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HỖ TRỢ TỐI ĐA 100% KINH PHÍ 
CHO HOẠT ĐỘNG NCKH 

Nhà nước sẽ hỗ trợ tối đa 100% kinh 
phí đối với hoạt động nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ 
(NCKH&PTCN); tối đa 50% đối với 
hoạt động hoàn thiện công nghệ, dự 
án sản xuất thử nghiệm, chuyển giao 
công nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản 
phẩm quốc gia; tối đa đến 30% kinh 
phí mua vật tư, nguyên liệu, nhiên 
liệu;… 

Thông tin trên được đưa ra tại hội 
thảo “Giới thiệu và hướng dẫn tham 
gia các Chương trình khoa học và 
công nghệ quốc gia” do Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) tổ chức ngày 
19/5/2016, tại Hà Nội. Đây là hoạt 
động nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ 
niệm Ngày KH&CN Việt Nam 18/5 
do Bộ KH&CN tổ chức. Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh chủ trì 
hội thảo.  

Hội thảo được tổ chức với mục đích 
đẩy mạnh triển khai các Chương trình 
KH&CN quốc gia trong giai đoạn tới, 
cung cấp thông tin rộng rãi về nội 
dung, cơ chế quản lý và quy trình 
tham gia của các Chương trình 
KH&CN quốc gia tới các cơ quan 
quản lý KH&CN ở địa phương, các 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN. 

Thời gian qua, để tiếp tục phát huy 
vai trò của KH&CN trong phát triển 

kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao 
năng suất, chất lượng và năng lực 
cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ, 
hàng hóa trong quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế 
của đất nước, Bộ KH&CN đã sớm xây 
dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ký 
ban hành một số chương trình/đề án 
quốc gia về phát triển KH&CN. Đó là 
các chương trình: Chương trình phát 
triển sản phẩm quốc gia đến năm 
2020; Chương trình quốc gia phát 
triển công nghệ cao đến năm 2020; 
Chương trình đổi mới công nghệ quốc 
gia đến năm 2020; Chương trình hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN 
và tổ chức KH&CN công lập chuyển 
đổi sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm; Chương trình hợp tác nghiên 
cứu song phương và đa phương về 
KH&CN đến năm 2020; Chương trình 
tìm kiếm và chuyển giao công nghệ 
nước ngoài đến năm 2020. 

Với quan điểm lấy doanh nghiệp 
làm trung tâm để đổi mới và ứng dụng 
KH&CN, tập trung các nguồn lực đầu 
tư có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư 
“tới ngưỡng” để hình thành, phát triển 
các sản phẩm hàng hóa thương hiệu 
Việt Nam có khả năng cạnh tranh cao, 
đối tượng tham gia các Chương trình 
nói trên hướng vào nhiều đối tượng. 
Cụ thể, là các tổ chức, cá nhân hoạt 
động KH&CN có tiềm lực để hình 
thành doanh nghiệp KH&CN; các 
doanh nghiệp KH&CN; doanh nghiệp 
có đăng ký hoạt động KH&CN và các 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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tổ chức KH&CN. 
Tại hội thảo, thông tin về một số 

Chương trình KH&CN quốc gia đang 
triển khai; hai thông tư mới về tài 
chính có hiệu lực trong năm 2016 là 
thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-
BTC-BKHCN, thông tư liên tịch số 
27/2015/TTLT-BKHCN-BTC; nội 
dung, cơ chế tổ chức, quản lý các 
Chương trình KH&CN Quốc gia;… 
đã được cung cấp và trao đổi. 

Theo đó, Nội dung kinh phí hỗ trợ từ 
Ngân sách Nhà nước tùy thuộc vào 
nội dung cụ thể trong từng Chương 
trình. Tuy nhiên, đối với hoạt động 
NCKH&PTCN sẽ hỗ trợ tối đa 100% 
kinh phí; tối đa 50% đối với hoạt động 
hoàn thiện công nghệ, dự án sản xuất 
thử nghiệm, chuyển giao công nghệ, 
dự án đầu tư sản xuất sản phẩm quốc 
gia; tối đa đến 30% kinh phí mua vật 
tư, nguyên liệu, nhiên liệu; thiết bị đo 
kiểm, phân tích trong quá trình sản 
xuất thử nghiệm và sản xuất lô số 
không của dây chuyền công nghệ; tối 
đa 100% chi phí đào tạo ngắn hạn, bồi 
dưỡng nâng cao nguồn nhân lực đối 
với đơn vị trực tiếp tham gia dự án. 
Đồng thời Nhà nước sẽ hỗ trợ hoạt 
động thương mại hoá sản phẩm và 
phát triển thị trường, hoạt động xây 
dựng và phát triển hạ tầng kỹ thuật. 

Để tham gia vào các Chương trình 
nói trên, các tổ chức, cá nhân hoạt 
động KH&CN cần đáp ứng các điều 
kiện: Chủ nhiệm dự án có trình độ cử 
nhân trở lên; đơn vị chủ trì dự án có 

đăng ký hoạt động KH&CN; có đủ 
năng lực tài chính để triển khai dự án; 
tính khả thi và tiềm năng thị trường 
của sản phẩm của dự án; có đề xuất 
đặt hàng của cơ quan cấp Bộ, ngành 
hoặc UBND cấp tỉnh. 

Việc tham gia vào các Chương trình 
sẽ được thực hiện theo quy trình: đề 
xuất đặt hàng của Bộ ngành, UBND 
cấp tỉnh. Hội đồng tư vấn và các 
chuyên gia độc lập sẽ xác định nhiệm 
vụ, tuyển chọn, giao trực tiếp và thẩm 
định kinh phí phê duyệt. Sau đó sẽ ký 
hợp đồng triển khai thực hiện. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh khẳng 
định, trong quá trình xây dựng nhiệm 
vụ KH&CN để tham gia vào các 
Chương trình KH&CN, Bộ KH&CN 
luôn luôn sẵn sàng cùng đồng hành 
với các đơn vị cũng như doanh nghiệp 
để có thể xây dựng được những nhiệm 
vụ thực sự có tính khả thi và sau này 
có thể đóng góp cho sự phát triển kinh 
tế xã hội của đất nước. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 
CUỘC THI “Ý TƯỞNG KH-CN 
TỈNH BR-VT”: NHIỀU Ý TƯỞNG 
CÓ TÍNH ỨNG DỤNG CAO 

Lần đầu tiên tổ chức, cuộc thi Ý 
tưởng Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tỉnh BR-VT lần thứ I-2015 
đã thu hút nhiều ý tưởng, giải pháp 
thể hiện tính mới, có khả năng ứng 
dụng, mang lại hiệu quả cao trong 
thực tiễn. 

Giải pháp “Chiếc vó an toàn” của 
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tác giả Tạ Duy Hào (Khoa chẩn đoán 
hình ảnh, Trung tâm Y tế huyện 
Xuyên Mộc) được Ban Tổ chức cuộc 
thi Ý tưởng KH&CN trao giải Nhất vì 
tính thiết thực của giải pháp. Tác giả 
Tạ Duy Hào cho biết, quy trình thu 
gom, xử lý chất thải y tế đòi hỏi các 
loại chất thải có nguy cơ lây nhiễm 
phải được phân loại, nhúng qua dung 
dịch khử khuẩn trước khi đưa đi xử lý. 
Công việc này dễ gây lây nhiễm mầm 
bệnh cho người thu gom, phân loại, 
nhất là khi họ tiếp xúc với bông băng, 
gòn gạc, chai lọ, lam kính thủy tinh… 
“Trong chuyến đi tham quan miền 
Tây, khi thấy người dân dùng vó đánh 
cá, tôi liên tưởng ngay đến việc tạo 
nên những chiếc vó có kích thước 
nhỏ, bỏ vào thùng dung dịch khử 
khuẩn để đựng chất thải lây nhiễm. 
Người thu gom chỉ cần nhấc chiếc vó 
lên là có thể dễ dàng lấy chất thải đưa 
đến nơi xử lý, vừa an toàn, tiết kiệm 
thời gian”, anh Hòa kể về ý tưởng của 
mình. Chỉ cần một cán cầm bằng tre 
dài 20cm, 1 vòng kim loại vừa với 
thùng đựng chất thải và một tấm lưới 
nhỏ; toàn bộ chi phí khoảng 50.000 
đồng nhưng “chiếc vó an toàn” mang 
lại rất nhiều lợi ích. Ý tưởng này có 
thể áp dụng tại mọi cơ sở y tế. 

 

Cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh BR-
VT lần thứ I (phát động từ tháng 6 -
2015, thời gian nhận hồ sơ đến tháng 
3-2016) thu hút 386 hồ sơ dự thi thuộc 
nhiều lĩnh vực như: kinh tế, xã hội, kỹ 
thuật, y tế, giáo dục, bảo vệ môi 
trường… của các tổ chức và cá nhân 
trong và ngoài tỉnh, các chuyên gia 
nước ngoài đang làm việc tại Việt 
Nam. Các ý tưởng KH&CN đoạt giải 
đều thể hiện được năng lực sáng tạo, 
hướng tới việc nâng cao chất lượng 
quản lý, sản xuất, kinh doanh. 

Ý tưởng đoạt giải đa số là các giải 
pháp thuộc lĩnh vực kỹ thuật (32/42 
giải pháp). Trong đó, chỉ riêng Liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro đã có 
tới 12 giải pháp dự thi và 4 giải pháp 
đạt giải. Một trong những giải pháp 
tiêu biểu là “Nghiên cứu đề xuất áp 
dụng hệ dung dịch khoan mới 
VSPCAP” của tác giả Hoàng Hồng 
Lĩnh. Giải pháp này giúp thay thế các 
dung dịch khoan có trên thị trường có 
tính độc quyền như GLYDRIL, 
GLYTROL, giúp giảm được ảnh 
hưởng xấu tới tầng sản phẩm, góp 
phần tăng sản lượng, hiệu quả khai 
thác của giếng dầu. 

Cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh BR-
VT lần thứ I cũng thu hút khá nhiều ý 
tưởng của học sinh sinh viên. Theo 
đánh giá của Ban Tổ chức, mặc dù ít 
kinh nghiệm nhưng những giải pháp 
của các tác giả trẻ đều có tính ứng 
dụng cao. Có thể kể đến: Giải pháp 
“Trạm thời tiết cá nhân” của 2 tác giả 
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Lê Tuấn Kiệt và Trần Quốc Hải (học 
sinh trường THPT Châu Thành); giải 
pháp “Giấy thử thông minh kiểm tra 
an toàn vệ sinh thực phẩm” của tác giả 
Lê Thị Nga, sinh viên năm thứ 2, 
Trường Đại học BR-VT... 

Theo Ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN, Trưởng ban tổ chức 
cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh BR-
VT cho biết, đây là lần đầu tiên cuộc 
thi được tổ chức trên quy mô cấp tỉnh, 
cuộc thi đã thúc đẩy hoạt động đổi 
mới, phong trào sáng tạo tại đơn vị, 
địa phương, tạo môi trường nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ, 
cung cấp ý tưởng để hình thành nhiệm 
vụ KH&CN, góp phần phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. 

Đồng chí Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cho rằng, trên cơ sở 
thành công của cuộc thi lần thứ nhất, 
Ban tổ chức cuộc thi, đặc biệt là Sở 
KH&CN cần xem xét, hỗ trợ áp dụng 
một số giải pháp vào thực tế; rút kinh 
nghiệm để tổ chức các cuộc thi kế 
tiếp, theo hướng mở rộng thêm các 
lĩnh vực sản xuất, đời sống. 

 Tổng hợp 
 
 

 
 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC XÃ 
HỘI PHẢI GÓP PHẦN THÚC ĐẨY 
ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC 

Các kết quả nghiên cứu khoa học xã 
hội (KHXH) phải thực sự góp phần dự 

báo xu hướng phát triển và cung cấp 
căn cứ khoa học cho quá trình tiếp tục 
đổi mới đất nước trong các giai đoạn 
tiếp theo. 

