng nước 0,5%; 
hệ chất tạo bọt chữa cháy tạo màng 
nước bền rượu 3% và 1%; hệ chất tạo 
bọt chữa cháy sử dụng nước biển 3% 
và 1% đáp ứng các tiêu chuẩn hiện 
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hành; hồ sơ kiểm tra đặc tính kỹ thuật 
về hiệu quả dập cháy, khả năng chống 
cháy đối với từng loại sản phẩm theo 
tiêu chuẩn; báo cáo kết quả thử 
nghiệm thực tế để đánh giá chất lượng 
sản phẩm tại một số đơn vị Cảnh sát 
Phòng cháy chữa cháy theo quy định 
hiện hành... 

Theo chinhphu.vn 
 

 94 hồ sơ tham gia xét tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước về KH&CN 

Theo thông tin từ Vụ Thi đua - Khen 
thưởng, Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước về khoa học và 
công nghệ, tính đến 17h ngày 5/4, đã 
nhận được 94 hồ sơ đề nghị xét tặng 
Giải thưởng. Trong đó có 28 hồ sơ đề 
nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh và 66 hồ sơ đề nghị xét tặng 
Giải thưởng Nhà nước. Đặc biệt, có 1 
hồ sơ mật đề nghị xét tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh. 

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế 
có số công trình tham gia Giải thưởng 
Hồ Chí Minh nhiều nhất là 04 công 
trình; Trường Đại học Quốc gia Hà 
Nội có số công trình tham gia Giải 
thưởng Nhà nước nhiều nhất với 16 
công trình, Viện Hàn lâm Khoa học 
Xã hội Việt Nam với 15 công trình. 

 Ngoài ra, Bộ Quốc phòng xin gia 
hạn nộp hồ sơ xét tặng Giải thưởng 
vào 17 giờ ngày 15/4/2016. Dự kiến 
có 10 hồ sơ gồm: 5 hồ sơ đề nghị xét 
tặng Giải thường HCM và 5 hồ sơ xét 

tặng Giải thưởng Nhà nước (trong đó 
có 8 hồ sơ mật). 

 Dự kiến tổng số hồ sơ Bộ KH&CN 
sẽ nhận được là 104 hồ sơ (trong đó 
33 hồ sơ tham gia xét tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh và 71 hồ sơ 
tham gia xét tặng Giải thưởng Nhà 
nước về KH&CN). 

 Theo công văn số 325/BKHCN-
TĐKT ngày 01 tháng 02 năm 2016 về 
việc gia hạn tiến độ xét tặng Giải 
thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước 
về KH&CN đợt 5, Hội đồng cấp Nhà 
nước sẽ tổ chức xét tặng giải thưởng 
từ ngày 10/4 đến hết ngày 10/6 năm 
2016; Bộ KH&CN dự kiến trình Thủ 
tướng Chính phủ kết quả xét tặng Giải 
thưởng vào tháng 7/2016. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Hội nghị tập huấn “Điều tra, 
đánh giá trình độ công nghệ sản 
xuất của các DN trên địa bàn tỉnh” 

Ngày 12/04 tại hội trường Trung 
tâm Hội nghị tỉnh đã diễn ra hội nghị 
tập huấn “Điều tra, đánh giá trình độ 
công nghệ sản xuất của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh BR-VT”, các 
học viên tham gia buổi tập huấn đến 
từ các Sở, Ban ngành, UBND huyện, 
thành phố, các doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Đến dự và phát biểu khai 
mạc có ông Nguyễn Kim Trường - 
PGĐ Sở KH&CN, về phía đại diện 
Cục Thống kê tỉnh có ông Vũ Văn 
Trường. Báo cáo viên của hội nghị là 
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TS. Trần Hậu Ngọc - Viện trưởng viện 
Đánh giá khoa học và Định giá công 
nghệ và ThS. Phạm Hồng Quách - 
Viện Đánh giá khoa học và Định giá 
công nghệ. 

Thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-
BKHCN ngày 08/04/2014 của Bộ 
KH&CN hướng dẫn đánh giá trình độ 
công nghệ sản xuất, Sở KH&CN đã 
tham mưu UBND tỉnh ban hành kế 
hoạch đánh giá trình độ công nghệ 
theo quyết định số 1626/QĐ-UBND 
ngày 21/7/2015 với mục đích điều tra, 
khảo sát, phân tích, nhận dạng hiện 
trạng trình độ công nghệ trong các 
ngành sản xuất trên địa bàn tỉnh nhằm 
xem xét, xác định điểm mạnh, điểm 
yếu của các thành phần công nghệ; kết 
quả đánh giá trình độ công nghệ sản 
xuất là cơ sở để đổi mới, nâng cao 
trình độ công nghệ sản xuất của doanh 
nghiệp, ngành và của tỉnh; góp phần 
đưa công nghệ trở thành một động lực 
của phát triển triển kinh tế, cải thiện 
khả năng cạnh tranh trong bối cạnh 
hội nhập kinh tế hiện nay. 

Hội nghị cũng trao đổi, chia sẻ, giải 
đáp những vướng mắc trong quá trình 
triển khai công tác điều tra, đánh giá 
trình độ công nghệ 

 
 Nghiệm thu dự án “Mô hình 
trồng hoa cúc đại đóa” 

Chiều 29/3, Sở KH&CN tổ chức Hội 
đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô 
hình khảo nghiệm và chuyển giao quy 
trình trồng hoa cúc đại đoá từ giống 

nuôi cấy mô F1 của Lâm Đồng tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu” do KS. Mã 
Thị Anh Thư, Trung tâm Ứng dụng 
Tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN) làm 
chủ nhiệm dự án. Thời gian thực hiện 
dự án từ tháng 7/2014 - 12/2014; thời 
gian thực tế thực hiện dự án trong 10 
tháng (từ tháng 4/2015 - 2/2016). 

Mục tiêu dự án là thiết kế xây dựng 
mô hình trồng hoa cúc đại đoá từ 
giống nuôi cấy mô F1 của Lâm Đồng 
sử dụng công nghệ lưới vây ngăn chặn 
côn trùng, hệ thống tưới phun tiết 
kiệm nước tự động bằng công nghệ 
Israel và công nghệ kích điện chiếu 
đèn với diện tích 500m2 tại 01 hộ dân 
huyện Long Điền, tỉnh BR-VT. 

 Theo chủ nhiệm đề tài, qua triển 
khai thực hiện dự án đã xây dựng 
được mô hình thực nghiệm trồng hoa 
đại đoá từ giống nuôi  cấy mô F1 của 
Lâm Đồng diện tích 500m2  tại hộ ông 
Nguyễn Văn Bồng (Khu phố Hải 
Bình, thị trấn Long Hải, huyện Long 
Điền) với 5000 cây giống nuôi cấy mô 
F1  đã nhân giống lên được 32.000 
cây giống và trồng thành phẩm được 
21.1000 cây, còn lại 10.900 cây sử 
dụng để làm giống cho các mùa vụ 
sau. 

 Theo Hội đồng nghiệm thu, dự án 
mang tính ứng dụng thực tiễn, đồng ý 
nghiệm thu và xếp loại  Trung bình. 

 
 Nghiệm thu dự án “Mô hình 
khảo nghiệm trồng hành lá và rau 
cải cục” 



Số 240 - 4/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 26 

Ngày 29/3, Sở KH&CN tổ chức Hội 
đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô 
hình khảo nghiệm trồng hành lá và 
rau cải cục 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” tại huyện Tân Thành do 
CN. Trần Đình Ngân, Trung tâm Ứng 
dụng Tiến bộ KH&CN (Sở KH&CN) 
làm chủ nhiệm dự án. Thời gian thực 
hiện từ tháng 6/2014 - 12/2014. 

Mục tiêu dự án là nhằm giúp người 
nông dân giảm hoàn toàn việc bón 
thúc bằng phân bón hoá học, phát 
triển nông nghiệp theo hướng bền 
vững làm cơ sở cho việc đăng ký 
chứng nhận mô hình rau an toàn 
VietGAP. 

 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. 

