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CẦN KHUNG PHÁP LÝ HỖ TRỢ, 
LÀM ĐỘNG LỰC CHO STARTUP 

Thời gian gần đây, cụm từ “startup” 
thường xuyên được nhắc đến và ngày 
càng trở nên quen thuộc. “Startup” 
được Việt hóa và gọi ngắn gọn là 
“khởi nghiệp”. Startup không chỉ 
được dùng ở cấp độ công ty, doanh 
nghiệp mà còn được dùng ở cấp độ 
thành phố, quốc gia. 

 
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng và các lãnh 

đạo TP.HCM tham quan gian trưng bày sản 
phẩm của một nhóm khởi nghiệp tại Nhà văn 
hóa Thanh niên TP.HCM.  

Tuy được nói đến nhiều nhưng 
startup thật sự là gì thì đến nay vẫn 
chưa có một định nghĩa thống nhất. 

Để thực hiện Chương trình “Start Up 
India, Stand Up India”, trong thông 
báo ngày 17-2-2016, Bộ Thương mại 
và Công nghiệp Ấn Độ (Vụ Xúc tiến 
và Chính sách công nghiệp) đã đưa ra 
định nghĩa về “startup”. Theo đó, một 
tổ chức được coi là một startup nếu 
hội đủ các yếu tố: (i) Được thành lập, 
đăng ký hoạt động chưa quá năm năm; 
(ii) Doanh thu tài chính mỗi năm 
không vượt quá 250 triệu rupee; và 

(iii) Hoạt động hướng tới sự đổi mới, 
phát triển, triển khai và thương mại 
hóa các sản phẩm, quy trình hoặc các 
dịch vụ mới dựa trên công nghệ hoặc 
sở hữu trí tuệ”. 

Tuy định nghĩa này chưa hẳn là 
chuẩn mực chung cho tất cả các 
startup trên thế giới nhưng cũng rất 
đáng tham khảo. 

Như vậy, nhìn chung “startup” 
không chỉ đơn thuần là “khởi nghiệp” 
mà “startup” được hiểu là “công ty 
khởi nghiệp”, “doanh nghiệp khởi 
nghiệp”, là những doanh nghiệp trong 
giai đoạn khởi nghiệp (giai đoạn đầu 
thành lập và hoạt động) với ngành, 
nghề kinh doanh mang tính đổi mới và 
sáng tạo cao. 

Theo một thống kê gần đây, khoảng 
90% các startup thất bại và một trong 
20 lý do thất bại là rào cản pháp lý. 
Các thủ tục pháp lý phức tạp với các 
thủ tục hành chính “hành là chính” sẽ 
là rào cản đối với các startup và có thể 
bóp chết những giấc mơ khởi nghiệp. 

Việc cải cách thủ tục hành chính, cải 
thiện môi trường kinh doanh của Việt 
Nam tuy có nhiều chuyển biến tích 
cực nhưng vẫn chưa như kỳ vọng của 
cộng đồng doanh nghiệp nói chung và 
cộng đồng startup nói riêng. Ngay 
chính người đứng đầu Chính phủ cũng 
phải thốt lên: “Thủ tục rườm rà, lót 
tay, tiêu cực... tôi rất buồn!”. Một môi 
trường kinh doanh mà việc bán phở, 
bán cà phê cũng có “tiềm năng” trở 
thành tội phạm và cơ quan chức năng 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 



Số 242 - 6/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 2 

chỉ chực chờ để khởi tố thì không thể 
là một môi trường kinh doanh thân 
thiện, an toàn, kích thích sự đổi mới, 
sáng tạo cho các startup. 

Cần hoàn thiện các quy định của 
pháp luật, cải cách thủ tục hành chính 
mạnh mẽ hơn nữa, hướng đến sự minh 
bạch, công bằng và đội ngũ cán bộ, 
công chức phải thật sự “thay thái độ, 
đổi tư duy”, phải vì dân phục vụ. 

Đặc biệt, Nghị quyết 35 của Chính 
phủ đã chú trọng đến “doanh nghiệp 
khởi nghiệp” với nguyên tắc “Nhà 
nước có chính sách đặc thù để hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh 
nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo và có tiềm năng tăng 
trưởng cao phát triển”. Nhưng ngoài 
Nghị quyết 35, từ trước đến nay, hầu 
như doanh nghiệp khởi nghiệp 
(startup) chưa được đề cập nhiều trong 
các chính sách và các quy định của 
pháp luật. Do đó, cần có khung pháp 
lý, những quy định đặc thù để tạo 
động lực, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các startup ra đời và phát triển, hướng 
đến mục tiêu “thành phố khởi 
nghiệp”, “quốc gia khởi nghiệp”. 

Hiện nay, luật về hỗ trợ doanh 
nghiệp nhỏ và vừa đang được xây 
dựng, sẽ đưa ra dự thảo để lấy ý kiến 
đóng góp trong năm nay. Tuy các 
“doanh nghiệp khởi nghiệp” chưa hẳn 
đồng nhất với các doanh nghiệp nhỏ 
nhưng có thể nghiên cứu, ghi nhận 
doanh nghiệp khởi nghiệp vào trong 
luật này nhằm ghi nhận chính thức 

cộng đồng doanh nghiệp này, hướng 
tới xây dựng một hành lang pháp lý, 
khung pháp lý hỗ trợ tích cực cho các 
startup có thể lớn mạnh. Khung pháp 
lý hỗ trợ cho các startup cũng có thể 
như hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
nhưng với những điều kiện đặc thù 
hơn, bao gồm hỗ trợ về thủ tục pháp 
lý gia nhập thị trường; hỗ trợ về tài 
chính, thuế khóa; hỗ trợ về tiêu thụ 
sản phẩm, dịch vụ, phát triển thị 
trường; hỗ trợ về cung cấp thông tin, 
tư vấn kinh doanh, lao động và nguồn 
nhân lực, hỗ trợ liên kết với các doanh 
nghiệp khác... Hơn lúc nào hết, pháp 
luật cần phải là động lực thúc đẩy sự 
phát triển chứ không phải là rào cản 
trong kinh doanh và càng không phải 
là lý do thất bại của các startup. 

Theo Baomoi.com 
 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ: ĐƯA 
Ý TƯỞNG THÀNH GIẢI PHÁP 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đang ảnh 
hưởng trực tiếp tới cuộc sống của con 
người. Để thích ứng và ứng phó với 
BĐKH thì công nghệ là nền tảng quan 
trọng để tạo ra những cơ hội và hiện 
thực hóa những cơ hội tùy theo điều 
kiện trình độ cũng như điều kiện kinh 
tế - xã hội cụ thể ở mỗi quốc gia. Theo 
đó, đổi mới công nghệ và kế hoạch 
đầu tư về khoa học công nghệ phục vụ 
cho việc ứng phó với BĐKH cần có kế 
hoạch, hành động cụ thể nhằm hỗ trợ 
sinh thái cho khởi nghiệp sáng tạo.  
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Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết,  
BĐKH là vấn đề lớn mang tính toàn 
cầu. Kết quả của Hiệp ước Paris về 
biến đổi khí hậu Cop21 vừa qua là 
minh chứng cho sự quan tâm toàn cầu 
từ các quốc gia ở các trình độ khác 
nhau. Nhìn ở góc độ cụ thể là sự quan 
tâm tới khoa học công nghệ, có thể 
nói để thích ứng và ứng phó với 
BĐKH thì công nghệ là nền tảng quan 
trọng để tạo ra những cơ hội và hiện 
thực hóa những cơ hội tùy theo điều 
kiện trình độ cũng như điều kiện kinh 
tế - xã hội cụ thể ở mỗi quốc gia. 

Lễ trao giải “Khởi nghiệp sáng tạo 
ứng phó với biến đổi khí hậu” là một 
trong những hoạt động thiết thực được 
sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế như 
Ngân hàng Thế giới, Bộ Phát triển 
quốc tế Anh… nhằm mục đích tạo ra 
hành lang, cơ hội cho các doanh 
nghiệp, các ý tưởng bằng công nghệ 
trong 5 lĩnh vực được quan tâm: năng 
lượng hiệu quả, công nghệ thông tin, 
công nghệ năng lượng tái tạo, nông 
nghiệp bền vững và quản lý và lọc 
nước. 

Trải qua quá trình lựa chọn đánh giá 
với hơn 300 ý tưởng, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) phối hợp với 
các chuyên gia độc lập của Ngân hàng 
Thế giới đã lựa chọn được 19 doanh 
nghiệp có ý tưởng xuất sắc chứng 
minh được tác động tích cực của các 
công nghệ đối với tăng trưởng xanh và 
xây dựng nền kinh tế cácbon thấp ở 
Việt Nam để nhận được tài trợ. 