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại 

lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Đình Nam 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn 
mạnh yêu cầu này tại lễ kỷ niệm Ngày 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam và 
công bố quyết định bổ nhiệm Chủ tịch 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam, sáng 18/5. 

 Tới dự lễ kỷ niệm còn có Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ 
ngành Trung ương cùng đông đảo các 
nhà khoa học... 

 Góp phần vào công cuộc đổi mới 
toàn diện và không ngừng của đất 
nước, những năm gần đây, Viện Hàn 
lâm KHXH Việt Nam đã có những 
tiến bộ rất rõ rệt trong nghiên cứu cơ 
bản, trong nghiên cứu triển khai và tư 
vấn chính sách, trong đào tạo nguồn 
nhân lực chất lượng cao cho cả nước.  

Nhiều nghiên cứu và kiến nghị của 
Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam được 
sử dụng làm luận cứ khoa học để xây 
dựng các chủ trương, các quyết sách, 
các giải pháp vĩ mô và vi mô của 
Đảng và Nhà nước, trực tiếp giải 
quyết các vấn đề kinh tế và xã hội, đối 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 



Số 241 - 5/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 5 

nội và đối ngoại, quốc phòng và an 
ninh, cả cho trước mắt và lâu dài… 

 Đặc biệt, khoa học xã hội và nhân 
văn đã đóng vai trò quan trọng trong 
việc bảo vệ và phát triển chủ nghĩa 
Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, 
quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà 
nước; khẳng định lịch sử hình thành 
và phát triển dân tộc, chủ quyền quốc 
gia và toàn vẹn lãnh thổ, bảo tồn các 
giá trị và bản sắc văn hóa Việt Nam. 

 Phân tích về xu hướng tình hình 
trên thế giới, ở khu vực, các yếu tố 
đem lại thời cơ, thuận lợi cho sự phát 
triển của đất nước, cũng như khó 
khăn, thách thức ở phía trước, Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang lưu ý: 
Nhiệm vụ của khoa học xã hội và 
nhân văn, cũng như Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam, là phải tích cực góp 
phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội lần thứ XII của Đảng; củng cố 
tăng cường sự thống nhất về chính trị, 
tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận 
chính trị trong nhân dân; phát huy sức 
mạnh của nền dân chủ xã hội chủ 
nghĩa, của đại đoàn kết toàn dân tộc. 

 Cùng với đó, Viện cần tiếp tục đổi 
mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý 
luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống 
các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và 
con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở 
Việt Nam nhằm xây dựng một nước 
Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân 
chủ, công bằng, văn minh” trong tiến 
trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước dưới tác động của 

toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. 
 Đẩy mạnh công tác tổng kết thực 

tiễn, nghiên cứu lý luận, dự báo xu 
hướng phát triển, cung cấp các luận cứ 
khoa học, lý luận cho việc hoạch định 
đường lối, chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây 
dựng chiến lược phát triển đất nước 
trong giai đoạn mới. 

 Chủ tịch nước đề nghị: Viện Hàn 
lâm KHXH Việt Nam tiếp tục nghiên 
cứu, luận giải những vấn đề cơ bản và 
chiến lược đã đặt ra nhưng còn chưa 
được giải quyết thấu đáo. Đồng thời, 
coi trọng tổng kết thực tiễn, rút ra 
những bài học kinh nghiệm và nghiên 
cứu những vấn đề thực tiễn mới của 
đất nước cần giải đáp về mặt lý luận 
trong giai đoạn 2016 – 2020; chú 
trọng nghiên cứu, đúc kết lý luận về 
Đảng cầm quyền, về đổi mới phương 
thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao tầm 
trí tuệ và văn hóa, năng lực lãnh đạo 
và sức chiến đấu của Đảng. 

 “Đặc biệt, các hướng nghiên cứu 
cần thể hiện tầm nhìn dài hạn đến năm 
2050. Kết hợp chặt chẽ giữa nghiên 
cứu các vấn đề dài hạn, trung hạn và 
trước mắt. Các kết quả nghiên cứu 
phải thực sự góp phần dự báo xu 
hướng phát triển và cung cấp căn cứ 
khoa học cho quá trình tiếp tục đổi 
mới đất nước trong các giai đoạn tiếp 
theo”, Chủ tịch nước nhấn mạnh. 

Viện cần đẩy mạnh nghiên cứu các 
vấn đề KHXH ở tất cả các lĩnh vực 
của đời sống xã hội; chắt lọc các kết 
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quả nghiên cứu để phối hợp chặt chẽ, 
làm tốt hơn nữa nhiệm vụ tham mưu, 
tư vấn cho Ban Chấp hành Trung 
ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư về 
xây dựng các văn kiện, nghị quyết, chỉ 
thị của Đảng. 

 Chủ tịch nước lưu ý Viện cần tăng 
cường và mở rộng giao lưu, hợp tác 
quốc tế nhằm quảng bá những thành 
tựu phát triển, các giá trị văn hóa của 
con người và dân tộc Việt Nam với 
cộng đồng thế giới; đồng thời, chọn 
lọc và tiếp thu những thành tựu, tinh 
hoa của KHXH thế giới để phát triển 
hơn nữa nền KHXH nước nhà. 

 Cùng với đó là xây dựng đội ngũ 
cán bộ vững mạnh, đủ sức giải quyết 
những vấn đề lý luận và thực tiễn của 
đất nước, tạo tiềm lực mạnh cho sự 
phát triển của KHXH trong thời gian 
tới. 

 Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo 
Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần 
Đại Quang trao Huân chương Lao 
động hạng Nhất cho GS.TS Nguyễn 
Xuân Thắng, Giám đốc Học viện 
Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, 
nguyên Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam. 

 Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đã trao Quyết 
định bổ nhiệm Chủ tịch Viện Hàn lâm 
KHXH Việt Nam cho GS.TS Nguyễn 
Quang Thuấn và tin tưởng tập thể lãnh 
đạo, các nhà khoa học của Viện sẽ kế 
thừa thành quả của những người tiền 
nhiệm, tiếp tục phát triển, có những 

bước đi mạnh mẽ để hội nhập với 
quốc tế trên tinh thần không hành 
chính hóa khoa học và người làm 
khoa học. 

Theo Chinhphu.vn 
 
TRAO GIẢI THƯỞNG TẠ QUANG 
BỬU NĂM 2016 CHO 3 NHÀ 
KHOA HỌC 

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Bộ KH&CN 
tổ chức lễ trao Giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm 2016 cho 3 nhà khoa học 
xuất sắc. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh trao 

giải thưởng cho 2 nhà khoa học Nguyễn Văn 
Hiếu và Nguyễn Ngọc Minh. Ảnh: TTXVN 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã chia sẻ 
chặng đường phát triển KH&CN thời 
gian qua. Đảng và Nhà nước đã có 
nhiều văn bản, văn kiện quan trọng 
đều khẳng định KH&CN là động lực, 
là cấu thành quan trọng trong việc 
phát triển kinh tế xã hội của đất nước. 
Trong bối cảnh hội nhập sâu, đã đặt ra 
cho KH&CN những nhiệm vụ ngày 
càng quan trọng, đưa KH&CN phục 
vụ phát triển bền vững đất nước. 
Nghiên cứu cơ bản, nếu chúng ta nhìn 
thấy thực tiễn sinh động của các nước 
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đi lên bằng chính KH&CN thì đó là 
một yếu tố quan trọng để chúng ta 
quan tâm đến chất lượng, tăng cường 
hiệu quả, thông qua đó chúng ta duy 
trì được môi trường nghiên cứu, và 
đặc biệt hơn là một môi trường đào 
tạo thực sự đỉnh cao. Đó cũng là 
những yếu tố sống còn giúp chúng ta 
tạo ra được lực lượng khoa học có thể 
tham gia ngay vào phát triển nền kinh 
tế đất nước.  

Giải thưởng dành cho 3 nhà khoa 
học là tác giả của công trình khoa học 
xuất sắc gồm: GS.TS Nguyễn Văn 
Hiếu, Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa 
học Vật liệu, Trường Đại học Bách 
khoa Hà Nội; PGS.TS Nguyễn Ngọc 
Minh, Trường Đại học Khoa học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và 
TS. Phùng Văn Đồng, Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam. 

GS.TS Nguyễn Văn Hiếu (44 tuổi), 
Giáo sư trẻ nhất Việt Nam năm 2015, 
giành giải thưởng với công trình 
“Thiết kế chế tạo cấu trúc nano rẽ 
nhánh SnO2/ZnO nhằm tăng cường 
tính chất nhạy khí với hơi cồn”. 
Nghiên cứu của ông đã đưa ra phương 
pháp chế tạo nano thứ cấp đơn giản, 
dễ điều khiển, mở rộng được khả năng 
ứng dụng của các cấu trúc nano một 
chiều truyền thống, không chỉ ở lĩnh 
vực cảm biến khí mà còn có thể mở 
rộng sang lĩnh vực khác như linh kiện 
điện tử nano, pin năng lượng. 

Công trình được đăng trên tạp chí 
Sensors and Actuators B- một trong 

những tạp chí uy tín nhất thuộc 
chuyên ngành hẹp là Thiết bị đo đạc 
(Instrumentation) năm 2012. 

Công trình “Nghiên cứu sự giải 
phóng kali đi kèm với quá trình hòa 
tan phytolith trong rơm rạ” của 
PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi) 
được đăng tải trên tạp chí 
Chemosphere năm 2015. Đây là cơ sở 
khoa học cho các biện pháp quản lý và 
tận dụng tối đa lợi ích mang lại từ 
nguồn rơm rạ dồi dào ở Việt Nam. 
Nghiên cứu còn gợi ý về khả năng 
tách chiết kali từ rơm rạ để sản xuất 
phân bón. 

Còn công trình “Mô hình 3-3-1-1 
của vật chất tối” của nhà khoa học trẻ 
Phùng Văn Đồng (35 tuổi) có ý nghĩa 
góp phần vào việc giải thích cấu tạo 
vật chất và năng lượng của vũ trụ. 

Tại lễ trao giải, các nhà khoa học 
được vinh danh, trao tặng Giải thưởng 
Tạ Quang Bửu cho biết sẽ tiếp tục 
cống hiến, nghiên cứu để nâng cao 
chất lượng các công trình nghiên cứu 
của mình cũng như góp phần nâng cao 
chất lượng nghiên cứu khoa học cả 
nước nói chung. 

Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh 
đánh giá cao những đóng góp của các 
nhà khoa học và nhấn mạnh thời gian 
qua, cộng đồng khoa học trong và 
ngoài nước đã chứng kiến sự vươn lên 
mạnh mẽ của các nhà khoa học Việt 
Nam, đặc biệt trong lĩnh vực nghiên 
cứu cơ bản khi số lượng các nghiên 
cứu công bố quốc tế tăng lên hàng 
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năm từ 15-20%. Đây là con số “biết 
nói” để Việt Nam từng bước vươn lên 
tiếp cận với trình độ quốc tế. Bộ 
trưởng mong muốn những nhà khoa 
học được tôn vinh ngày hôm nay tiếp 
tục đóng góp cũng như tạo sự lan tỏa 
sức sáng tạo để Việt Nam có ngày 
càng nhiều hơn các giáo sư, tiến sĩ, 
nhà khoa học trẻ về tuổi đời, đem tài 
năng, tâm huyết và sáng tạo đóng góp 
vào sự phát triển chung của đất nước. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải 
thưởng của Bộ KH&CN, được tổ chức 
hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh 
các nhà khoa học có những thành tựu 
nổi bật trong nghiên cứu cơ bản thuộc 
các lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật, góp phần thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học cơ bản nói riêng và KH&CN 
Việt Nam nói chung tiếp cận trình độ 
quốc tế, tạo tiền đề cho KH&CN của 
đất nước hội nhập và phát triển. Các 
hồ sơ đề xuất giải thưởng Tạ Quang 
Bửu được đánh giá qua Hội đồng khoa 
học chuyên ngành và Hội đồng Giải 
thưởng. Đây là giải thưởng trong nước 
đầu tiên vinh danh các nhà khoa học 
có công trình khoa học xuất sắc mang 
tầm thế giới. Đây là năm thứ ba xét 
tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu. Qua 
hai lần trao giải, Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu đã vinh danh 6 nhà khoa 
học với sáu công trình nghiên cứu đặc 
biệt xuất sắc. Năm 2016, Ban tổ chức 
đã tiếp nhận 49 hồ sơ đăng ký tham 
gia Giải thưởng. 