 Kết quả dự án đã xây dựng hoàn 
thiện được quy trình trồng hành lá và 
rau cải cục phù hợp với điều kiện thổ 
nhưỡng của địa phương. Hệ thống 

lưới vây xung quanh đã hạn chế 
khoảng 60% lưu lượng gió thổi vào 
vườn rau, giúp giữ ẩm (vào mùa khô), 
hạn chế ngã đổ cho các cây (vào mùa 
mưa) và hạn chế tối đa lượng thuốc 
trừ sâu sử dụng trong quá trình canh 
tác. Hệ thống tưới nhỏ giọt Israel cấp 
nước thường xuyên và trực tiếp đến 
cây, tạo ra môi trường ẩm trong đất 
giúp rau phát triển tốt. 

 Theo Hội đồng nghiệm thu, 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. Dự án 
được đồng ý nghiệm thu và xếp loại 
Trung bình. 

 Theo Sở KH&CN 
 
 
 
 

 Thiết bị chụp cắt lớp điện toán 
trong công nghiệp 

Thông qua thực hiện một đề tài 
nghiên cứu cấp nhà nước, các cán bộ 
của Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt 
nhân trong công nghiệp đã nghiên 
cứu chế tạo thành công thiết bị chụp 
cắt lớp điện toán trong công nghiệp 
gamma (COMET). 

Thiết bị cho phép lựa chọn 3 chế độ 
vận hành: 1) theo nguyên lý thế hệ thứ 
nhất: một nguồn - một đầu dò NaI; 2) 
thế hệ thứ hai: một nguồn - 8 đầu dò 
LYSO; 3) thế hệ thứ ba: nguồn mở 
hình quạt - 12 đầu dò NaI. Cơ cấu 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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chuyển động tịnh tiến, chuyển động 
xoay được điều khiển với độ chính 
xác cao, đồng bộ với các phép đo 
phóng xạ và xử lý tín hiệu nhanh, cho 
phép thiết bị rút ngắn được thời gian 
chụp cắt lớp vật thể có đường kính lớn 
và vật liệu phức hợp trong vòng 2h 
với độ phân giải không gian 2mm. 
Thuật toán dựng ảnh được nhóm 
nghiên cứu xây dựng và tích hợp ngay 
trên máy tính điều khiển, cho phép lựa 
chọn phương pháp tái tạo hình ảnh tốt 
nhất. 

Thiết bị COMET có thể sử dụng để 
khảo sát tại hiện trường các hiện 
tượng đóng cặn, ăn mòn vật liệu hay 
tình trạng lớp bảo ôn đường ống, đồng 
thời cũng có thể được sử dụng phục 
vụ các nghiên cứu về cấu trúc và vật 
liệu trong phòng thí nghiệm. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung 
tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 
công nghiệp. Số 01 DT 723, phường 
12, Tp Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng; Tel: 
063.3537179. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Thiết bị điện tử khử trùng trong 
trại chăn nuôi sử dụng tia UV 

Các nhà khoa học thuộc Phân viện 
Bảo hộ lao động và Bảo vệ môi 
trường miền Nam (Viện Nghiên cứu 
khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động) 
đã nghiên cứu chế tạo thành công 
thiết bị điện tử khử trùng dùng trong 
các trang trại chăn nuôi sử dụng tia 
UV. 

Thiết bị có cấu tạo gồm 4 phần 
chính như sau: 1) hệ đèn UV; 2) phần 
thân thiết bị khử; 3) bộ phận điều 
khiển và hiển thị; 4) hệ bánh xe. 

Kết quả áp dụng trong thực tiễn cho 
thấy, thiết bị đạt hiệu quả khử tốt: 80-
90% số vi sinh vật bị diệt sau 30 phút 
khử, mật độ khuẩn lạc và nấm mốc bị 
diệt khoảng 65- 80%... 