Đây chính là những cách thức cụ thể 
cùng với sự ưu tiên, định hướng của 
Nhà nước để tạo ra những hành lang 
hỗ trợ về công nghệ được hoàn thiện, 
đưa những ý tưởng công nghệ thành 
hiện thực để tạo thành những giải 
pháp ứng phó với biến đổi khí hậu. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh và Quyền Giám 

đốc Quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại 
Việt Nam Achim Fock trao giải “Khởi nghiệp 
sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu” 

Khi nhắc về hệ sinh thái khởi 
nghiệp, đổi mới sáng tạo trong điều 
kiện bối cảnh Việt Nam hiện nay với 
sự quan tâm đang tăng lên từ các cấp 
chính quyền, đặc biệt đối với đối 
tượng trẻ có tham vọng, hoài bão để 
khởi nghiệp bằng đổi mới sáng tạo. 
Thời gian qua, có sự nỗ lực phối hợp 
giữa Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư cùng một số Bộ, ngành khác 
để trình Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo”. Đây được coi là văn 
bản chính thức đầu tiên tạo cơ chế 
chính sách cho các hoạt động liên 
quan trong lĩnh vực khởi nghiệp và 
đổi mới sáng tạo. 

Trước đây điều kiện dành cho khởi 
nghiệp sáng tạo vốn chưa có hành 
lang pháp lý cần thiết để thực hiện. 
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Tuy nhiên, hiện nay, Bộ KH&CN 
đang chỉ đạo triển khai xây dựng kế 
hoạch thực hiện, có những hoạt động 
cụ thể không chỉ trong khuôn khổ đề 
án. Hoạt động trong đề án, Bộ 
KH&CN phối hợp với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư kịp thời đưa vào như một 
nội dung quan trọng về việc hỗ trợ 
sinh thái cho khởi nghiệp sáng tạo. 
Với tinh thần của dự thảo Luật hỗ trợ 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tới đây sẽ 
trình Quốc hội phê chuẩn thì có sự 
liên thông giữa hành lang pháp lý và 
những hoạt động cụ thể để tạo điều 
kiện cho việc lên phương án triển khai 
sắp tới. 

Thông qua tài trợ không hoàn lại của 
Ngân hàng Thế giới từ hỗ trợ chính 
thức từ nguồn ODA của Chính phủ Úc 
và Bộ Phát triển quốc tế Anh, Bộ 
KH&CN Việt Nam đã hoàn thiện và 
trình Chính phủ phê duyệt danh mục 
dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm đổi 
mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí 
hậu Việt Nam VCIC. Bộ KH&CN kỳ 
vọng VCIC sẽ tạo dựng nền tảng hỗ 
trợ khởi nghiệp, hỗ trợ tài chính, đào 
tạo và tư vấn thiết kế ý tưởng công 
nghệ, xác lập mô hình kinh doanh, 
thương mại hóa sản phẩm, cung cấp 
chuyên gia công nghệ, hỗ trợ, tiếp cận 
các phòng thí nghiệm để kiểm định và 
hiệu chuẩn các công nghệ. 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Với 
các nước tiên tiến, phát triển đi trước, 
khi đặt vấn đề khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo thì điều quan trọng chính là 

những đối tượng đang còn học trên 
giảng đường đại học hoặc vừa mới tốt 
nghiệp. Đây chính là đối tượng trẻ để 
các Quỹ đầu tư mạo hiểm, đặc biệt là 
Quỹ đầu tư thiên thần hướng tới tạo 
điều kiện cho những bước khởi nghiệp 
đầu tiên từ ý tưởng, kết quả nghiên 
cứu hay kết quả công nghệ được học, 
sáng tạo để tạo đà cho những bước 
phát triển tiếp theo. Hiện nay xung 
quanh hệ thống quỹ này, Bộ KH&CN 
cũng đã tính đến vấn đề nguyên tắc 
Nhà nước bảo đảm đối ứng, hỗ trợ, 
còn lại khuyến khích, tạo điều kiện để 
các nhà đầu tư trong và ngoài nước 
như nhà đầu tư thiên thần hay bằng 
các hình thức khác của đầu tư mạo 
hiểm, đầu tư rủi ro. Đây chính là điều 
kiện khuyến khích, tạo điều kiện cho 
đối tượng trẻ có những ý tưởng, tham 
vọng khởi nghiệp bằng chính sự đổi 
mới sáng tạo của mình trong thời gian 
tới. 

Tổng hợp 
 
 

 
 
GẶP GỠ VIỆT NAM LẦN THỨ 
XII: NƠI HỘI TỤ NHỮNG NHÀ 
KHOA HỌC HÀNG ĐẦU 

Chuỗi sự kiện nằm trong chương 
trình “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII” 
sẽ được tổ chức vào đầu tháng 7, đây 
sẽ là nơi hội tụ các nhà khoa học hàng 
đầu. 

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam lần

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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thứ XII” vừa được Bộ Thông tin 
truyền thông phối hợp với Bộ 
KH&CN, UBND tỉnh Bình Định tổ 
chức họp báo tại Hà Nội. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN tại buổi họp báo 

Chương trình 'Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII' 

Theo đó, Hội thảo quốc tế “Khoa 
học cơ bản và xã hội” - là hội nghị lớn 
nhất trong chuỗi các sự kiện khoa học 
“Gặp gỡ Việt Nam lần thứ XII” diễn 
ra vào ngày 7 và ngày 08/7/2016. 

Hội thảo được sự hỗ trợ tối cao của 
UNESCO, đồng tổ chức bởi Bộ 
KH&CN và Hội Gặp gỡ Việt Nam 
phối hợp với Trung tâm nghiên cứu 
nguyên tử Châu Âu (CERN), Viện 
quốc tế SOLVAY để kỷ niệm 50 năm 
Gặp gỡ Moriond (Rencontres de 
Moriond) sáng lập từ 1966 bởi GS. 
Trần Thanh Vân. 

Đặc biệt Hội thảo có sự tham dự của 
6 Giáo sư đạt giải Nobel, một GS 
được huy chương Fields, đó là: Ngô 
Bảo Châu (Field 2010), David Gross 
(Nobel Vật lý 2004), Carlo Rubbia 
(Nobel Vật lý 1984), Jerome Fiedman 
(Nobel Vật lý 1990), Kurt Wuthrich 
(Nobel Hóa học 2002), Finn Kydland 
(Nobel Kinh tế 2004) và Jean Jouzel 
(Nobel Hòa bình 2007), nguyên Phó 
Chủ tịch của Ủy ban Liên chính phủ 

về biến đổi khí hậu. 
Hội thảo cũng ghi nhận sự trở về của 

các giáo sư danh tiếng Việt Nam trên 
thế giới, như: GS. Đàm Thanh Sơn - 
Viện sỹ Viện Hàn lâm Khoa học Mỹ, 
ĐH Chicago, GS. Trịnh Xuân Thuận 
(NASA, Mỹ), GS. Phạm Quang Hưng 
(Đại học Virgina, Mỹ), TS. Nguyễn 
Trọng Hiền (NASA, Mỹ)... 

Bên cạnh đó là các giáo sư, nhà 
khoa học danh tiếng thế giới; các nhà 
quản lý khoa học; lãnh đạo Chính phủ 
Việt Nam, Bộ KH&CN, Bộ Giáo dục 
và Đào tạo Việt Nam; Giám đốc các 
tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới phát 
triển dựa trên KH&CN. 

Mục đích của Hội thảo là tạo cơ hội 
để các nhà khoa học tương tác, trao 
đổi với các nhà hoạch định chính sách 
và các đại diện của khu vực kinh tế tư 
nhân về tầm quan trọng của khoa học 
đối với sự phát triển của xã hội; đề 
xuất những vấn đề liên quan tới khoa 
học cơ bản và xã hội ở các nước châu 
Á nói chung và đặc biệt ở các nước 
đang phát triển xung quanh Việt Nam 
với những chủ đề đặc thù của các đất 
nước này. 

Hội thảo gồm 7 chủ đề thảo luận: 
Tầm quan trọng của theo đuổi khoa 
học cơ bản ở các nước mới nổi; Khoa 
học cơ bản và sự phát triển bền vững; 
Nghiên cứu cơ bản và Hòa bình; 
Nghiên cứu cơ bản và khí hậu; Nghiên 
cứu cơ bản và sức khỏe; Nghiên cứu 
cơ bản và sự phát triển giáo dục toàn 
cầu, kiến thức và công nghệ; Nghiên 
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cứu cơ bản, mở cửa đổi mới và hợp 
tác kinh tế. 