Tổng hợp 

LỰA CHỌN 18 ĐỀ TÀI, DỰ ÁN 
KH-CN THỬ NGHIỆM TRONG 
NĂM 2016 

Ngày 28-4, Hội đồng Khoa học và 
Công nghệ (KH-CN) tỉnh BR-VT tổ 
chức cuộc họp với sự tham gia của đại 
diện các sở, ngành, địa phương thuộc 
thành viên hội đồng KH-CN về danh 
mục đề tài KH-CN, dự án sản xuất thử 
nghiệm năm 2016. 

Tại cuộc họp, Sở KH-CN đã công 
bố danh mục 22 đề tài KH-CN, dự án 
sản xuất được chọn lọc từ khoảng hơn 
100 đề tài, dự án của các tổ chức, cá 
nhân đề xuất. Các đề tài, dự án được 
chọn tập trung ở các lĩnh vực nông 
nghiệp phát triển nông thôn, tài 
nguyên môi trường, y tế, văn hóa, giáo 
dục, truyền thông… Sau khi nghe ý 
kiến đóng góp của các thành viên theo 
hướng ưu tiên các dự án có tính cấp 
thiết, thiết thực với đời sống của 
người dân, bỏ những dự án không khả 
thi… Hội đồng KH-CN đã chọn 18 đề 
tài, dự án để trình UBND tỉnh thử 
nghiệm trong năm 2016.  

Đồng thời, ngày 04/5/2016, Ủy ban 
nhân tỉnh đã phê duyệt Danh mục 
nhiệm vụ KHCN đối với các đề tài 
nghiên cứu, dự án sản xuất thử 
nghiệm năm 2016 của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Theo đó có 12 đề tài 
nghiên cứu và 06 dự án sản xuất thử 
nghiệm, gồm các đề tài dự án sau: 

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng 
thủy hải văn phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội tỉnh BR-VT;  
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2. Đánh giá tác động của biến đổi 
khí hậu đến hoạt động sản xuất nông 
nghiệp tỉnh BR-VT và đề xuất giải 
pháp ứng phó;  

3. Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái 
san hô tại Côn Đảo và đề xuất biện 
pháp quản lý, bảo tồn đa dạng sinh 
học; 

4. Đánh giá tác động của biến đổi 
khí hậu đối với sức khỏe người dân 
tỉnh BR-VT và đề xuất một số giải 
pháp ứng phó; 

5. Dự án SXTN: Xây dựng các mô 
hình chuyển đổi thâm canh một số cây 
trồng có hiệu quả tại xã Tân Lâm, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT; 

6. Nghiên cứu ứng dụng một số chế 
phẩm chứa nano bạc trong phòng trừ 
bệnh hại và làm tăng năng suất trên 
một số loại rau tại tỉnh BR-VT; 

7. Điều tra hiện trạng cây thuốc có 
giá trị tại tỉnh BR-VT làm cơ sở để 
quản lý sử dụng, bảo tồn và phát triển 
bền vững;  

8. Dự án SXTN: Phát triển các loài 
cây thuốc có giá trị tại Vườn Quốc gia 
Côn Đảo; 

9. Dự án SXTN: Phát triển các loài 
cây thuốc có giá trị tại Khu bảo tồn 
thiên nhiên Bình Châu - Phước Bửu; 

10. Dự án SXTN: Xây dựng nội 
dung và tổ chức thực hiện tuyên 
truyền, phổ biến thông tin KH&CN 
tỉnh BR-VT trên Báo và Đài PTTH 
giai đoạn 2016-2018; 

11. Khai quật, nghiên cứu và bảo tồn 
khu di tích Vòng Thành Đá Trắng tại 

huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT; 
12. Đánh giá thực trạng DN khởi 

nghiệp trong 5 năm (2010-2015) và đề 
xuất những giải pháp nâng cao hiệu 
quả khởi nghiệp cho các doanh nghiệp 
của tỉnh BR-VT; 

13. Dự án SXTN: Ứng dụng CNTT 
xây dựng mô hình tòa nhà hành chính 
thông minh tại Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN kết hợp Trung tâm 
Thông tin và Thống kê KH&CN tỉnh 
BR-VT; 

14. Dự án SXTN: Ứng dụng chất 
phụ gia để làm mặt đường giao thông 
nông thôn tại xã Kim Long, huyện 
Châu Đức, tỉnh BR-VT; 

15. Đánh giá ảnh hưởng của khí hậu 
vùng biển đến công trình và vũ khí 
trang bị của lực lượng vũ trang tỉnh 
BR-VT và đề xuất giải pháp giảm 
thiểu; 

16. Nghiên cứu ứng dụng vật liệu 
composite để chế tạo lô cốt cho lực 
lượng phòng thủ bờ biển tỉnh BR-VT; 

17. Nghiên cứu tác động của vốn 
đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đến 
KT-XH của tỉnh BR-VT và đề xuất 
giải pháp thu hút quản lý FDI; 

18. Phân tích tình hình an ninh trật 
tự trên tuyến biển BR-VT và đề xuất 
giải pháp. 

Theo Sở KH&CN 
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG 
NÔNG SẢN XUẤT KHẨU BẰNG 
CÔNG NGHỆ CHIẾU XẠ 

Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội thuộc 
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Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam 
đã triển khai hàng loạt nghiên cứu 
khoa học nhằm khẳng định ưu điểm 
công nghệ chiếu xạ, tạo tiền đề cho sự 
phát triển của ngành công nghiệp 
chiếu xạ tại Việt Nam. 

 
Dự án nâng cấp thiết bị chiếu xạ để kiểm 

dịch hoa quả tươi phục vụ xuất khẩu diễn ra 
mới đây tại Hà Nội. 

Ông Đặng Quang Thiệu, Giám đốc 
Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội cho biết: 
Trung tâm là đơn vị đầu tiên của Việt 
Nam thực hiện công tác chiếu xạ thực 
phẩm góp phần nâng cao chất lượng 
sản phẩm và đảm bảo an ninh lương 
thực cho đất nước. Vừa qua, Trung 
tâm đã hoàn thành việc nâng cấp và 
xây mới các kho lạnh đầu vào đầu ra 
đảm bảo đủ tiêu chuẩn quốc tế, để chủ 
động cung cấp dịch vụ chiếu xạ, kiểm 
dịch thực vật đối với hàng hóa nông 
sản miền Bắc, đặc biệt là quả vải và 
quả nhãn trong vụ tới đây. 

Dịch vụ chiếu xạ đảm bảo việc 
thanh khử trùng các loại quả, chống 
nấm mốc thực phẩm đảm bảo an toàn 
hơn việc sử dụng hóa chất để xử lý 
như trước đây, đồng thời kéo dài thời 
gian bảo quản, không làm mất chất 
dinh dưỡng và không làm biến dạng 
thực phẩm. Trước mắt, để hỗ trợ bà 

con nông dân cũng như các tổ chức 
xuất khẩu trong vụ vải và nhãn tới 
đây, Trung tâm chủ động và đảm bảo 
cung cấp dịch vụ sản lượng chiếu xạ 
20-30 tấn vải/ngày với giá thành 
khoảng 6.000 đồng/kg. 

Tại lễ khánh thành Dự án nâng cấp 
thiết bị chiếu xạ để kiểm dịch hoa quả 
tươi phục vụ xuất khẩu mới diễn ra, 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ Trần Việt Thanh mong muốn Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tiếp tục hỗ trợ Trung tâm sớm được 
cấp phép của các nước nhập khẩu, trở 
thành địa chỉ tin cậy hỗ trợ người dân, 
tổ chức xuất khẩu nhằm giúp nông sản 
miền Bắc tiếp cận các thị trường lớn, 
thị trường “khó tính” chứ không chỉ 
phục vụ vận chuyển vào Nam để tiêu 
dùng trong nước. 

Cùng với việc chiếu xạ các sản 
phẩm quả tươi, Trung tâm cũng tiếp 
tục tiến hành chiếu xạ các nguyên vật 
liệu thuốc, sản phẩm thuốc cho đông 
nam dược để kéo dài thời gian bảo 
quản. Các mặt hàng khô để xuất khẩu 
như các loại gia vị hành khô, tỏi 
khô… cũng được thực hiện chiếu xạ. 
Sau khi nâng cấp cơ sở hạ tầng, Trung 
tâm đảm bảo cung cấp dịch vụ chiếu 
xạ cho các tỉnh khu vực phía Bắc. 

Ông Đặng Quang Thiệu khẳng định: 
Chiếu xạ không phải để “biến” các sản 
phẩm “bẩn” thành sản phẩm “sạch” 
bởi các sản phẩm bị nhiễm các độc tố 
vi sinh và vi rút thì không thể hết khi 
chiếu xạ. Chiếu xạ thực chất chỉ là 
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biện pháp để kiểm dịch hiệu quả hoa 
quả tươi xuất khẩu, kỹ thuật này đã 
được nhiều quốc gia phát triển như: 
Mỹ, Úc… xem như biện pháp kiểm 
dịch bắt buộc hoa quả tươi xuất khẩu. 

Chiếu xạ đảm bảo cho các con côn 
trùng, trứng của con côn trùng bám 
trên hoa quả không có khả năng sinh 
sôi nảy nở trong quá trình xuất khẩu 
sang nước ngoài, bởi các nước nhập 
khẩu sợ con côn trùng của nước nhiệt 
đới theo sản phẩm sang nước họ. Đặc 
biệt, sản phẩm quả tươi như vải, 
nhãn… không chỉ chiếu xạ có thể xuất 
khẩu mà người trồng phải đảm bảo 
quy trình trồng và canh tác theo tiêu 
chuẩn Viet Gap hoặc Global Gap để 
nâng cao giá trị sản phẩm và đảm bảo 
xuất khẩu, ông Đặng Quang Thiệu 
nói. 

Việt Nam có nhiều loại trái cây nhiệt 
đới hấp dẫn, kim ngạch xuất khẩu trái 
cây tươi gia tăng mạnh trong những 
năm gần đây. Để sản phẩm xuất khẩu 
vào thị trường “khó tính”, trái cây tươi 
phải chịu sự kiểm duyệt tuyệt đối, 
tuân thủ quy định trồng trọt, yêu cầu 
về chiếu xạ kiểm dịch… Đối với thị 
trường “khó tính” như Mỹ, Úc, New 
Zealand… Việt Nam mới chỉ được 
phép xuất khẩu 4 loại trái cây tươi 
gồm: thanh long, chôm chôm, vải, 
nhãn. Do đó, việc hoàn thành Dự án 
nâng cấp thiết bị chiếu xạ để kiểm 
dịch hoa quả tươi phục vụ xuất khẩu 
có vai trò quan trọng thúc đẩy xuất 
khẩu, nâng cao giá trị và chất lượng 

sản phẩm xuất khẩu. Trung tâm Chiếu 
xạ Hà Nội đảm bảo chủ động đáp ứng 
yêu cầu chiếu xạ kiểm dịch các loại 
quả trên để trở thành địa chỉ tin cậy xử 
lý chiếu xạ quả tươi trước khi xuất 
khẩu trong mùa vụ tới, ông Đặng 
Quang Thiệu nhấn mạnh. 