Thông tin chi tiết liên hệ: Võ Thành 
Nhân - Phân viện Bảo hộ lao động và 
Bảo vệ môi trường miền Nam. Số 
124-126 đường Lê Lai, quận I, Tp Hồ 
Chí Minh; Tel: 08.39257032. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 

 Buộc đổi tên hoặc thu hồi giấy 
chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
nếu tên doanh nghiệp xâm phạm 
quyền Sở hữu công nghiệp 

Đây là biện pháp xử lý trong Thông 
tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BKHCN-
BKHĐT về Quy định chi tiết và hướng 
dẫn xử lý đối với trường hợp tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu 
công nghiệp do Bộ KH&CN phối hợp 
với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký ban 
hành ngày 05/4/2016. 

Theo đó, Thông tư này gồm 4 
Chương và 12 Điều quy định phạm vi 
điều chỉnh về căn cứ xác định tên 
doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN 
và các biện pháp khắc phục hậu quả; 
trình tự, thủ tục thay đổi tên doanh 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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nghiệp, loại bỏ yếu tố vi phạm trong 
tên doanh nghiệp, thu hồi Giấy chứng 
nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 
trường hợp tên doanh nghiệp xâm 
phạm quyền SHCN. 

Đối tượng áp dụng được đề cập tại 
Thông tư này bao gồm: doanh nghiệp 
thành lập theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp sử dụng tên doanh 
nghiệp đã đăng ký xâm phạm quyền 
SHCN; Chủ thể quyền SHCN đối với 
nhãn hiệu, tên thương mại và chỉ dẫn 
địa lý đang được bảo hộ; Cơ quan có 
thẩm quyền xử lý vi phạm trong lĩnh 
vực SHCN; người có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực SHCN; Phòng Đăng ký kinh 
doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
Các tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan theo quy định của pháp luật. 

Thông tư cũng quy định rõ: Biện 
pháp buộc thay đổi tên doanh nghiệp, 
loại bỏ yếu tố vi phạm trong tên doanh 
nghiệp chỉ được áp dụng khi doanh 
nghiệp vi phạm không chấm dứt hành 
vi sử dụng tên doanh nghiệp xâm 
phạm trên hàng hóa, phương tiện kinh 
doanh, phương tiện dịch vụ, biển hiệu, 
giấy tờ giao dịch hoặc không tiến 
hành thủ tục đăng ký thay đổi tên 
doanh nghiệp xâm phạm theo thông 
báo của Phòng Đăng ký kinh doanh 
hoặc theo thỏa thuận của các bên. 

Khi Quyết định xử phạt vi phạm 
hành chính có áp dụng biện pháp khắc 
phục hậu quả buộc thay đổi tên DN 
hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm 

trong tên doanh nghiệp thì DN thực 
hiện một hoặc các biện pháp sau đây: 
Đăng ký thay đổi tên DN; Thông báo 
bằng văn bản về việc thay đổi ngành, 
nghề kinh doanh của DN gửi Phòng 
Đăng ký kinh doanh; Các biện pháp 
khác theo quy định của pháp luật. 

Việc đăng ký thay đổi tên doanh 
nghiệp, thông báo thay đổi ngành, 
nghề kinh doanh quy định tại Khoản 2 
Điều này được thực hiện theo quy 
định của pháp luật về doanh nghiệp. 

Biện pháp thu hồi Giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp được áp dụng 
đối với doanh nghiệp vi phạm không 
thực hiện biện pháp khắc phục hậu 
quả là buộc thay đổi tên doanh nghiệp 
hoặc buộc loại bỏ yếu tố vi phạm 
trong tên doanh nghiệp theo quyết 
định xử phạt vi phạm hành chính của 
người có thẩm quyền và doanh nghiệp 
vi phạm không gửi báo cáo giải trình 
theo quy định tại Điểm c Khoản 1 
Điều 209 Luật DN đến Phòng Đăng 
ký kinh doanh trong thời hạn 06 
tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo 
hoặc có yêu cầu bằng văn bản. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 20/5/2016. Quá trình thực 
hiện Thanh tra Bộ KH&CN, Cục 
Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm 
kiểm tra việc thực hiện các quy định 
tại Thông tư này trong quá trình phối 
hợp xử lý tên DN xâm phạm quyền sở 
hữu công nghiệp. 

Theo chinhphu.vn 