Trong khuôn khổ chương trình Gặp 
gỡ Việt Nam còn có 12 hội nghị và 3 
lớp học quốc tế chuyên đề về vật lý 
với sự tham gia của khoảng 1.661 đại 
biểu. Ngoài các hội thảo, hội nghị 
chuyên sâu sẽ có 4 buổi nói chuyện 
khoa học đại chúng dành cho công 
chúng yêu khoa học tại Quy Nhơn và 
Hà Nội. Các buổi nói chuyện đại 
chúng tại Quy Nhơn có sự tham gia 
của GS. Kurt Wuthrich với chủ đề 
“Cuộc đời khoa học của tôi – Từ vật 
lý cộng hưởng hạt nhân đến protein và 
chẩn đoán y học”, giải Nobel Hóa học 
năm 2002 vào lúc 15h ngày 6/7/2016; 
GS. Trịnh Xuân Thuận (Đại học 
Virginia, Mỹ) sẽ nói chuyện với chủ 
đề “Con người và vũ trụ: Vũ trụ có ý 
nghĩa gì không?” vào ngày 8/7/2016, 
lúc 15h00 tại số 2 Phan Đình Phùng, 
TP Quy Nhơn tỉnh Bình Định.  

Các buổi nói chuyện tại Hà Nội có 
sự tham gia của GS. Kurt Wurthrich 
tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo, ĐH 
Quốc gia HN vào 15h ngày 15/7/2016 
và buổi nói chuyện với GS. Finn 
Kydland về kinh tế học – Nobel Kinh 
tế 2004 vào ngày 12/7/2016 tại Hội 
trường ĐH Kinh tế quốc dân HN. 

Cùng với các chương trình nói trên, 
Hội “Gặp gỡ Việt Nam” có nhiều 
chương trình hoạt động khác tại Việt 
Nam như thành lập quỹ học bổng 
Vallet - GGVN; sáng lập chương trình 
“Bàn tay nặn bột” ở Việt Nam; thành 

lập lớp dự bị 2 năm cho sinh viên thi 
tuyển vào các trường kỹ sư khoa học 
ứng dụng quốc gia Pháp (INSA), giúp 
cho 3 làng trẻ em SOS Đà Lạt, SOS 
Đồng Hới, SOS Huế… 

Chương trình “Gặp gỡ Việt Nam” 
lần thứ XII là một trong những hoạt 
động của Hội Gặp gỡ Việt Nam được 
thành lập từ năm 1993 (hội là thành 
viên chính thức của UNESCO) nhằm 
mục đích tham gia vào chương trình 
phát triển khoa học và giáo dục quốc 
gia. 

Tổng hợp 
 
2.000 TỶ ĐỒNG HỖ TRỢ HỆ 
SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO QUỐC GIA 

Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 
năm 2025” đặt mục tiêu thu hút được 
2.000 tỷ đồng đến năm 2025. 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) đã xây dựng 
Dự thảo Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025”. Vừa qua, Thủ tướng 
Chính phủ đã phê duyệt Đề án này, 
với mục tiêu nhằm tạo lập môi trường 
thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình 
hình thành và phát triển loại hình 
doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng 
nhanh dựa trên khai thác tài sản trí 
tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh 
mới. 

Đề án gồm các nội dung chính sau:  
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Thứ nhất, Xây dựng Cổng thông tin 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
cung cấp thông tin về công nghệ, sáng 
chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, 
sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật; 
nguồn nhân lực; nguồn đầu tư và giao 
dịch đầu tư; đối tác, khách hàng; sản 
phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh 
mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; tin tức, 
sự kiện trong nước, quốc tế và các 
hoạt động khác hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo.  

Thứ hai, xây dựng Khu tập trung 
dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tại các Bộ, ngành, địa 
phương có tiềm năng phát triển hoạt 
động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
trong đó hỗ trợ một phần kinh phí sửa 
chữa và áp dụng mức phí ưu đãi trong 
khai thác cơ sở hạ tầng (diện tích, 
không gian sẵn có) tại các địa điểm 
thuận lợi cho cung cấp dịch vụ hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ưu tiên 
khu vực gần các trường đại học, tổ 
chức kinh tế, tài chính; hỗ trợ kinh phí 
lắp đặt hạ tầng công nghệ thông tin và 
cung cấp dịch vụ Internet miễn phí 
trong Khu tập trung dịch vụ hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đồng 
thời, thu hút tư nhân đầu tư sửa chữa, 
trả phí khai thác cơ sở hạ tầng, lắp đặt 
trang thiết bị cần thiết và tổ chức quản 
lý, khai thác Khu tập trung dịch vụ hỗ 
trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
cung cấp các dịch vụ đào tạo, huấn 
luyện, tư vấn; kết nối đầu tư, khách 
hàng; cung cấp nguồn nhân lực, không 

gian làm việc, thiết bị dùng chung cho 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo. 

Thứ ba, tổ chức sự kiện Ngày hội 
khởi nghiệp công nghệ quốc gia với 
quy mô quốc tế và các sự kiện khởi 
nghiệp quy mô địa phương, liên kết 
viện trường. 

Thứ tư, tiếp tục triển khai Đề án 
Thương mại hoá công nghệ theo mô 
hình thung lũng Silicon tại Việt Nam 
với quy mô dự án khoa học và công 
nghệ cấp quốc gia trong thời gian 5 
năm đến năm 2020.  

 
Phát triển hoạt động đào tạo, nâng 

cao năng lực và dịch vụ cho khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo thông qua các 
cơ sở giáo dục đào tạo, tổ chức cung 
cấp dịch vụ; Phát triển cơ sở vật chất – 
kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tại các cơ sở 
ươm tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh, 
tổ chức cung cấp thiết bị dùng chung; 
Hỗ trợ một phần kinh phí xây dựng 
chương trình truyền thông trên đài 
truyền hình Việt Nam và các phương 
tiện thông tin đại chúng trong nước và 
nước ngoài về hoạt động khởi nghiệp; 
Kết nối các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ 
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trợ khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của 
Việt Nam với khu vực và thế giới 
thông qua các đoàn vào, đoàn ra; 

Giới thiệu đối tác, nhà đầu tư, hỗ trợ 
thủ tục xuất nhập cảnh, thủ tục mở 
văn phòng đại diện cho tổ chức hỗ trợ 
khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp 
khởi nghiệp trong nước thông qua các 
đại diện khoa học và công nghệ, đại 
diện thương mại Việt Nam ở nước 
ngoài; Khuyến khích sử dụng các quỹ 
phát triển khoa học và công nghệ của 
các bộ, ngành, địa phương, doanh 
nghiệp để tài trợ, hỗ trợ một phần kinh 
phí nghiên cứu, thử nghiệm công 
nghệ, thử nghiệm thị trường, cho vay 
với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, 
góp vốn đầu tư vào doanh nghiệp khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và Nghiên 
cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ 
sung các văn bản pháp luật cần thiết 
để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo. 

Với các nội dung trên, mục tiêu đến 
năm 2020 hoàn thiện hệ thống pháp lý 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
thiết lập được Cổng thông tin khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; hỗ 
trợ được 800 dự án, 200 doanh nghiệp 
khởi nghiệp, trong đó 50 doanh 
nghiệp gọi được vốn thành công từ 
các nhà đầu tư mạo hiểm, thực hiện 
mua bán và sáp nhập, với tổng giá trị 
ước tính khoảng 1.000 tỷ đồng. 

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 
2.000 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo; hỗ trợ phát triển 600 doanh 

nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
100 doanh nghiệp tham gia Đề án gọi 
được vốn đầu tư từ các nhà đầu tư 
mạo hiểm, thực hiện mua bán và sáp 
nhập, với tổng giá trị ước tính khoảng 
2.000 tỷ đồng. 

Có thể thấy, mục tiêu của Đề án 
không chỉ là số các dự án, doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
được hỗ trợ mà còn là số vốn mà các 
doanh nghiệp thành công từ Đề án có 
thể thu hút được từ các khoản đầu tư 
từ các quỹ tư nhân, cộng đồng xã hội. 

Theo Vietq.vn 
 

ÁP DỤNG KH&CN HIỆU QUẢ 
TRONG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 

 “Trong giai đoạn 2010-2015, việc 
ứng dụng khoa học công nghệ (KH-
CN) đã mang lại hiệu quả, đóng góp 
vào thành công trong Chương trình 
xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 
BR-VT”. Đây là đánh giá của các nhà 
khoa học trong và ngoài tỉnh tại hội 
thảo “Phát huy vai trò của KH-CN 
trong xây dựng NTM” do Sở KH-CN 
tổ chức vào ngày 10-6. 

Đến cuối năm 2015, BR-VT đã kết 
thúc giai đoạn 2 thực hiện Chương 
trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
NTM với 15 xã đạt 19/19 tiêu chí 
NTM. Ông Nguyễn Kim Trường, Phó 
Giám đốc Sở KH-CN cho biết, để đạt 
kết quả trên có thể kể đến vai trò 
không nhỏ trong việc áp dụng KH-CN 
vào sản xuất ở các xã NTM. Qua đó 
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góp phần nâng cao năng suất sản 
phẩm nông nghiệp, tăng thu nhập bền 
vững cho người dân.  