Theo Vietq.vn 
 

VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM SÀN 
GIAO DỊCH CÔNG NGHỆ TRỰC 
TUYẾN TỈNH BR-VT 

Thị trường khoa học và công nghệ 
(KH&CN) là một trong 5 loại thị 
trường cơ bản (thị trường hàng hóa và 
dịch vụ; thị trường sức lao động; thị 
trường KH&CN; thị trường bất động 
sản; thị trường tài chính). Để thúc đẩy 
phát triển thị trường KH&CN trong 
giai đoạn hiện nay, Sở KH&CN tỉnh 
BR-VT đang triển khai dự án thử 
nghiệm sàn giao dịch công nghệ 
(SGDCN) trực tuyến tỉnh BR-VT với 
tên miền: http://bavutex.baria-
vungtau.gov.vn hoặc 
http://bavutex.vn. 

Xây dựng SGDCN trực tuyến tại các 
địa phương là xu hướng mới và hiệu 
quả trong việc thúc đẩy thị trường 
công nghệ phát triển, tạo ra môi 
trường trực tuyến cho các tổ chức 
KH&CN, DN thực hiện các giao dịch. 
SGDCN trực tuyến là nơi cung cấp 
thông tin về nguồn cung sản phẩm 
công nghệ (thiết bị, kết quả nghiên 
cứu khoa học và sáng chế) và nguồn 
cầu công nghệ; tạo môi trường uy tín, 
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tin cậy kết nối trực tiếp giao dịch công 
nghệ giữa các DN, giữa các DN với 
các tổ chức, cá nhân; hỗ trợ và thúc 
đẩy chuyển giao công nghệ, tăng 
cường gắn kết nghiên cứu khoa học 
với sản xuất… 

Hệ thống Sàn GDCN trực tuyến tỉnh 
BR-VT được xây dựng và hoạt động 
theo mô hình B2B (Business to 
Business); sản phẩm giao dịch trên 
sàn đáp ứng tiêu chí về công nghệ, 
máy móc thiết bị trên cơ sở danh mục 
công nghệ được phép chuyển giao và 
khuyến khích chuyển giao theo quy 
định của pháp luật. 

Khi lên sàn giao dịch, bên cung và 
bên cầu trực tiếp kết nối giao dịch một 
cách nhanh chóng, thuận tiện. Các bên 
tham gia được bảo đảm cung cấp 
thông tin cung cầu một cách trung 
thực, khách quan, đồng thời sẽ bảo 
đảm các quyền lợi chính đáng. 

Để triển khai SGDCN, nhóm thực 
hiện dự án đã khảo sát khoảng 300 
DN về khả năng và năng lực cung cấp 
chuyển giao công nghệ, máy móc thiết 
bị và nhu cầu được chuyển giao. Khi 
đi vào hoạt động, SGDCN trực tuyến 
của tỉnh sẽ từng bước gắn kết với các 
SGDCN trực tuyến trong nước với 
hình thức chia sẻ thông tin về nguồn 
cung - cầu công nghệ; thông tin về 
thiết bị, kết quả nghiên cứu khoa học 
và các sáng chế trong tỉnh, trong 
nước, nước ngoài; chia sẻ mạng lưới 
thành viên cung - cầu… 

Qua khảo sát cho thấy các DN đều 

rất đồng tình và mong muốn SGDCN 
trực tuyến tỉnh BR-VT sớm đi vào 
hoạt động. Ông Lê Bá Châu, Giám 
đốc Công ty CP W360S (105/38/19 
đường Ngô Đức Kế, TP. Vũng Tàu) 
cho biết, công ty của ông tham gia 
SGDCN vì muốn kết nối được nhiều 
hơn với các đơn vị, DN có nhu cầu sử 
dụng dịch vụ về thiết kế website, bộ 
nhận diện thương hiệu của công ty CP 
W360S. Theo ông Châu, ở nhiều nước 
trên thế giới và nhiều nơi ở Việt Nam, 
SGDCN trực tuyến đã trở thành một 
kênh quan trọng kết nối cung - cầu 
công nghệ. 

 
Giao diện của SGDCN trực tuyến tỉnh ở địa 

chỉ http://bavutex.baria-vungtau.gov.vn.  

Theo Thạc sĩ Phạm Ngọc Vũ, Giám 
đốc Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN (thuộc Sở KH&CN) tỉnh, 
chủ nhiệm dự án “SGDCN trực tuyến 
tỉnh BR-VT”, hiện tại SGDCN trực 
tuyến đang được hoàn thiện và chuẩn 
bị vận hành thử nghiệm vào ngày 18-
5. Đến nay toàn bộ các công cụ quản 
lý sàn đã cơ bản hoàn thành. Khởi đầu 
đã có 78 nhà cung cấp, 29 chuyên gia 
tư vấn, gần 30 tổ chức tư vấn đăng ký 
tham gia sàn... Mặc dù chưa chính 
thức đi vào vận hành thử nghiệm 
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nhưng nhiều DN trong và ngoài nước 
đã quan tâm vào xem các dịch vụ trên 
SGDCN trực tuyến tỉnh BR-VT. 

SGDCN trực tuyến tỉnh BR-VT 
bước đầu hỗ trợ các DN, tổ chức và cá 
nhân trên địa bàn tỉnh tiếp cận và làm 
quen dần với một loại hình kinh doanh 
mới, hiện đại đó là thương mại điện tử 
- một xu hướng kinh doanh phổ biến 
hiện nay trên Internet. Ngoài ra, 
SGDCN trực tuyến còn góp phần thúc 
đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ 
hiện đại từ nước ngoài. Là cơ hội để 
đối tác nước ngoài có thể tìm kiếm, 
đẩy mạnh cơ hội hợp tác tại thị trường 
Việt Nam. Theo nhận định của các 
chuyên gia về KH&CN, các đơn vị, 
DN tham gia SGDCN trực tuyến sẽ 
tiết kiệm được rất nhiều chi phí và 
thời gian trong các hoạt động quảng 
bá, tiếp thị, chi phí đi lại, liên lạc... 
góp phần giảm giá thành, tăng lợi 
nhuận sản phẩm cho các DN tham gia 
SGDCN trực tuyến. 

Tổng hợp 
 

 
 

 Việt Nam làm chủ hoàn toàn kỹ 
thuật ghép tế bào gốc 

Theo TS. Bạch Quốc Khánh - Phó 
Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền 
máu Trung ương cho biết, sau 10 năm 
thực hiện ca ghép tế bào gốc đầu tiên, 
đến nay Việt Nam đã hoàn toàn làm 
chủ kỹ thuật này và rất nhiều bệnh 
nhân đã được hồi sinh nhờ ghép tế 

bào gốc. 
Cụ thể, từ tháng 11/2006, ca ghép tế 

bào gốc tự thân đầu tiên đã được thực 
hiện thành công tại Viện Huyết học-
Truyền máu Trung ương và đến thời 
điểm hiện tại, số ca được thực hiện 
thành công lên đến 204 trường hợp. 

Đặc biệt, ghép tế bào gốc cho các 
nhóm bệnh đa u tủy xương, u lympho 
ác tính đã trở thành phương pháp 
thường niên của Viện, với tỉ lệ sống 
đối với các ca luôn ở mức cao. 

Hiện Viện Huyết học - Truyền máu 
Trung ương cũng đã thành lập được 
Ngân hàng tế bào gốc máu dây rốn 
cộng đồng. Đây là ngân hàng máu dây 
rốn cộng đồng đầu tiên trong cả nước, 
cung cấp nguồn tế bào gốc để ghép 
điều trị cho bệnh nhân không có người 
hiến tế bào gốc cùng huyết thống. 
Ngân hàng này được thành lập từ năm 
2015. Viện Huyết học - Truyền máu 
Trung ương đã thực hiện thành công 
10 ca ghép tế bào gốc từ nguồn máu 
dây rốn của Ngân hàng. 

Nguồn tế bào gốc được lưu trữ 
không chỉ được sử dụng để điều trị 
bệnh máu mà còn có thể sử dụng để 
ghép tế bào gốc điều trị nhiều bệnh 
khác, như tiểu đường, parkinson, bệnh 
lý thần kinh… Trong hiện tại và tương 
lai, chắc chắn Ngân hàng tế bào gốc 
máu dây rốn cộng đồng sẽ cung cấp 
đáng kể nguồn tế bào gốc để ghép 
điều trị cho bệnh nhân và trở thành tài 
sản chung của toàn xã hội. 

Theo Chinhphu.vn 

THÀNH TỰU KH&CN 
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 Ứng dụng dao gamma quay 
trong điều trị bệnh u não 

Sau hơn 2 năm triển khai, nhóm 
nghiên cứu thuộc Bệnh viện Bạch Mai 
do GS.TS. Mai Trọng Khoa đứng đầu 
đã hoàn thiện quy trình xạ phẫu bằng 
dao gamma quay điều trị u thân não, 
u màng não, u dây thần kinh số VIII 
và ung thư di căn não. 

Đây là kết quả của đề tài “Nghiên 
cứu ứng dụng dao gamma quay điều 
trị u thân não, u màng não, u dây thần 
kinh số VIII và ung thư di căn não”, 
mã số KC.10.39/11-15. Đề tài vừa 
được Hội đồng Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) cấp Quốc gia do Bộ 
KH&CN tổ chức đánh giá nghiệm thu. 

GS.TS. Mai Trọng Khoa, Chủ nhiệm 
đề tài cho biết, u não đứng thứ 10 về 
tỷ lệ mắc (2,3/100.000), đứng thứ 9 về 
tỷ lệ chết (2,2/100.000). U não có thể 
gặp ở bán cầu đại não, tiểu não, thân 
não, màng não. Phương pháp điều trị 
chiếu xạ ngoài bằng máy Co-60, 
LINAC hiện cho hiệu quả thấp, gây 
nhiều biến chứng. Còn với phương 
pháp xạ phẫu bằng dao gamma quay 
cho hiệu quả cao, an toàn cho bệnh 
nhân và nhân viên y tế. 

Đề tài được thực hiện từ tháng 
1/2014 đến tháng 12/2015 với mục 
tiêu đánh giá hiệu quả và tính an toàn 
của phương pháp xạ phẫu bằng dao 
gamma quay điều trị u thân não, u 
màng não, u dây thần kinh số VIII và 
ung thư di căn não; hoàn thiện quy 
trình xạ phẫu bằng dao gamma quay 

điều trị u thân não, u màng não, u dây 
thần kinh số VIII và ung thư di căn 
não. 

180 bệnh nhân được lựa chọn theo 
các nhóm bệnh u thân não, u màng 
não, u dây thần kinh số VIII và ung 
thư di căn não để điều trị và tiến hành 
các phương pháp nghiên cứu. 

 
Bệnh nhân được đưa lên giường máy xạ 

phẫu để tiến hành xạ phẫu. 

Đến nay, nhóm nghiên cứu đã xây 
dựng thành công báo cáo đánh giá 
hiệu quả, tính an toàn của xạ phẫu 
bằng dao gamma quay điều trị các 
bệnh u thân não, u màng não, u dây 
thần kinh số VIII và ung thư di căn 
não. Đồng thời, xây dựng chỉ định, 
quy trình kỹ thuật xạ phẫu bằng dao 
gamma quay điều trị các bệnh nói 
trên. 

Cùng với đó, đề tài đã góp phần đào 
tạo 2 tiến sĩ và công bố nhiều bài báo 
trên các tạp chí khoa học uy tín trong 
và ngoài nước. 

Tại buổi họp Hội đồng đánh giá 
nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài, các 
thành viên Hội đồng đều đánh giá cao 
những kết quả nhóm nghiên cứu đạt 
được. Đồng thời cho rằng đây là là cơ 
sở đầu tiên trong nước triển khai áp 
dụng thành công kỹ thuật xạ phẫu 
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bằng RGK - phương pháp mới hiệu 
quả, an toàn, kinh tế để điều trị cho 
bệnh nhân Việt Nam và bệnh nhân 
đến từ các nước khác. Kỹ thuật có thể 
chuyển giao, đào tạo cán bộ. 