Trong 5 năm (2010-2015), thông 
qua 35 trạm thông tin KHCN của tỉnh, 
nhiều giải pháp đã được ngành KH-
CN thực hiện nhằm chuyển đổi cơ cấu 
cây trồng, vật nuôi sang loại hình có 
năng suất, giá trị kinh tế cao hơn. Đã 
có hàng trăm mô hình sản xuất hiệu 
quả, giúp nâng cao thu nhập cho 
người dân như 206 mô hình trồng trọt 
chăn nuôi, thủy sản tại huyện Xuyên 
Mộc; 220 mô hình trồng trọt, chăn 
nuôi tại huyện Đất Đỏ… 

Trang trại của anh Vũ Ngọc Bích 
(xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) 
áp dụng thành công mô hình heo nái 
nuôi con trên đệm lót sinh học do Sở 
KH-CN triển khai. Anh Bích cho biết, 
với mô hình này chuồng nuôi heo luôn 
khô ráo, sạch sẽ và hoàn toàn không 
mùi hôi; heo giảm dịch bệnh: tỷ lệ heo 
con bị tiêu chảy giảm từ 70% (nuôi 
theo phương pháp cũ) xuống còn 10% 
khi nuôi trên đệm lót sinh học; bệnh 
viêm phổi và viêm khớp hầu như 
không có; heo nái nuôi con mau lên 
giống... Đặc biệt, heo nái trong 
chuồng không còn hiện tượng bị chết 
đột ngột do phải thường xuyên tiếp 
xúc với thuốc sát trùng định kỳ. Mặt 
khác, đệm lót sinh học còn giúp anh 
tiết kiệm chi phí điện, nước, công 
nhân, hạn chế tối đa ruồi và ô nhiễm 
môi trường. Một ưu điểm nổi bật của 
mô hình này là tỷ lệ heo con cai sữa 

lúc 21 ngày tăng 10% so với cách nuôi 
cũ. Với hiệu quả của mô hình, trong 
thời gian tới, trang trại của anh dự 
kiến sẽ cải tạo chuồng nuôi cho heo 
nái nuôi con trên đệm lót với đàn heo 
3.000 con. 

Ngoài ra, còn nhiều chương trình, đề 
tài khoa học và dự án đã được thực 
hiện trong bối cảnh xây dựng NTM 
mà kết quả nghiên cứu được đưa vào 
áp dụng có giá trị thực tế như đề tài 
tuyển chọn giống tiêu tốt tỉnh BR-VT, 
đề tài xây dựng mô hình ứng dụng tiến 
bộ kỹ thuật để phát triển sản xuất hồ 
tiêu bền vững theo hướng Global GAP 
và liên kết từ sản xuất đến nhà máy 
xuất khẩu huyện Châu Đức, dự án sản 
xuất Rau an toàn,… 

Tăng sức cạnh tranh cho sản 
phẩm 

Trước đây tình trạng tổn thất về sản 
lượng trong và sau thu hoạch là một 
trong những nguyên nhân làm giảm 
năng suất. Chẳng hạn tổn thất sản 
lượng sau thu hoạch đối với lúa 11-
13%; các loại bắp, màu, trái cây từ 13-
15%. Ông Phạm Ngọc Vũ, Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH-CN tỉnh cho biết, việc đầu tư ứng 
dụng KH-CN sau thu hoạch những 
năm qua tại một số địa phương đã hạn 
chế tối đa tổn thất, nâng cao hiệu quả 
của sản xuất, ổn định đời sống, thu 
nhập của người dân. 

Theo ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN, 
thời gian tới, để phát huy vai trò của 
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KH-CN trong xây dựng NTM, tỉnh 
cần hỗ trợ đẩy nhanh tốc độ đổi mới 
công nghệ trong các ngành, các lĩnh 
vực then chốt như công nghệ sinh học, 
công nghệ bảo quản và chế biến nông 
lâm thủy sản, công nghệ môi trường… 
Trong đó, công nghệ sinh học phải là 
khâu đột phá, thông qua hoạt động lai 
tạo, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi 
có chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao 
đáp ứng yêu cầu thị trường và phục vụ 
nhu cầu xuất khẩu, từng bước tiến lên 
công nghệ cao trên cơ sở nâng cao 
hàm lượng chất xám trong sản phẩm. 
“Việc nghiên cứu và áp dụng những 
tiến bộ KH-CN, trong đó việc ứng 
dụng có hiệu quả công nghệ sinh học 
sẽ làm thay đổi mạnh mẽ năng suất và 
chất lượng sản phẩm cây trồng, vật 
nuôi, góp phần tích cực vào việc 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo 
hướng tăng hiệu quả kinh tế trên một 
đơn vị diện tích sản xuất”, ông Hiền 
cho biết thêm. 

Còn theo ông Võ Minh Giang, Phó 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, trong 
thời gian tới, khi hiệp định TPP có 
hiệu lực, một trong những giải pháp 
quan trọng để hội nhập là đẩy nhanh 
tiến trình tái cơ cấu ngành nông 
nghiệp, phát huy cao hơn những lợi 
thế của tỉnh BR-VT. Đồng thời kết 
hợp với việc ứng dụng KH-CN, tổ 
chức lại sản xuất để các sản phẩm của 
tỉnh có khả năng cạnh tranh cao hơn, 
chiếm lĩnh thị trường không bị thua 
ngay trên sân nhà. “Như vậy, việc ứng 

dụng KH-CN vào sản xuất nông 
nghiệp giúp nông dân giải quyết vấn 
đề giá thành, nâng cao chất lượng sản 
phẩm, bảo đảm vệ sinh ATTP, nâng 
cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập 
của hộ nông dân, giảm thiểu ô nhiễm 
môi trường…, đồng thời góp phần 
hoàn thành các mục tiêu chương trình 
xây dựng NTM”, ông Giang nói. 

 Bên cạnh những kết quả đạt được, 
Chương trình xây dựng nông thôn mới 
cũng còn một số hạn chế cần khắc 
phục, sản xuất nông nghiệp còn mang 
tính manh mún, nhỏ lẻ thiếu sự liên 
kết chặt chẽ giữa những người sản 
xuất nông nghiệp, chưa thu hút được 
nhiều doanh nghiệp tham gia đầu tư 
sản xuất nông phẩm hàng hóa,..; Về 
hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thì 
đa số các công trình lớn cần nhiều vốn 
đầu tư như trường học, cơ sở vật chất 
văn hóa trên địa bàn các xã nên triển 
khai chậm,.. 

 Với những kết quả đạt được, những 
hạn chế còn tồn tại cần khắc phục, tại 
Hội thảo các chuyên gia, khách mời 
đã đưa ra những nhiệm vụ và giải 
pháp cụ thể để góp phần phát huy vai 
trò của KH-CN trong xây dựng NTM 
như về cơ chế - chính sách, giải pháp 
về ứng dụng KH-CN trong xây dựng 
kết cấu hạ tầng nông thôn, giải pháp 
KH-CN phát triển sản xuất nông 
nghiệp, đồng thời tăng cường hợp tác, 
liên kết doanh nghiệp trong và ngoài 
nước để trao đổi kinh nghiệm và hỗ 
trợ từ phía các doanh nghiệp, cơ quan 
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tổ chức trong và ngoài nước. Đẩy 
mạnh chương trình hoạt động xúc tiến 
thương mại, tiêu thụ sản phẩm từ các 
huyện/xã nông thôn mới, trên cơ sở 
nghiên cứu khoa học và đánh giá về 
thị trường trong điều kiện hội nhập 
quốc tế hiện nay. 

Tổng hợp 
 

BẮT ĐẦU LÀN SÓNG ỦNG HỘ 
KHỞI NGHIỆP 

Các địa phương đang triển khai 
nhiều hoạt động nhằm ủng hộ, khuyến 
khích và khơi dậy phong trào khởi 
nghiệp theo yêu cầu của Chính phủ, 
của Thủ tướng. 

Báo cáo Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc trong buổi làm việc ngày 
18/6/2016 tại trụ sở Chính phủ, Bí thư 
Tỉnh ủy Bến Tre Võ Thành Hạo cho 
biết thời gian qua tỉnh đã xây dựng 
chương trình đồng khởi khởi nghiệp 
và phát triển doanh nghiệp. 

Ông Võ Thành Hạo khẳng định Bến 
Tre là tỉnh duy nhất có hệ sinh thái 
khởi nghiệp hoàn chỉnh. Với mỗi ý 
tưởng khởi nghiệp, Hội đồng Tư vấn, 
do Phó Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi 
làm Chủ tịch, sẽ xem xét, nếu thấy 
khả thi thì chuyển cho Quỹ đầu tư 
khởi nghiệp, do các doanh nghiệp góp 
vốn (không dùng ngân sách) xem xét, 
hỗ trợ, đưa ý tưởng vào cuộc sống. 