Kết quả của đề tài đã giúp người 
Việt Nam có thể tiếp cận và được sử 
dụng kỹ thuật điều trị tiên tiến, không 
phải ra nước ngoài chữa bệnh, tiết 
kiệm chi phí rất lớn cho người bệnh. 
Cụ thể, theo tính toán, nếu kỹ thuật 
nói trên thực hiện tại Hoa Kỳ sẽ tốn 
khoảng 25.000 USD, còn thực hiện tại 
Việt Nam chỉ khoảng 2.000 USD, 
chênh lệch 23.000 USD. Với 180 bệnh 
nhân được lựa chọn nói trên, sẽ tiết 
kiệm được khoảng 4,14 triệu USD 
tương đương 91 tỷ VND, chưa kể chi 
phí ăn, ở và đi lại. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Vải bán dẫn lọc dầu và kháng 
khuẩn 

Nhóm nghiên cứu thuộc Đại học 
Công nghệ Queensland (QUT) phối 
hợp Viện Công nghệ Hoàng gia 
Melbourne (RMIT) của Úc và Tổ chức 
Nghiên cứu Khoa học và Công nghiệp 
Khối thịnh vượng chung (CSIRO) vừa 
phát triển một vật liệu bán dẫn vừa có 
tính năng hút dầu vừa lọc sạch các 
chất ô nhiễm hữu cơ trong nước, bằng 
cách thêm vào nguyên tố đồng. 

Nhóm nghiên cứu cho biết, từ vật 
liệu ban đầu là ni-lông, họ đã dệt thêm 
một lớp bạc để dễ kết hợp với các vật 
liệu khác khi chế tạo những sản phẩm 

có mục đích sử dụng khác nhau. 
Kỹ sư hóa học Anthony O’Mullane 

tại QUT cho biết, họ đã phủ thêm lớp 
đồng bằng cách ngâm vải trong thùng 
chứa nguyên tố đồng đã điện hóa. Lúc 
này, vải được biến đổi thành vật liệu 
bán dẫn nhờ cấu trúc nano tạo ra trên 
bề mặt. Cấu trúc nano này có thể hút 
và giữ dầu nhưng không giữ lại nước. 

Trong thử nghiệm với dầu thô, dầu ô 
liu, dầu đậu phộng và nước, nhóm 
nghiên cứu chứng minh được loại vải 
mới đã tách dung môi hữu cơ và hút 
sạch các loại dầu hiệu quả. 

Việc bổ sung thêm đồng, các nhà 
nghiên cứu nói rằng vật liệu mới còn 
có tính năng kháng khuẩn, cho phép 
nó phân hủy các chất ô nhiễm hữu cơ 
có hại trong nước vốn không thể tự 
phân hủy. Đây là đặc tính quan trọng 
hứa hẹn có thể lọc sạch nguồn nước ô 
nhiễm từ các khu công nghiệp hoặc 
khử trùng nguồn nước cho các cộng 
đồng vùng sâu vùng xa. 

Theo vista.gov.vn 
 

 Cảm biến giúp phát hiện ô 
nhiễm không khí độc hại trong nhà 

Các nhà khoa học từ Đại học 
Southampton đã phối hợp với Viện 
KH&CN cao Nhật Bản (JAIST) phát 
triển công nghệ cảm biến graphit và 
công nghệ chuyển mạch mà có thể 
phát hiện ô nhiễm không khí độc hại 
trong nhà với mức tiêu thụ điện năng 
rất thấp. 

Cảm biến có thể phát hiện các phân 
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tử CO2, hợp chất hữu cơ dễ bay hơi 
(VOC) và các phân tử khí có trong vật 
liệu xây dựng, đồ nội thất và thậm chí 
đồ gia dụng mà có thể gây ảnh hưởng 
đến sức khỏe của con người ở những 
ngôi nhà hiện đại, cách nhiệt tốt. 
Những thành phần khí hóa học có hại 
này có nồng độ thấp, mức ppb (phần 
triệu) và rất khó phát hiện bằng công 
nghệ cảm biến môi trường hiện nay, 
mà chỉ có thể phát hiện ở nồng độ 
ppm. 

Giáo sư Mizuta cho biết, ngược lại 
với các công cụ quan trắc môi trường 
thương mại, công nghệ cảm biến này 
cho phép chúng ta nhận ra một lượng 
cực nhỏ, giảm lượng chất được phát 
hiện từ mức ppm xuống mức ppb. 

 Ngoài ra, GS. Mizuta và các nhóm 
nghiên cứu đang hướng tới việc kết 
hợp công nghệ chuyển mạch, yêu cầu 
điện áp rất thấp (dưới 3 vôn), có thể 
được sử dụng để cung cấp điện theo 
nhu cầu, giúp nâng cao tuổi thọ của 
pin trong các thiết bị điện tử cá nhân, 
với công nghệ cảm biến mỏng nhằm 
tạo ra hệ thống cảm biến môi trường 
với điện áp cực thấp mà có thể phát 
hiện ra các phân tử đơn. 

 Theo vista.gov.vn 
 
 
 

GIÁO SƯ TRẺ NHẤT NHẬN GIẢI 
THƯỞNG TẠ QUANG BỬU 

Giáo sư Nguyễn Văn Hiếu, Đại học 
Bách khoa Hà Nội được trao giải 

thưởng xuất sắc dành cho nghiên cứu 
cơ bản trong lĩnh vực vật lý. 

Chiều 18/5, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã trao giải thưởng Tạ Quang 
Bửu cho 3 nhà khoa học. Trong đó hai 
giải chính thuộc về GS. Nguyễn Văn 
Hiếu, Viện Đào tạo quốc tế về Khoa 
học vật liệu (Đại học Bách khoa Hà 
Nội) và TS. Nguyễn Ngọc Minh (Đại 
học Tự nhiên Hà Nội). Giải thưởng trẻ 
được trao cho TS. Phùng Văn Đồng, 
Viện Vật lý (Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam). 

Ông Nguyễn Văn 
Hiếu (44 tuổi), giáo sư 
trẻ nhất Việt Nam 
2015, giành giải 
thưởng với công trình 

“Thiết kế chế tạo cấu nano rẽ nhánh 
SnO2/ZnO nhằm tăng cường tính chất 
nhạy khí với hơi cồn”. Nghiên cứu 
của ông đã đưa ra phương pháp chế 
tạo nano thứ cấp đơn giản, dễ điều 
khiển, mở rộng được khả năng ứng 
dụng của các cấu trúc nano một chiều 
truyền thống, không chỉ ở lĩnh vực 
cảm biến khí mà còn có thể mở rộng 
sang lĩnh vực khác, như: linh kiện 
điện tử nano, pin năng lượng. 

Công trình được đăng trên tạp 
chíSensors and Actuators B - một 
trong những tạp chí uy tín nhất thuộc 
chuyên ngành hẹp là Thiết bị đo đạc 
(Instrumentation) năm 2012. 

Công trình “Nghiên cứu sự giải 
phóng kali đi kèm với quá trình hòa 
tan phytolith trong rơm rạ” của 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh (37 tuổi) 
được đăng tải trên tạp chí 
Chemosphere năm 2015. Đây là cơ sở 
khoa học cho các biện pháp quản lý và 
tận dụng tối đa lợi ích mang lại từ 
nguồn rơm rạ dồi dào ở Việt Nam. 
Nghiên cứu còn gợi ý về khả năng 
tách chiết kali từ rơm rạ để sản xuất 
phân bón. 

Công trình “Mô hình 3-3-1-1 của vật 
chất tối” của nhà khoa học trẻ Phùng 
Văn Đồng (35 tuổi) có ý nghĩa góp 
phần vào việc giải thích cấu tạo vật 
chất và năng lượng của vũ trụ.  

Ba điểm nổi bật về các nhà khoa 
học 

GS.TS Đinh Dũng, Chủ tịch Hội 
đồng giải thưởng đưa ra ba điểm mới 
trên trang chính thức của Quỹ phát 
triển khoa học công nghệ quốc gia 
(Nafosted): 

Thứ nhất, khác với các năm trước cả 
hai giải thưởng chính đều thuộc về 
nhà khoa học có tuổi đời còn trẻ. Điều 
này một lần nữa khẳng định cơ hội 
được nhận giải thưởng chính là như 
nhau đối với các nhà khoa học “lão 
làng” đã có bề dày trong nghiên cứu 
khoa học và nhà khoa học trẻ. 

Thứ hai, các công trình khoa học mà 
tác giả chính được trao giải thưởng 
đều “đậm đà bản sắc Việt Nam”. Cả 
ba công trình đều được tài trợ và thực 
hiện trong khuôn khổ các đề tài 
nghiên cứu cơ bản thực hiện trong 
nước. Đặc biệt, công trình khoa học 
của GS.TS Nguyễn Văn Hiếu và TS 

Phùng Văn Đồng có đồng tác giả là 
đồng nghiệp Việt Nam và được thực 
hiện ở Việt Nam, không có yếu tố 
nước ngoài. 

Hai công trình này cũng được trích 
dẫn nhiều lần kể từ khi xuất bản. Cụ 
thể, công trình khoa học của GS.TS 
Nguyễn Văn Hiếu được trích dẫn 69 
lần và của TS Phùng Văn Đồng được 
trích dẫn 19 lần (không tính tự trích 
dẫn). Điều này chứng tỏ các công 
trình khoa học đó được đồng nghiệp 
quốc tế rất quan tâm và có ảnh hưởng 
lớn đến các công trình cùng lĩnh vực 
nghiên cứu. 

Thứ ba, các công trình khoa học của 
hai giải thưởng chính đều thuộc lĩnh 
vực khoa học thực nghiệm, có ý nghĩa 
thực tiễn và khả năng ứng dụng rất 
lớn. 

Theo Vnexpress.net 
 
 
 

 
HÀN QUỐC MONG MUỐN 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
CHỐNG XÂM NHẬP MẶN 

Hiện Việt Nam đang quan tâm đến 
sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ 
trong doanh nghiệp,… cũng như cần 
các công nghệ để giải quyết vấn đề 
như hạn hán, xâm nhập mặn, phát 
triển công nghệ mới trong các lĩnh 
vực khác nhau. Những vấn đề này 
Hàn Quốc hoàn toàn có thể đáp ứng. 

Thông tin này được đưa ra tại buổi 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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làm việc giữa Cục Công tác phía Nam 
- Bộ KH&CN và Viện Công nghệ 
Công nghiệp Hàn Quốc (KITECH) và 
đoàn doanh nghiệp Hàn Quốc, nhằm 
trao đổi thông tin, triển khai các hoạt 
động hợp tác quốc tế, chuyển giao 
công nghệ (CGCN) giữa Việt Nam và 
Hàn Quốc.  

Tại buổi làm việc, Cục Công tác 
phía Nam đã giới thiệu những định 
hướng, chính sách ưu tiên phát triển 
KH&CN của Việt Nam. Bên cạnh đầu 
tư phát triển KH&CN trong nước, 
Việt Nam còn đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế và khuyến khích đầu tư nước ngoài, 
đặc biệt là lĩnh vực công nghệ cao. 

Hiện Việt Nam đang quan tâm đến 
sở hữu trí tuệ, đổi mới công nghệ 
trong doanh nghiệp cũng như cần các 
công nghệ để giải quyết vấn đề như 
hạn hán, xâm nhập mặn, phát triển 
công nghệ mới trong các lĩnh vực 
khác nhau. 

Hiện nay, Hàn Quốc có 28 viện 
nghiên cứu về kỹ thuật, công nghệ 
cùng với rất nhiều doanh nghiệp trong 
lĩnh vực này. Những vấn đề về công 
nghệ mà Việt Nam đang quan tâm và 
có nhu cầu, phía Hàn Quốc hoàn toàn 
có khả năng đáp ứng và mở rộng hợp 
tác. Trong chuyến làm việc này, các 
doanh nghiệp Hàn Quốc mong muốn 
tìm hiểu những chính sách ưu đãi của 
Việt Nam về KH&CN, đồng thời nắm 
bắt năng lực KH&CN tại Việt Nam 
nhằm tìm kiếm các cơ hội hợp tác 
giữa hai bên. 

Ông Phạm Xuân Đà, Cục trưởng 
Cục Công tác phía Nam cho biết, Việt 
Nam luôn sẵn sàng hỗ trợ để các 
doanh nghiệp Hàn Quốc có thể triển 
khai hợp tác và CGCN trong các lĩnh 
vực khác nhau. Đồng thời là cầu nối 
giúp Hàn Quốc tiếp cận được với 
những chính sách của Việt Nam về 
đổi mới, CGCN; tìm các đối tác tin 
cậy, phù hợp để triển khai hoạt động 
CGCN; tìm ra và đề xuất Chính phủ 
những cơ chế, chính sách ưu đãi hợp 
lý để hỗ trợ doanh nghiệp Hàn Quốc 
đầu tư cho KH&CN tại Việt Nam. 

Trong thời gian tới Việt Nam mong 
muốn Hàn Quốc đánh giá và xây dựng 
được một dự án quy mô về KH&CN 
tại Việt Nam để đưa vào Nghị định 
thư về hợp tác KH&CN giữa 2 nước. 

Theo Chinhphu.vn  
 

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM 
ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ VIỆT - 
HÀN VỀ TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Ngày 26/4/2016, Việt Nam khai 
trương Trung tâm Đổi mới Công nghệ 
Việt - Hàn về Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC); Lễ ký kết hợp tác 
giữa Tổng cục TĐC và Cơ quan Tiêu 
chuẩn và Công nghệ Hàn Quốc 
(KATS) và Lễ ký kết giữa Trung tâm 
Chứng nhận sự phù hợp (Quacert) với 
Viện Nghiên cứu và Thử nghiệm Hàn 
Quốc (KTR). 

Được thành lập vào năm 1969, KTR 
đã đóng vai trò là một viện thử 
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nghiệm và chứng nhận hàng đầu tại 
Hàn Quốc với mục tiêu trở thành một 
viện toàn cầu. 

 Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị 
KTR Ngài Chung Haejoo, với tư cách 
là một viện nghiên cứu và thử nghiệm, 
KTR sẽ luôn tận tâm với vai trò của 
mình tại Việt Nam và đánh giá cao sự 
hợp tác của Việt Nam trong lĩnh vực 
hai bên vừa ký kết. 

 
Đại diện hai bên cắt băng khai trương Trung 

tâm Đổi mới Công nghệ Việt - Hàn 

 Tại buổi Lễ, Phó Đại sứ Hàn Quốc, 
Ngài Park Sang Sik cho biết: Trung 
tâm Đổi mới Công nghệ Việt - Hàn sẽ 
tiếp tục củng cố hơn nữa sự hợp tác 
giữa hai nước trong lĩnh vực hoạt 
động TĐC, đồng thời góp phần giải 
quyết những rào cản về mặt công nghệ 
liên quan đến việc hỗ trợ các doanh 
nghiệp xuất khẩu, thử nghiệm, đo 
lường, cấp giấy phép giữa hai quốc 
gia. 

 Bên lề Lễ khai trương Trung tâm 
Đổi mới Công nghệ Việt - Hàn, Tổng 
cục TĐC và KATS đã tiến hành ký 
kết Biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai 
Bên trong lĩnh vực tiêu chuẩn, quy 
chuẩn, đo lường pháp định và đánh 
giá sự phù hợp. 

 Tổng cục trưởng Tổng cục TĐC 

Trần Văn Vinh cho biết, cùng với mối 
quan hệ tốt đẹp trong hợp tác song 
phương cũng như trong các tổ chức 
quốc tế, khu vực về TĐC của hai cơ 
quan Tiêu chuẩn quốc gia, việc ký 
MoU sẽ mở ra một cơ hội mới để tăng 
cường hợp tác giữa TĐC và KATS 
cũng như phục vụ cho việc thực triển 
khai Hiệp định FTA. Sự ra đời của 
Trung tâm đổi mới công nghệ Việt – 
Hàn sẽ hỗ trợ việc kinh doanh Việt 
Nam và Hàn Quốc, góp phần vào đẩy 
mạnh tăng trưởng thương mại song 
phương trong thời gian tới. 

Theo most.gov.vn 
 
 
 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC TẾ CHÂU Á - THÁI BÌNH 
DƯƠNG: GHI NHẬN CHIẾN 
LƯỢC PHÁT TRIỂN TỔNG THỂ 
CỦA DOANH NGHIỆP 

Công ty CP Du lịch Dịch vụ dầu khí 
Việt Nam (OSC Việt Nam) là doanh 
nghiệp (DN) duy nhất tại BR-VT vinh 
dự được trao Giải thưởng Chất lượng 
quốc tế châu Á - Thái Bình Dương 
năm 2015. Đây là giải thưởng không 
chỉ phản ánh trình độ quản lý, chất 
lượng dịch vụ mà còn ghi nhận chiến 
lược tổng thể về kinh doanh, nguồn 
nhân lực, trình độ công nghệ thông 
tin… của DN. 

Đây là lần đầu tiên, OSC Việt Nam 
đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
châu Á - Thái Bình Dương (GPEA). 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Ông Thái Hồng Cương, Tổng GĐ OSC Việt 

Nam (thứ 2 từ phải sang) nhận giải thưởng 
Chất lượng quốc tế châu Á - Thái Bình Dương 
năm 2015 cho công ty. 

Ngay từ khi thành lập, đội ngũ 
CBCNV OSC Việt Nam đã xây dựng 
những tiêu chí khắt khe về cung cách 
phục vụ, đào tạo con người và không 
ngừng cải tiến cơ sở vật chất phục vụ 
khách hàng. Hiện nay, OSC Việt Nam 
đang tập trung kinh doanh trên 3 lĩnh 
vực chính gồm: du lịch, dịch vụ dầu 
khí, xây lắp và bất động sản. Phạm vi 
hoạt động của OSC Việt Nam rộng 
khắp trên cả nước. Ngoài trụ sở chính 
tại TP.Vũng Tàu, OSC Việt Nam còn 
có chi nhánh ở nhiều địa phương như 
Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh... OSC Việt 
Nam hiện có 8 đơn vị trực thuộc, 4 
công ty con, 9 đơn vị liên doanh, liên 
kết với gần 2.000 CBCNV. Các cơ sở 
chính của OSC Việt Nam gồm 9 
khách sạn (trong đó có 2 khách sạn 
quốc tế 4 sao, 2 khách sạn quốc tế 3 
sao, 5 khách sạn quốc tế 2 sao), 1 khu 
căn hộ cao cấp, 36 biệt thự với gần 
1.000 phòng ngủ, 1 khu căn cứ dịch 
vụ dầu khí trên bờ và nhiều thiết bị 
chuyên dùng hiện đại cùng với các 
phương tiện vận chuyển, kho tàng, 
bến bãi khác. 

Với mỗi lĩnh vực, OSC Việt Nam 
đều ứng dụng các tiêu chuẩn quản lý 
chất lượng dịch vụ. Trong du lịch, 
ngoài ứng dụng tiêu chuẩn VTOS, 
ISO, OSC Việt Nam còn đầu tư xây 
dựng các Bộ quy trình quản lý khách 
sạn, đáp ứng yêu cầu quản lý và phục 
vụ khách của Công ty. Về dịch vụ dầu 
khí, OSC Việt Nam ứng dụng tiêu 
chuẩn HACCP, ISO, các tiêu chuẩn về 
an toàn bảo hộ lao động dành cho 
nhân viên phục vụ trên các tàu, giàn 
khoan dầu khí... nhằm đáp ứng yêu 
cầu quản lý và phục vụ khách. Để đạt 
được Giải thưởng  này, tập thể 
CBCNV OSC Việt Nam đã không 
ngừng sáng tạo, luôn chủ động phân 
tích tình hình, tận dụng các lợi thế và 
triển khai các giải pháp khắc phục khó 
khăn để đẩy mạnh sản xuất kinh 
doanh, chú trọng trên các lĩnh vực: 
đẩy mạnh quảng bá tiếp thị, củng cố 
và nâng cao chất lượng sản phẩm, 
phong cách phục vụ, nghiên cứu các 
sản phẩm mới; liên kết đẩy mạnh các 
dự án đầu tư; quy hoạch, đào tạo và sử 
dụng phù hợp đội ngũ cán bộ; quan 
tâm đến chính sách tiền lương và chế 
độ khen thưởng, phúc lợi cho người 
lao động… Ông Thái Hồng Cương, 
Tổng Giám đốc OSC Việt Nam cho 
biết, được trao giải thưởng GPEA là 
nguồn động lực cho Ban lãnh đạo 
cũng như toàn thể cán bộ, công nhân 
viên của công ty, đặc biệt là trong việc 
nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ 
khách hàng ngày một tốt hơn và góp 
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phần vào sự tiến bộ của cộng đồng. 
Một mặt, thể hiện uy tín và vị thế của 
DN, đồng thời cũng là cơ hội để DN 
tự hoàn thiện, phát triển lớn mạnh 
hơn. 

Giải thưởng GPEA do Tổ chức Chất 
lượng châu Á - Thái Bình Dương 
(APQO) thành lập dựa trên mô hình 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia của 
Mỹ (Malcolm Baldrige) - một mô 
hình chuẩn đang được nhiều quốc gia 
trên thế giới áp dụng. Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) nằm 
trong hệ thống GPEA. Giải thưởng 
này có sự tham gia của 38 quốc gia là 
thành viên, nhằm khuyến khích các tổ 
chức, DN đã đạt GTCLQG của các 
nước trong khu vực châu Á - Thái 
Bình Dương. DN nếu muốn đề nghị 
tham dự chương trình GPEA phải đáp 
ứng các yêu cầu như: Phải được trao 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
(Giải Vàng chất lượng Việt Nam) 
trong vòng 3 năm gần nhất; được cơ 
quan Giải thưởng Chất lượng Quốc 
gia đề cử  tham dự GPEA; Cơ quan 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, 
trong nội dung đánh giá của mình, 
phải nêu rõ rằng báo cáo đánh giá tại 
chỗ tại DN xác nhận các tài liệu của 
DN đăng ký tham gia GPEA phản ánh 
đúng thực trạng của DN và quá trình 
hoạt động của Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia đáp ứng đầy đủ các yêu cầu 
của Hội đồng Giải thưởng GPEA quy 
định; DN viết báo cáo tham dự theo 
đúng mẫu của Giải thưởng Chất lượng 

Quốc gia Mỹ (Giải thưởng Malcolm 
Baldrige), tối đa là 60 trang, cộng với 
báo cáo phản hồi của Cơ quan Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia. 

Theo Sở KH&CN 
 
THANH TRA VIỆC CHẤP HÀNH 
CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP 
LUẬT VỀ ĐO LƯỜNG TRONG 
KINH DOANH VÀNG 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) vừa ban hành Công văn số 
1152/BKHCN-TTra ngày 01/4/2016, 
đề nghị UBND các tỉnh thành phố 
trực thuộc Trung ương phối hợp chỉ 
đạo triển khai thanh tra chuyên đề 
năm 2016 với nội dung “Thanh tra 
việc chấp hành các quy định của pháp 
luật về đo lường trong kinh doanh 
vàng; về tiêu chuẩn, đo lường, chất 
lượng và nhãn hàng hóa trong sản 
xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ 
nghệ”. 