Trong hàng loạt các cuộc làm việc 
gần đây với các địa phương như Trà 
Vinh, Cần Thơ, Nam Định, Lâm 
Đồng, Hà Nội..., Thủ tướng đều nhắc 

các tỉnh phải coi trọng thúc đẩy mạnh 
mẽ tinh thần khởi nghiệp. 

Đà Nẵng quyết thành trung tâm 
sáng tạo khởi nghiệp 

“Đà Nẵng quyết tâm trở thành trung 
tâm sáng tạo khởi nghiệp quốc gia”, 
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cho 
biết khi dự triển lãm giới thiệu các sản 
phẩm khởi nghiệp tiềm năng của sinh 
viên các trường đại học, cao đẳng và 
các đơn vị tại Đà Nẵng sáng 18/6. Đây 
là triển lãm khởi nghiệp lần đầu tiên 
tại Đà Nẵng do Vườn ươm doanh 
nghiệp Đà Nẵng tổ chức. 

Triển lãm đã giới thiệu 26 gian hàng 
các dự án khởi nghiệp và 18 gian hàng 
của các công ty, đối tác hỗ trợ khởi 
nghiệp. Trong chương trình, 11 dự án 
xuất sắc nhất được chọn thuyết trình 
trước các nhà đầu tư. Những dự án 
tiềm năng sẽ được đưa vào ươm tạo 
tại Vườn ươm doanh nghiệp của thành 
phố. 

Được biết, Đà Nẵng đã ban hành 
chương trình “Phát triển khởi nghiệp 
2016” cùng sự ra đời của Hội đồng 
điều phối mạng lưới khởi nghiệp 
thành phố và Vườn ươm doanh 
nghiệp. Đây là mô hình duy nhất trong 
cả nước được tổ chức nhằm thúc đẩy 
các hoạt động khởi nghiệp và sáng tạo 
trong phạm vi một địa phương. 

Từ đầu năm 2016, Vườm ươm 
doanh nghiệp đã tuyển chọn được 08 
dự án (trong số 41 dự án ứng viên) để 
đưa vào ươm tạo và chuẩn bị tốt 
nghiệp vào cuối tháng 6 này. Vườn 



Số 242 - 6/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 12 

ươm sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 với 
khoảng 10 dự án và liên kết đào tạo 
với Công ty Microsolf - Quỹ Expara 
Singapore và Lotus Fund của Mỹ với 
khoảng 15 dự án. 

Tp. Hồ Chí Minh dành 1.000 tỷ 
đồng cho khởi nghiệp 

Tham dự hội thảo khoa học về khởi 
nghiệp do Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí 
Minh tổ chức sáng 17/6/2016, ông 
Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch 
UBND Tp. Hồ Chí Minh chia sẻ trăn 
trở về việc làm sao để Tp. Hồ Chí 
Minh có thêm nhiều dự án khởi 
nghiệp. 

Ông Nguyễn Thành Phong cho biết, 
sắp tới Tp. Hồ Chí Minh xác định 
khởi nghiệp là một trong những lĩnh 
vực đột phá quan trọng, làm giàu cho 
chính doanh nghiệp và đóng góp cho 
sự thịnh vượng của thành phố. Do đó, 
Chủ tịch Tp. Hồ Chí Minh hứa sẽ hỗ 
trợ mạnh mẽ cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp, đặc biệt sẽ bố trí gói tín 
dụng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ 
trợ các hoạt động khởi nghiệp, ưu tiên 
các doanh nghiệp trẻ. 

Ngoài ra, Chủ tịch Tp. Hồ Chí Minh 
cũng hứa sẽ cải cách thủ tục hành 
chính, hướng tới chính quyền điện tử 
để rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục 
hành chính cho doanh nghiệp. 

Bình Định hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp 

Tại Bình Định, với mục tiêu làm 
“bà đỡ” cho các ý tưởng sáng tạo, từ 
đó ươm mầm khởi nghiệp, UBND tỉnh 

đã quyết định chi hơn 400 triệu đồng 
để Sở KH&CN bắt tay làm Dự án Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo quốc gia của tỉnh. 

“Bản chất của hệ sinh thái khởi 
nghiệp chính là Nhà nước tác động, 
tạo điều kiện cho những ý tưởng sáng 
tạo vốn thiếu điều kiện phát triển độc 
lập. Những ý tưởng này sẽ được nuôi 
dưỡng để phát triển thành một sản 
phẩm ra đến thị trường, đứng vững và 
tạo dựng thương hiệu cho đến khi hình 
thành các doanh nghiệp khoa học” - 
ông Nguyễn Hữu Hà, Phó Giám đốc 
Sở KH&CN, cho biết. 

Theo chinhphu.vn 
 
 

 
 Sản xuất polymaltose từ tinh bột 
và tạo các phức hợp sắt và canxi 

Ngày 17/6, tại Hà Nội đã diễn ra 
phiên họp nghiệm thu cấp Nhà nước 
Đề tài “Nghiên cứu sản xuất 
polymaltose từ tinh bột và tạo các 
phức hợp sắt-polymaltose (IPC) và 
canxi hydroxyapatite-polymaltose 
(HAP) ứng dụng trong dược phẩm” 
mã số KC.07.14/11-15 do PGS.TS. 
Phan Thị Ngọc Bích, Viện Hóa học – 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam làm 
Chủ nhiệm Đề tài. 

Sau gần 2 năm thực hiện, Đề tài đã 
xây dựng được quy trình công nghệ 
xử lý tinh bột sắn và tiêu chuẩn chất 
lượng tinh bột sắn dùng làm nguyên 
liệu để sản xuất polymaltose; xác định 

THÀNH TỰU KH&CN 
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được các điều kiện dịch hóa tinh bột 
để làm nguyên liệu phù hợp cho quá 
trình đường hóa tạo polymaltose.  

Đặc biệt, nhóm nghiên cứu đã xây 
dựng được qui trình công nghệ sản 
xuất polymaltose từ tinh bột qui mô 
công nghiệp 1000 kg/mẻ, triển khai 
sản xuất được 1100 kg polymaltose; 
xây dựng được tiêu chuẩn cơ sở cho 
sản phẩm polymaltose dùng trong tạo 
phức IPC và HAP, đạt các tiêu chuẩn 
vệ sinh an toàn thực phẩm;  và xây 
dựng được quy trình công nghệ sản 
xuất IPC quy mô 50 kg/mẻ.   

Đến nay, Đề tài đã triển khai sản 
xuất được 400 kg sản phẩm IPC và 
400 kg HAP chuyển giao cho Công ty 
Mê Linh làm nguyên liệu sản xuất 
được 4000 hộp Fecafovit, 3000 hộp 
Fe-Nana và 3000 hộp ColosMax Q10. 
Ngoài ra, Đề tài đã hoàn thành các nội 
dung khác về công trình nghiên cứu 
khoa học, đào tạo và đăng ký bảo hộ 
độc quyền giải pháp hữu ích. 

Nhóm nghiên cứu Đề tài đề xuất 
được triển khai dự án sản xuất thử 
nghiệm trong thời gian tới nhằm sản 
xuất rộng rãi và thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Sử dụng thiết bị di động vào quá 
trình điều trị ung thư phổi 

Các nhà khoa học quốc tế mới đây 
đã công bố một thiết bị di động mới có 
thể giúp các bác sỹ theo dõi và chăm 
sóc sức khỏe cho các bệnh nhân ung 

thư phổi, qua đó mở ra hy vọng kéo 
dài tuổi thọ của người bệnh. 

 
Tại hội thảo hằng năm của Hiệp hội 

Ung thư lâm sàng Mỹ, các nhà khoa 
học đến từ Pháp đã giới thiệu thiết bị 
di động Moovcare nhằm tạo thuận lợi 
hơn cho việc liên lạc giữa bác sỹ và 
bệnh nhân dù ở khoảng cách xa. 

Để đánh giá hiệu quả của thiết bị 
này, các nhà nghiên cứu đã lựa chọn 
ngẫu nhiên 133 bệnh nhân và chia 
thành 2 nhóm, trong đó, một nhóm 
được thử nghiệm Moovcare và một 
nhóm nhận được sự chăm sóc y tế tiêu 
chuẩn sau khi được hóa trị, xạ trị và 
phẫu thuật. 

Những bệnh nhân sử dụng 
Moovcare được thăm khám y tế tương 
tự nhóm còn lại, tức là bác sỹ đến 
khám và chụp cộng hưởng từ (CT) 3 
đến 6 tháng một lần nhưng lại sử dụng 
Moovcare để hằng tuần có thể đánh 
giá các triệu chứng của bệnh nhân. 

Nếu thiết bị này phát hiện một số 
thay đổi đặc biệt từ bất cứ triệu chứng 
nào, các bác sĩ ngay sau đó sẽ nhận 
được báo động và điều chỉnh phương 
thức điều trị thích hợp. 

Một năm sau khi nghiên cứu được 
tiến hành, 75% bệnh nhân sử dụng 
Moovcare vẫn còn sống, so với tỷ lệ 
49% ở nhóm còn lại. 
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Tỷ lệ tái phát ở 2 nhóm dao động 
khoảng 50%, song 74% những người 
sử dụng Moovcare có sức khỏe tốt 
hơn để tiếp nhận các điều trị tiếp theo 
sau khi tái phát.  

Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy 
những bệnh nhân sử dụng Moovcare 
có cuộc sống tốt hơn và trung bình 
sống thêm được 19 tháng, nhiều hơn 7 
tháng so với nhóm còn lại. 

Đánh giá về việc ứng dụng thiết bị 
Moovcare, các chuyên gia y tế phụ 
trách nghiên cứu nhận định phương 
pháp tiếp cận này mở ra một kỷ 
nguyên mới giúp bệnh nhân có thể 
thường xuyên thông báo và tiếp nhận 
phản hồi của bác sỹ giữa mỗi lần thăm 
khám, qua đó giúp bệnh nhân kéo dài 
sự sống. 

Theo chinhphu.vn 
 

 Thiết bị phát hiện bệnh sốt rét 
chỉ trong 5 giây 

John Lewandowski 26 tuổi, nghiên 
cứu sinh tại Viện Công nghệ 
Massachusetts (Mỹ), phát minh thiết 
bị chẩn đoán bệnh sốt rét một cách 
nhanh chóng, tăng khả năng sống sót 
cho bệnh nhân. 

Thiết bị phát hiện sốt rét mà John 
sáng tạo có tên RAM (Rapid 
Assessment of Malaria - Đánh giá 
nhanh bệnh sốt rét). RAM có khả 
năng phát hiện bệnh sốt rét chỉ trong 5 
giây với một giọt máu. RAM hoạt 
động bằng pin, có giá khoảng 100-120 
USD vì nó được tạo ra bằng những 

nguyên liệu rẻ tiền, phổ biến. 
John Lewandowski cho biết, thông 

thường có 2 cách chính phổ biến để 
phát hiện bệnh sốt rét. Một là kiểm tra 
giọt máu dưới kính hiển vi để phát 
hiện ký sinh trùng. Hai là chẩn đoán 
trên kết quả âm tính hoặc dương tính 
qua các xét nghiệm máu. 

Những nơi có nền kinh tế chậm phát 
triển như châu Phi và một số nước 
châu Á không có đủ trang thiết bị y tế, 
cơ sở hạ tầng để thực hiện các xét 
nghiệm phát hiện bệnh sốt rét, đặc biệt 
là những chẩn đoán sớm. Chính vì 
phát hiện bệnh muộn nên khả năng 
sống sót của bệnh nhân rất thấp.  

Hiện RAM đã được mang đến Ấn 
Độ để thực nghiệm trên 250 bệnh 
nhân sốt rét. Kết quả chính xác lên 
đến 97%. Tới đây, Nigeria là nơi tiếp 
theo để kiểm tra độ chính xác của 
RAM với hơn 5.000 bệnh nhân. 

Sốt rét ảnh hưởng đến 200 triệu 
người mỗi năm, là một trong những 
bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới. Tổ 
chức Y tế thế giới ước tính có hơn 
438.000 người thiệt mạng vì căn bệnh 
nguy hiểm này chỉ trong năm 2015, 
chủ yếu ở châu Phi. 

Theo vnexpress.net 
 

 Đột phá trong việc sử dụng hợp 
chất điều trị ung thư từ vừng đen 

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm 
Kỹ thuật mô và tế bào gốc thuộc Đại 
học Chiang Mai đã chiết xuất và thí 
nghiệm thành công Sesamin - một hợp 



Số 242 - 6/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 15 

chất tự nhiên từ hạt vừng đen nhằm sử 
dụng nó như một phần trong liệu pháp 
điều trị ung thư. 

 
Trước đó, các nhà nghiên cứu trên 

khắp thế giới cũng từng thử nghiệm 
với Sesamin. Tuy nhiên, nhóm nghiên 
cứu của Trung tâm này đã tạo nên một 
bước đột phá khi sử dụng Sesamin 
trong điều trị cho một bệnh nhân nữ 
21 tuổi, bị ung thư hạch bạch huyết. 

Bệnh nhân được chẩn đoán mắc căn 
bệnh này từ 2 năm trước và đã thực 
hiện hóa trị để tiêu diệt các tế bào ung 
thư. Sau khi kết hợp cả điều trị bằng 
hóa chất với việc dùng chiết xuất 
Sesamin, bệnh nhân hồi phục với tốc 
độ nhanh hơn và bệnh tình đã thuyên 
giảm đáng kể. 

Giải thích về cơ chế hoạt động của 
Sesamin, các nhà nghiên cứu Thái Lan 
cho biết, thông thường, các chất sản 
sinh ra từ tế bào ung thư sẽ kích thích 
sự phát triển của những mạch máu bất 
thường. Lần lượt, những mạch máu 
mới được tạo ra này sẽ nuôi dưỡng và 
phát tán tế bào ung thư đi khắp cơ thể. 

Sesamin sẽ làm chậm tốc độ phát 
triển của các tế bào máu mới, dẫn đến 
việc tế bào ung thư không được cung 
cấp dưỡng chất và tự tiêu hủy. 
Sesamin đồng thời cũng kích thích sự 

sản sinh của các kháng thể tấn công 
vào các tế bào ung thư. 

Hiện nhóm nghiên cứu này đã nộp 
hồ sơ đăng ký bằng sáng chế cho các 
nghiên cứu về Sesamin cũng như việc 
sản xuất thương mại Sesamin ở cả 
Thái Lan và nước ngoài. 

 Theo vietnamplus.vn 
 
 
 

PGS.TS CHU HOÀNG HÀ: QUY 
HOẠCH PHÒNG THÍ NGHIỆM 
TRỌNG ĐIỂM CẦN CÓ NHỮNG 
CHÍNH SÁCH “TRỌNG ĐIỂM” 

Một trong những nội dung của Đề 
án tái cơ cấu ngành khoa học và công 
nghệ (KH&CN) đến năm 2020, tầm 
nhìn đến 2030 là quy hoạch lại mạng 
lưới các phòng thí nghiệm trọng điểm 
(PTNTĐ) quốc gia. Đây là một vấn đề 
được dư luận xã hội cũng như các nhà 
khoa học quan tâm.  

Hiện nay, PTNTĐ công nghệ gen  
do PGS.TS Chu Hoàng Hà - Viện 
trưởng Viện Công nghệ sinh học 
(Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam) 
kiêm Giám đốc được đánh giá là hoạt 
động hiệu quả. 

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang (ngoài cùng 

bên trái) nghe giới thiệu về kết quả nghiên cứu 
của Viện Công nghệ sinh học 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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PTNTĐ công nghệ gen (sau đây gọi 
tắt là Phòng) thuộc lĩnh vực công nghệ 
sinh học, có tổng kinh phí đầu tư trên 
50 tỷ đồng, bắt đầu dự án vào tháng 
6.2001, nghiệm thu và chính thức hoạt 
động từ tháng 3.2006. Khi mới xây 
dựng, Phòng được trang bị máy móc, 
thiết bị đồng bộ, hiện đại, đạt trình độ 
các nước trong khu vực, một số đạt 
trình độ quốc tế. 

Một trong những yếu tố chính để 
Phòng được đánh giá tốt chính là sự 
chuẩn bị tốt về nhân lực. Lãnh đạo 
Viện Công nghệ sinh học đã dành sự 
quan tâm đặc biệt đối với hoạt động 
của Phòng, như: giao việc phụ trách 
trực tiếp cho một lãnh đạo của Viện, 
tập hợp các nhà khoa học có trình độ 
chuyên môn tốt nhất để giao phụ trách 
các nhóm theo những hướng chuyên 
môn chính trong lĩnh vực công nghệ 
gen. Viện cũng luôn chú trọng công 
tác đào tạo cán bộ trẻ có trình độ cao 
để bổ sung vào lực lượng nghiên cứu. 
Trong 15 năm qua, đã có hơn 150 cán 
bộ được cử đi đào tạo tiến sĩ tại nước 
ngoài, nhiều người trong số đó đã trực 
tiếp tham gia vào sự phát triển của 
Phòng. Trong khi Phòng chưa được bổ 
sung biên chế cơ hữu, Viện đã chủ 
động áp dụng cơ chế kiêm nhiệm để 
có thể sử dụng hiệu quả các trang thiết 
bị được đầu tư.  