Cuộc thanh tra chuyên đề nhằm tạo 
bước chuyển biến về nhận thức và 
hành động của các tổ chức, cá nhân 
sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh vàng 
trong việc chấp hành các quy định của 
pháp luật về tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng. Tuyên truyền, phổ biến, hướng 
dẫn cho người tiêu dùng, và toàn xã 
hội hiểu rõ các quy định của pháp luật 
chuyên ngành nói chung và đối với 
vàng trang sức, mỹ nghệ nói riêng 
nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 
của nhân dân; bảo vệ tổ chức, cá nhân 
sản xuất, kinh doanh chân chính, đồng 
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thời tăng cường hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước của ngành KH&CN. 

Phát hiện, phòng ngừa và xử lý kịp 
thời các hành vi vi phạm pháp luật về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng hóa 
của các tổ chức, cá nhân sản xuất, 
kinh doanh vàng trang sức, mỹ nghệ; 
khẳng định vai trò kiểm soát của cơ 
quan quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, 
đo lường, chất lượng và nhãn hàng 
hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ 
lưu thông trên thị trường; tăng cường 
sự phối hợp giữa các bộ, ngành và địa 
phương về công tác quản lý nhà nước 
và thống nhất về nghiệp vụ thanh tra 
chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng trong hệ thống Thanh tra 
KH&CN. 

Trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
phối hợp và nhận được sự hợp tác 
hiệu quả của UBND các tỉnh/thành 
phối trực thuộc Trung ương trong hoạt 
động quản lý của ngành KH&CN nói 
chung cũng như trong việc chỉ đạo các 
cơ quan chức năng tại địa phương tiến 
hành thanh tra, kiểm tra việc chấp 
hành các quy định của pháp luật 
chuyên ngành trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn 
bức xạ hạt nhân và sở hữu trí tuệ nói 
riêng.  

Tuy nhiên, theo báo cáo từ các địa 
phương, thông tin trên các phương 
tiện truyền thông và kết quả tổng hợp 
hàng năm của Bộ KH&CN cho thấy, 
thời gian gần đây xuất hiện nhiều 
hành vi vi phạm pháp luật về đo lường 

trong kinh doanh vàng nói chung; về 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và 
nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh 
doanh vàng trang sức, mỹ nghệ gây 
ảnh hưởng đến quyền lợi của người 
tiêu dùng, gây thiệt hại cho doanh 
nghiệp sản xuất, kinh doanh chân 
chính, ảnh hưởng xấu đến văn minh 
thương mại. 

Trước tình hình đó, Bộ KH&CN 
quyết định triển khai cuộc thanh tra 
chuyên đề diện rộng trên phạm vi toàn 
quốc trong năm 2016. Cuộc thanh tra 
sẽ tập trung trong các tháng 7, 8 và 
tháng 9/2016, Bộ KH&CN sẽ tổng kết 
đánh giá, công bố về kết quả Cuộc 
thanh tra này. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Các nhà khoa học Mỹ lần đầu 
tiên nhân bản thành công virus 
Zika 

Ngày 16.5, các nhà khoa học Mỹ 
thông báo đã lần đầu tiên nhân bản 
thành công chủng virus Zika, mở ra 
triển vọng cho việc điều chế vắcxin 
phòng ngừa loại virus nguy hiểm đang 
lây truyền mạnh ở hàng chục quốc gia 
và vùng lãnh thổ trên thế giới này. 

Trong công trình nghiên cứu đăng 
trên Tạp chí Cell Host and Microbe, 
các nhà khoa học đến từ Đại học 
Texas Medical Branch (UTMB) đã lần 
đầu tiên nhân bản vô tính 5 đoạn gen 

TIN NGẮN KH&CN 
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riêng rẽ và sau đó ghép chúng lại với 
nhau để tạo thành một “bản sao” hoàn 
chỉnh của chủng virus Zika. 

Sau đó, họ đã sử dụng chuột để thí 
nghiệm nhằm chứng minh rằng, virus 
nhân bản cũng khiến những con chuột 
này bị lây nhiễm virus Zika và bị mắc 
bệnh liên quan đến hệ thần kinh. 

Nhóm nghiên cứu cũng cho muỗi 
Aedes aegypti - một trong những tác 
nhân gây lây truyền virus Zika - hút 
máu người bị nhiễm virus Zika bản 
gốc hoặc virus Zika “nhân bản” và 
thấy rằng, số muỗi mang virus này ở 
cả 2 nhóm là tương đương nhau. Điều 
này cho thấy virus Zika “nhân bản” có 
thể hoạt động mạnh như virus Zika 
gốc. 

Các nhà khoa học nhận định, việc 
nhân bản virus Zika là một bước tiến 
lớn giúp giải mã việc tại sao virus này 
lại có liên quan tới các bệnh nghiêm 
trọng. 

Bên cạnh đó, công trình này còn là 
bước tiến quan trọng trong quá trình 
nghiên cứu và điều chế ra vắcxin và 
thuốc chống virus Zika. 

Được phát hiện đầu tiên tại châu 
Phi, virus Zika sau đó lan sang châu Á 
và châu Mỹ Latinh, trở thành đợt bùng 
phát dịch mạnh nhất từ trước tới nay. 

Hiện, hơn 50 quốc gia và vùng lãnh 
thổ đã ghi nhận các trường hợp lây 
nhiễm. Virus zika lây truyền qua muỗi 
Aedes aegypti, quan hệ tình dục và 
truyền máu với các triệu chứng phổ 
biến nhất khi bị nhiễm là sốt, viêm kết 

mạc, nhức đầu, đau cơ và khớp, phát 
ban. 

Cho đến nay, chưa có vắcxin phòng 
ngừa hay thuốc đặc trị loại virus này. 

  Theo Vietnamplus.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Đồng loạt diễn ra các hoạt động 
chào mừng ngày KH&CN VN 2016 

Nhân Ngày Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam 18/5, ở Trung ương, Bộ 
ngành và địa phương đồng loạt diễn 
ra các hoạt động nhân ngày này. 

Theo dòng sự kiện, vào ngày 
26/4/2016, Hội đồng Anh phối hợp 
với Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Truyền thông Bộ KH&CN tổ 
chức FameLab 2016 - Cuộc thi tìm 
kiếm Đại sứ truyền thông khoa học. 

Ngày 28/4/2016, Thanh tra Bộ 
KH&CN tổ chức Tổng kết chương 
trình 168 giai đoạn 2 với sự tham gia 
của 9 bộ ngành, địa phương. 

Ngày 8/5/2016 Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tổ chức Lễ trao 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia; 
Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu 
Á Thái Bình Dương năm 2015 và Lễ 
tôn vinh 20 năm Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia. 

Trong các ngày từ 10-12/5/2016, 
Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ 
chức chuỗi sự kiện “Những ngày 
Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo ASEAN-EU 2016”. Trong 
khuôn khổ của chuỗi sự kiện này có 
15 hội thảo với sự tham gia của gần 
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600 đại biểu, trong đó gồm 358 đại 
biểu quốc tế đến từ trên 40 quốc gia 
khác nhau và 230 đại biểu trong nước. 

Ngày 11/5/2016, Vụ Khoa học xã 
hội và Tự nhiên - Bộ KH&CN tổ chức 
Hội thảo khoa học: “Khoa học công 
nghệ phục vụ bảo tồn đa dạng sinh 
học và phát triển bền vững các Khu dự 
trữ sinh quyển thế giới được 
UNESCO công nhận tại Việt Nam”. 

Tiếp đến, trong các ngày từ 14-
15/5/2016, Cục Thông tin KH&CN 
Quốc gia  tổ chức Ngày hội STEM 
2016 tại Hà Nội. 

Hưởng ứng Ngày KH&CN Việt 
Nam 18/5, trong hai ngày 17 - 18/5 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng mở cửa các phòng thử nghiệm, 
kiểm định để doanh nghiệp và người 
dân thăm quan.  

Vào ngày 17/5, Đại học Quốc gia Hà 
Nội diễn ra Lễ kỷ niệm Ngày 
KH&CN Việt Nam năm 2016 với sự 
tham gia của các nhà quản lý, các nhà 
khoa học. Còn Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam tổ chức Lễ khai trương 
Cổng Thông tin KH&CN ngành Ngân 
hàng.  

Vào ngày 16/5, Bộ trưởng Thông tin 
và Truyền thông Trương Minh Tuấn 
đã gửi thư đến các thế hệ cán bộ, công 
chức, viên chức, người làm KH&CN 
trong toàn ngành thông tin và truyền 
thông nhân Ngày KH&CN Việt Nam.  

Đặc biệt, vào chiều ngày 18/5/2016, 
Bộ KH&CN tổ chức lễ vinh danh các 
nhà khoa học với Giải thưởng Tạ 

Quang Bửu 2016. Được biết, ba nhà 
khoa học xuất sắc đã được Bộ trưởng 
Bộ KH&CN ký quyết định tặng Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu năm nay. 

Còn vào cuối tháng 5/2016, Cục 
Ứng dụng và phát triển công nghệ dự 
kiến tổ chức 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”. 

Cũng theo dòng sự kiện kỷ niệm 
Ngày KH&CN Việt Nam 18/5/2016, 
nhiều Bộ, ngành, địa phương đồng 
loạt hưởng ứng và tổ chức các hoạt 
động kỷ niệm, chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam. 

Tổng hợp 
 

 Trao giải thưởng Sáng tạo Khoa 
học Công nghệ Việt Nam 2015 

Tối 16/5, tại Nhà hát lớn Hà Nội, 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 
thuật Việt Nam, Bộ KH&CN, Tổng 
Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Quỹ 
Vifotec tổ chức lễ tổng kết và trao 
Giải thưởng Sáng tạo khoa học công 
nghệ Việt Nam, Giải thưởng WIPO 
năm 2015. 

Theo Giáo sư Đặng Vũ Minh, Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam, Trưởng Ban Tổ 
chức, năm 2015 có 15 tỉnh, thành phố, 
1 bộ và 2 tập đoàn kinh tế gửi 96 công 
trình tham dự Giải thưởng Sáng tạo 
khoa học công nghệ Việt Nam. 

Căn cứ vào kết quả chấm điểm của 
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Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức 
giải thưởng đã quyết định trao 4 giải 
Nhất, 8 giải Nhì, 9 giải Ba và 9 giải 
Khuyến khích. 

Tại buổi lễ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ 
thế giới (WIPO) đã trao 2 giải thưởng 
WIPO cho công trình xuất sắc nhất 
thuộc lĩnh vực cơ khí tự động hóa cho 
“Nghiên cứu cải tiến thiết kế, chế tạo, 
đồng bộ hóa chuỗi dây chuyền chiết 
lon và đóng hộp tự động công suất 
50.000 lon/giờ” của thạc sĩ Trần Văn 
Trà và cộng sự, Công ty CP Tập đoàn 
Hương Sen, Thái Bình; Công trình 
xuất sắc nhất thuộc lĩnh vực sinh học 
phục vụ sản xuất và đời sống cho 
“Nghiên cứu quy trình kỹ thuật nuôi 
chim yến và xây dựng nhà yến phù 
hợp với từng vùng miền, địa phương 
phục vụ phát triển bền vững nghề nuôi 
chim yến tại Việt Nam” của thạc sĩ Lê 
Hữu Hoàng và cộng sự, Công ty 
TNHH MTV Yến sào Khánh Hòa. 

Qua hơn 20 năm tổ chức, Giải 
thưởng khẳng định tiềm năng sáng tạo 
của người Việt Nam với nỗ lực sáng 
tạo của các nhà khoa học, nhà quản lý, 
doanh nghiệp đã có những đóng góp 
xứng đáng vào sự phát triển của đất 
nước. 

Về giải thưởng năm 2016, Chủ tịch 
Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 
Nguyễn Thiện Nhân đề nghị cần có 
thêm những công trình sáng tạo trong 
các lĩnh vực thích nghi với biến đổi 
khí hậu, tiết kiệm nước, các giải pháp 
tạo ra các giống mới, thay đổi quy 

trình canh tác để đưa Việt Nam ngày 
càng phát triển trong tương lai. 