Theo chiến lược phát triển của Viện 
Công nghệ sinh học, PTNTĐ công 
nghệ gen luôn được đặt ở vị trí mũi 
nhọn và trung tâm trong hoạt động 

nghiên cứu. Phòng là nơi đầu tiên thực 
hiện các hướng nghiên cứu mới, các 
phương pháp, kỹ thuật mới, từ đó lan 
tỏa ra các đơn vị khác trong Viện. 
Nhờ đó, tất cả các máy móc, trang 
thiết bị đều được sử dụng tối đa, hiệu 
quả, góp phần đáng kể cho việc 
nghiên cứu thành công hàng loạt đề 
tài, nhiệm vụ quan trọng cấp nhà 
nước, cấp bộ, các chương trình hợp 
tác quốc tế. Cũng nhờ các trang thiết 
bị hiện đại, Viện Công nghệ sinh học 
nói chung và Phòng nói riêng đã đấu 
thầu thành công hàng loạt đề tài, dự 
án, góp phần đáng kể cho việc phát 
triển công nghệ sinh học của đất nước.  

Với nguồn kinh phí cấp hàng năm 
còn hạn hẹp (khoảng 1,7 tỷ đồng), 
lãnh đạo Phòng phải chủ động sáng 
tạo trong việc phân bổ. Một phần dành 
cho việc duy trì hoạt động thường 
xuyên (duy tu, bảo dưỡng, điện, 
nước…), phần còn lại để hỗ trợ cho 
các ý tưởng khoa học mang tính thăm 
dò, nghiên cứu bước đầu, tạo tiền đề 
cho việc đề xuất các nghiên cứu quan 
trọng, có ý nghĩa khoa học và thực 
tiễn cao về sau.  

Hiện nay, tại Việt Nam có một số 
PTNTĐ sau khi được đầu tư xây dựng 
đã hoạt động kém hiệu quả, nên có 
nhiều ý kiến cho rằng mô hình 
PTNTĐ không phù hợp với thực tế 
Việt Nam. Tuy nhiên, theo PGS.TS 
Chu Hoàng Hà, Viện Công nghệ sinh 
học, trước khi được đầu tư PTNTĐ, 
Viện mới chỉ giải mã được 25 trình tự 
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gen và công bố 20 bài báo quốc tế. Từ 
khi có PTNTĐ đến nay đã giải mã và 
đăng ký được trên 400 trình tự gen tại 
Ngân hàng gen quốc tế, trong đó tính 
riêng từ năm 2004 (sau khi có đầu tư 
cơ bản) đã đăng ký được 283 trình tự 
gen; tham gia giải mã bộ gen virus 
cúm gia cầm A/H5N1; giám định hơn 
100 bộ hài cốt và xác định tên chính 
xác cho 30 liệt sỹ; công bố quốc tế 88 
công trình khoa học, đăng ký 13 giải 
pháp hữu ích, đào tạo và tham gia đào 
tạo 78 tiến sỹ, 45 thạc sỹ… 

 
PTNTĐ công nghệ hóa dầu 

Mô hình PTNTĐ cũng đã chứng 
minh tính hiệu quả ở nhiều nước trên 
thế giới như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Trung Quốc… Giống như PTNTĐ ở 
các nước, các PTNTĐ ở Việt Nam có 
kinh phí đầu tư lớn, được trang bị các 
thiết bị hiện đại. Điều này giúp cho 
những người làm nghiên cứu có điều 
kiện tiếp cận và sử dụng các thiết bị 
hiện đại với chi phí thấp, đồng thời 
tăng hiệu quả sử dụng thiết bị, tiết 
kiệm chi phí so với việc trang bị 
chúng tại nhiều phòng thí nghiệm 
riêng lẻ. Vì vậy, có thể khẳng định 
chủ trương xây dựng hệ thống 
PTNTĐ ở Việt Nam là hoàn toàn 
đúng đắn, phù hợp với tình hình thực 

tế của đất nước. 
Tuy nhiên, khác với các mô hình 

PTNTĐ trên thế giới, các PTNTĐ ở 
nước ta chưa có đội ngũ nhân sự phù 
hợp với trang thiết bị được đầu tư. 
Điều này ảnh hưởng lớn đến hiệu quả 
đầu tư của PTNTĐ. Vì thực tế, con 
người luôn là yếu tố quyết định. Nhân 
lực mạnh sẽ giúp quản lý, vận hành có 
hiệu quả trang thiết bị, đưa ra các định 
hướng nghiên cứu có ý nghĩa, thực 
hiện các nhiệm vụ có hàm lượng khoa 
học cao và làm các PTNTĐ thực sự 
“sống”. Chính vì vậy, các PTNTĐ ở 
nước ngoài đều có chính sách đãi ngộ, 
thu hút các cán bộ nghiên cứu đang 
làm việc ở nước ngoài trở về nước làm 
việc. Song song với khó khăn về nhân 
lực, thiếu kinh phí dành cho nghiên 
cứu cũng là trở ngại lớn khiến việc 
đầu tư cho PTNTĐ ở Việt Nam không 
được như kỳ vọng ban đầu. Ở Việt 
Nam các PTNTĐ thiếu sự đầu tư liên 
tục, đơn cử như trường hợp PTNTĐ 
công nghệ gen bắt đầu được xây dựng 
từ năm 2001, hoàn thành vào năm 
2006 nên đến nay nhiều thiết bị đã có 
tuổi đời trên 15 năm mà chưa được bổ 
sung/thay thế. Thực tế đã chứng minh, 
PTNTĐ nào chú trọng đến nhân lực 
và kinh phí nghiên cứu thì đều thu 
được thành công, có đóng góp đáng kể 
vào sự phát triển KH&CN của đất 
nước (dù ở trong nước hay quốc tế). 

Trong Đề án tái cơ cấu ngành 
KH&CN đến năm 2020, tầm nhìn đến 
2030 được Thủ tướng phê duyệt có 
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nội dung “Quy hoạch, đầu tư nâng cấp 
hệ thống PTNTĐ, phòng thí nghiệm 
chuyên ngành phù hợp với định hướng 
phát triển KH&CN quốc gia và đáp 
ứng yêu cầu hoạt động KH&CN của 
các ngành, các vùng, các lĩnh vực 
khoa học và hướng công nghệ ưu 
tiên”. PGS.TS Chu Hoàng Hà cho 
rằng đây là một chủ trương hoàn toàn 
đúng đắn và hết sức cần thiết trong 
giai đoạn hiện nay. Việc quy hoạch lại 
mạng lưới PTNTĐ quốc gia là rất cần 
thiết để rà soát năng lực hoạt động của 
các PTNTĐ, từ đó có kế hoạch đầu tư 
nâng cấp cho các PTNTĐ hoạt động 
có hiệu quả trong thời điểm các trang 
thiết bị sau nhiều năm đầu tư đã 
xuống cấp, lạc hậu. Việc quy hoạch 
cũng giúp các PTNTĐ trong hệ thống 
phối hợp nhịp nhàng, tránh sự đầu tư 
chồng chéo, lãng phí nguồn lực của 
đất nước. 

Tổng hợp 
 
 
 

 
HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU 
CÔNG NGHỆ PHẢI GẮN VỚI 
ĐÀO TẠO NHÂN LỰC 

Đó là ý kiến của rất nhiều chuyên 
gia, đại biểu tham dự Phiên họp Hội 
đồng lần thứ IX của Hội đồng Chính 
sách khoa học và công nghệ 
(KH&CN) quốc gia tổ chức ngày 
27/5/2016 với chủ đề “Hoạt động 
nhập khẩu công nghệ: Thực trạng và 

xu hướng. Vai trò, vị trí và đóng góp 
của công nghệ nhập trong quá trình 
đổi mới công nghệ phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa”.  

Tại Phiên họp, các đại biểu đã trình 
bày tham luận liên quan đến những 
vấn đề: hoạt động nhập khẩu công 
nghệ - thực trạng, nguyên nhân và giải 
pháp; thực trạng về hoạt động nhập 
khẩu công nghệ của Việt Nam; 
chuyển giao công nghệ từ nước ngoài 
vào Việt Nam trong hoạt động nhập 
khẩu trang thiết bị, máy móc; chính 
sách và kinh nghiệm của Đài Loan 
trong nhập khẩu công nghệ; ICDREC 
với hoạt động chuyển giao công nghệ; 
chuyển giao công nghệ của Viện Di 
truyền Nông nghiệp thông qua hoạt 
động nghiên cứu và triển khai;…  

Theo số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, những năm gần đây, giá trị 
nhập khẩu máy móc, thiết bị của Việt 
Nam vẫn tiếp tục tăng và cao gấp 3 
lần giá trị xuất khẩu cùng ngành hàng. 
Trong các ngành hàng nhập khẩu, đây 
là ngành hàng luôn dẫn đầu về tỉ trọng 
trong tổng giá trị nhập khẩu. Năm 
2014, tỉ trọng nhập khẩu máy móc, 
thiết bị và dụng cụ phụ tùng khác 
chiếm 15.2% tổng nhập khẩu. Trong 
khi đó, xuất khẩu của ngành hàng này 
chỉ chiếm 4.9% tổng giá trị xuất khẩu, 
xếp thứ 6 trong 10 nhóm hàng xuất 
khẩu lớn nhất (điện thoại và linh kiện 
đứng đầu).  