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ 
đã tặng Bằng khen cho 4 cá nhân là 
chủ nhiệm và đồng chủ nhiệm của 4 
công trình đạt giải Nhất. 

Theo Chinhphu.vn 
3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Chuỗi sự kiện nhân ngày 
KH&CN Việt Nam 2016 

Chào mừng ngày KH-CN Việt Nam, 
chiều 18-5, Sở KH-CN đã tổ chức họp 
mặt nhân ngày KH-CN. Hưởng ứng 
ngày KH-CN Việt Nam hàng năm, Sở 
KH-CN đã chủ động phối hợp với các 
cấp, các ngành, đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, phổ biến, áp dụng rộng 
rãi các thành tựu KH-CN vào sản xuất 
và đời sống trên địa bàn tỉnh.  

Năm qua, Sở KH-CN đã tham mưu 
UBND tỉnh triển khai thực hiện nhiều 
nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, nổi 
bật nhất là Sở đã phối hợp với Bộ KH-
CN tổ chức thành công hoạt động 
“Trình diễn và kết nối cung - cầu công 
nghệ khu vực Nam bộ năm 2015” diễn 
ra tại TP. Vũng Tàu vào hai ngày 5 và 
6-11-2015. Đây là sự kiện KH-CN 
lớn, diễn ra trên địa bàn tỉnh trong 
năm 2015 với hơn 250 công nghệ 
được giới thiệu, 10.000 lượt khách 
tham quan triển lãm. Thành công của 
sự kiện thể hiện qua 12 hợp đồng hợp 
tác chuyển giao công nghệ, biên bản 
ghi nhớ thỏa thuận hợp tác của 18 đơn 
vị được ký kết, với tổng giá trị hơn 
63,2 tỷ đồng. Ngoài ra, Sở KH-CN 
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còn tích cực triển khai chương trình 
KH-CN hỗ trợ DN, phê duyệt 64 lượt 
hỗ trợ DN với tổng kinh phí hơn 5,7 
tỷ đồng. 

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 
này, từ ngày 18-21/5, Sở KH-CN đã 
tổ chức trưng bày, triển lãm các giải 
pháp đạt giải tại Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh BR-VT năm 2014-2015. 

Theo Báo BR-VT 
 

 Cuộc thi Ý tưởng KH&CN tỉnh 
BR-VT lần thứ 1-2015: 6 giải pháp 
đoạt giải nhất 

Ngày 6-5, Sở KH-CN tổng kết và 
trao giải thưởng cuộc thi Ý tưởng 
KH&CN tỉnh BR-VT lần thứ I-2015. 
Đến dự có đồng chí Lê Tuấn Quốc, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Cuộc thi ý tưởng KH&CN tỉnh BR-
VT lần thứ I được phát động từ tháng 
6-2015 đến tháng 3-2016, thu hút 386 
hồ sơ dự thi là các ý tưởng giải pháp 
của các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá 
nhân trong và ngoài tỉnh liên quan đến 
các lĩnh vực quản lý, kinh tế, xã hội, 
kỹ thuật, y tế, giáo dục… Ban tổ chức 
đã chọn được 42 ý tưởng, giải pháp có 
tính mới, khả năng áp dụng cao và 
hiệu quả tốt nhất để trao giải. Có 6 
giải nhất, 6 giải nhì, 14 giải ba và 16 
giải khuyến khích đã được trao cho 
các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 
nhiều giải pháp đáng chú ý như: Chiếc 
vó an toàn, Trạm thời tiết cá nhân, 
Giấy thử thông minh kiểm tra an toàn 
vệ sinh thực phẩm, Bảo tồn nguồn gen 

và dòng thuần của cây điều để phục 
vụ nhân giống trên địa bàn tỉnh BR-
VT… 

Đồng chí Lê Tuấn Quốc cho rằng, 
mặc dù cuộc thi lần đầu tiên được tổ 
chức trên quy mô toàn tỉnh nhưng đã 
thu hút đông đảo các nhà khoa học, 
các tầng lớp nhân dân trong và ngoài 
tỉnh tham gia như TP. Hồ Chí Minh, 
Bình Dương… Đồng chí Lê Tuấn 
Quốc tin tưởng các giải pháp, ý tưởng 
tại cuộc thi sẽ mang lại hiệu quả khi 
được ứng dụng trong thực tiễn. 

 
 Hội thảo KH “Ảnh hưởng của 
việc sử dụng hóa chất trong kiểm 
soát ấu trùng muỗi tại BR-VT” 

Ngày 12/05 tại hội trường Trung 
tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, 
Sở KH&CN đã tổ chức buổi hội thảo 
khoa học “Ảnh hưởng của việc sử 
dụng hóa chất chứa Pyriproxyfen 
được đưa vào trong môi trường nước 
thải để kiểm soát ấu trùng muỗi tại 
tỉnh BR-VT”. Tham dự hội thảo có 
KS. Nguyễn Kim Trường - PGĐ Sở 
KH&CN, GS.TSKH Lê Huy Bá - Viện 
KHCN & QL MT (IESEM), ĐHCN TP 
HCM (IUH), PGS.TS Phạm Hồng 
Nhật  - Viện Nhiệt đới môi trường, TS. 
Lê Thành Đồng - Viện trưởng Viện 
Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Tp. 
Hồ Chí Minh và hơn 60 đại biểu là 
các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu 
trong và ngoài tỉnh; đại diện các sở 
ban ngành có liên quan; UBND 
huyện, thành phố; đại diện Công ty 
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TNHH Nhà Nước MTV Thoát nước và 
Phát triển đô thị tỉnh BR – VT. 

Mục tiêu của buổi hội thảo nhằm 
xem xét, đánh giá tác động tiềm ẩn đối 
với sức khỏe con người và môi trường 
đối với việc sử dụng hóa chất có chứa 
Pyriproxyfen được đưa vào trong môi 
trường nước thải để kiểm soát ấu 
trùng muỗi, làm cơ sở cho việc tiếp 
cận và đề xuất giải pháp thay thế thân 
thiện môi trường, bảo đảm phát triển 
bền vững. 

Theo GS. TSKH Nguyễn Huy Bá 
hóa chất Pyriproxyfen là một hóa chất 
có tác dụng diệt ấu trùng sâu bọ bảo 
vệ cây trồng hay diệt ấu trùng muỗi. 
Độ độc của pyriproxyfen với liều 
lượng nhỏ thì nó không độc hoặc độc 
chỉ ở mức thấp đối với người và động 
vật có vú nhưng nó có thể. Tuy nhiên 
với nồng độ lớn >5mg/kg trọng lượng 
cơ thể, nó có thể gây tác động vào 
gan, thận, rối loạn tiêu hóa hay 
esterozen. Hiện chưa có tài liệu nói về 
tác động của Pyriproxyfen trong nước 
thải. 

 Theo Sở KH&CN 
 
 
 
 

 Bộ kit thử và phương pháp xác 
định nhanh amoni trong các nguồn 
nước cấp sinh hoạt và ăn uống 

Mới đây, các nhà khoa học thuộc 
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 
Đại học Quốc gia Hà Nội đã được cấp 

Bằng độc quyền sáng chế (số 14789) 
cho Bộ kit thử và phương pháp xác 
định nhanh amoni trong các nguồn 
nước cấp cho sinh hoạt và ăn uống. 

Bộ kit này giúp rút ngắn thời gian 
hiện màu của thuốc thử xuống còn 5 
phút (trong khi đa phần các test kit đã 
thương mại hóa có thời gian hiện màu 
từ 10 đến 30 phút, thậm chí lâu hơn), 
ít độc, đơn giản, dễ sử dụng (thuốc thử 
lỏng), nhưng vẫn đảm bảo độ bền lưu 
kho ít nhất là 6 tháng.  

Bộ kit thử lỏng dùng để xác định 
nhanh amoni trong nước bao gồm: 
Dung dịch thuốc thử A là tác nhân tạo 
monocloramin; Dung dịch thuốc thử B 
là xúc tác natri nitroprusit; Dung dịch 
thuốc thử C là tác nhân tạo phức màu 
indothymol; Ống nghiệm dung tích 15 
ml có vạch định mức 5 ml; Bảng màu 
chuẩn ứng với các mức nồng độ 
amoni trong nước từ 0,1 đến 1,0 mg/l. 

Bộ kit có giá thành rẻ (khoảng 
1.200-1.500 đồng/phép thử), trong khi 
giá test của các hãng khác như Hach 
khoảng 30.000 đồng/phép thử. 

Chi tiết xin liên hệ: PGS.TS Đồng 
Kim Loan - Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà 
Nội; Tel: 04.38584615.  

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Ống mềm làm đê bao 
Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển 

giao công nghệ (Sở KH&CN TP Hồ 
Chí Minh) đã nghiên cứu và chế tạo 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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thành công ống mềm để làm đê bao 
bằng vật liệu dệt GM200 từ sợi 
polyeste, một loại vật liệu có các tính 
chất cơ, lý, hóa phù hợp cho thiết kế 
ống mềm, tuổi thọ trên 20 năm. 

Đê ống mềm có cấu trúc gồm: lớp 
lõi có các ống mềm nhồi cát dài 50 m, 
đường kính 1 m, xếp chồng 3 lớp. Sau 
khi bơm cát, chiều cao con đê khoảng 
1,8 m. Đê được bao phủ lớp đất 20 cm 
và san đầm, vỗ mặt để có tiết diện mặt 
cắt ngang đê thành hình thang cân với 
đáy lớn 6 m, nhỏ 1,5 m và cao 2 m. 

500 m đê ống mềm đã được lắp đặt 
thử nghiệm tại Khu Chế xuất Tân 
Thuận (Quận 7, TP Hồ Chí Minh) và 
được Công ty TNHH Tân Thuận đánh 
giá cao. 

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm 
Nghiên cứu và Chuyển giao công 
nghệ, 273 Điện Biên Phủ - Q3 - TP 
Hồ Chí Minh; Tel: 08.39307409; 
0983962096 (TS Vương Quang Việt). 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 

 Thông tư ban hành “Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị 
chụp cắt lớp vi tính dùng trong y 
tế” 

Ngày 25/3/2016, Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ ban hành Thông tư 
số 02/2016/TT-BKHCN (gọi tắt là 
Thông tư số 02) quy định Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia đối với thiết bị chụp 

cắt lớp vi tính dùng trong y tế. 
Ký hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia đối với thiết bị chụp cắt lớp vi tính 
dùng trong y tế ban hành kèm theo 
Thông tư 02 là QCVN 12: 
2016/BKHCN. Quy chuẩn này quy 
định các yêu cầu kỹ thuật, quy trình để 
kiểm định và các yêu cầu quản lý đối 
với thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng 
trong y tế (sau đây gọi tắt là thiết bị 
CT). Tuy nhiên, Quy chuẩn không áp 
dụng đối với thiết bị CT được tích hợp 
với hệ chẩn đoán hình ảnh khác (ví dụ 
như PET/CT, SPECT/CT). 

Quy chuẩn áp dụng đối với các tổ 
chức, cá nhân sử dụng thiết bị CT; các 
tổ chức hoạt động kiểm định thiết bị 
CT; các cơ quan quản lý nhà nước và 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Thông tư số 02/2016/TT-BKHCN 
có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016, thay 
thế các quy định tại Quyết định số 
32/2007/QĐ-BKHCN ngày 
31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN ban hành quy định về việc 
kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y 
tế sẽ không áp dụng cho việc kiểm 
định thiết bị chụp cắt lớp vi tính dùng 
trong y tế. 

Lưu ý: Đối với các thiết bị chụp cắt 
lớp vi tính dùng trong y tế đã được 
kiểm định trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thì kết quả kiểm định vẫn 
được công nhận cho đến khi phải thực 
hiện kiểm định lại theo quy định pháp 
luật. 

Tổng hợp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