Theo ông Nguyễn Đình Minh, Tổng 
Thư ký Hội đồng Chính sách KH&CN 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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quốc gia, để nắm bắt thông tin về thực 
trạng nhập khẩu công nghệ, phục vụ 
phiên họp của Hội đồng, Chủ tịch Hội 
đồng Chính sách KH&CN quốc gia đã 
có văn bản gửi các Bộ, ngành liên 
quan. Kết quả cho thấy, nhìn chung, 
việc theo dõi, thống kê, đánh giá các 
công nghệ nhập của các Bộ, ngành 
chưa thực hiện được. Chưa tổ chức 
được việc theo dõi, thống kê, đánh giá 
công nghệ nhập một cách hệ thống. Vì 
vậy, chưa đánh giá chính xác được giá 
trị, số lượng, chủng loại của các công 
nghệ nhập theo từng lĩnh vực. 

Qua khảo sát tại một số doanh 
nghiệp sản xuất trong nhiều lĩnh vực 
khác nhau như cơ khí, điện – điện tử, 
xây dựng, y tế, chế biến nông lâm 
sản,… phần lớn các doanh nghiệp có 
xu hướng nhập nguyên chiếc máy 
móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ 
để sử dụng, miễn sao đạt được mục 
tiêu sản xuất kinh doanh, đạt lợi nhuận 
cao, hầu như ít quan tâm đến nội hàm 
công nghệ được sử dụng kèm theo. 

Các chủ trương, cơ chế, chính sách 
về thúc đẩy nhập khẩu và chuyển giao 
công nghệ đã được ban hành từ lâu. 
Cụ thể, chính sách thuế để thúc đẩy 
hoạt động nhập khẩu và chuyển giao 
công nghệ đã được đề cập đến trong 
Luật KH&CN năm 2000, Luật 
Chuyển giao công nghệ năm 2006,… 
Tuy nhiên, việc thực thi các chính 
sách này còn nhiều hạn chế. 

Bên cạnh việc đưa ra thực trạng 
nhập khẩu công nghệ, Phiên họp đã 

tập trung trao đổi, thảo luận các nội 
dung liên quan đến xu hướng nhập 
khẩu công nghệ; vai trò, vị trí, đóng 
góp của công nghệ nhập trong quá 
trình đổi mới công nghệ phục vụ công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;… 
Đồng thời làm rõ vai trò của các viện 
nghiên cứu, trường đại học cũng như 
các nhà khoa học tại các viện, trường 
trong hoạt động đổi mới công nghệ, 
đặc biệt với các công nghệ mới, hiện 
đại.  

Rất nhiều bài học kinh nghiệm của 
các nước trên thế giới đã được các đại 
biểu đưa ra. Ví dụ như Hàn Quốc: 
Nhập toàn bộ máy móc, thiết bị, dây 
chuyền sản xuất khi chưa đủ năng lực 
sản xuất. Sau khi làm chủ công nghệ 
nhập, nhập khẩu công nghệ có chọn 
lọc, tập trung vào các công nghệ 
nguồn, công nghệ chủ đạo tạo ra các 
sản phẩm chất lượng cao, sức cạnh 
tranh lớn. Còn Thái Lan, chiến lược 
chuyển giao, nhập khẩu công nghệ lại 
chủ yếu thông qua đầu tư trực tiếp từ 
nước ngoài FDI. Với Đài Loan, đầu 
tiên công nghệ được nhập vào qua 
kênh FDI. Sau đó chuyển sang tập 
trung nguồn lực để nhập công nghệ 
dưới hình thức nhượng quyền sử dụng 
(Li-xăng), tiến tới chủ động nghiên 
cứu và phát triển, chủ động khai thác 
công nghệ, làm chủ công nghệ.  

Phát biểu kết luận phiên họp, GS. 
Hoàng Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng 
Chính sách KH&CN quốc gia cho 
rằng, trên cơ sở ý kiến đề xuất cũng 
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như kinh nghiệm các đại biểu đưa ra 
liên quan đến hoạt động nhập khẩu 
công nghệ, có thể nói muốn có công 
nghệ phải tìm kiếm, sau đó làm chủ 
công nghệ. Cần lựa chọn các công 
nghệ hiện đại, nhưng cũng phải tránh 
các công nghệ đang ở giai đoạn thử 
nghiệm. Việc nhập khẩu công nghệ 
nhất quyết phải gắn với đào tạo nhân 
lực, phải giải mã, nghiên cứu triển 
khai, phát triển và hoàn thiện công 
nghệ. Hội đồng sẽ biên tập, chắt lọc ý 
kiến, kiến nghị của các đại biểu và 
đưa ra các đề xuất xây dựng cơ chế, 
chính sách phù hợp với hoạt động 
nhập khẩu công nghệ.  

Theo most.gov.vn 
 
 
 

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NÂNG 
CAO NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG 
HÀNG HÓA 

Chương trình “KH-CN hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-
2020” được UBND tỉnh ban hành tại 
Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND 
ngày 10-7-2014. Sau gần 2 năm thực 
hiện, chương trình đã giúp các DN 
tiếp cận và ứng dụng những mô hình, 
công nghệ tiên tiến vào quản lý và sản 
xuất, góp phần đáng kể vào việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá. 

Năm 2015, Công ty TNHH Quốc tế 
Troy (KCN Đông Xuyên, TP.Vũng 
Tàu), hoạt động trong lĩnh vực chuyển 

giao công nghệ và sản xuất gạch nén 
không nung, đã được UBND tỉnh phê 
duyệt hỗ trợ 437,5 triệu đồng với 2 nội 
dung: “Mua quyền kinh doanh và 
chuyển giao công nghệ chất ổn định 
đất RoadPacker” và “Đầu tư thiết bị 
công nghệ mới để sản xuất gạch nén 
không nung, ứng dụng công nghệ 
khoá chặt trong xây dựng để thi công 
nhà”. Trong đó, công ty đã sử dụng 
một phần tiền được hỗ trợ để chuyển 
giao công nghệ từ Canada và đầu tư 
một máy sản xuất gạch không nung 
(trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng). Hiện sản 
phẩm gạch không nung tự khóa của 
Công ty TNHH Quốc tế Troy đã được 
sản xuất và đưa vào ứng dụng trong 
các công trình xây dựng  theo tiêu 
chuẩn xanh, sạch, thân thiện với môi 
trường. Theo bà Ngô Thị Hồng 
Phượng, Chủ tịch Công ty TNHH 
Quốc tế Troy, với việc ứng dụng công 
nghệ chất ổn định đất của công ty 
trong sản xuất gạch không nung sẽ 
giảm còn 15-20% chi phí xây dựng so 
với việc sử dụng các vật liệu thông 
thường, thậm chí giảm 40% tùy theo 
từng trường hợp. Theo bà Phượng, 
“Chương trình KH-CN hỗ trợ DN 
trong việc nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa đã giúp 
công ty có động lực để tiếp tục nghiên 
cứu và phát triển những công nghệ 
mới đưa vào ứng dụng tại BR-VT”. 

Công ty Cổ phần Wonav (phường 
Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu) là DN khởi 
nghiệp được UBND tỉnh phê duyệt hỗ 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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trợ 200 triệu đồng. Số tiền này được 
công ty dùng để thuê tư vấn và thiết 
kế 2 phần mềm: “Ứng dụng xem ảnh 
Streetview trên bản đổ Google phục 
vụ cho việc tìm kiếm thông tin về địa 
chỉ và quảng bá du lịch” và phần mềm 
“Giải pháp số hoá dữ liệu biển báo 
giao thông phục vụ cho các ứng dụng 
GIS”. Đây là các giải pháp công nghệ 
mang lại cho người dùng cơ hội khám 
phá, tiếp cận thông tin trực quan trên 
nhiều phương diện, đặc biệt là góp 
phần quảng bá trực tiếp hình ảnh của 
du lịch tỉnh BR-VT. Tại BR-VT, hiện 
đã có nhiều DN mạnh dạn tiến thêm 
một bước trong việc làm mới trang 
web của mình, họ đều tỏ ra hài lòng 
và cho biết đã gặt hái được nhiều 
thành công trong kinh doanh sau khi 
được sự trợ giúp của Wonav. Đặc biệt, 
bằng công nghệ Google Streetview, 
Wonav đã giúp các công ty xây dựng 
Tour 360, tạo trải nghiệm thú vị, giúp 
du khách lập kế hoạch cho một 
chuyến đi trở nên thuận tiện hơn. 

Trên đây là 2 trong số hàng trăm DN 
trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ từ 
Chương trình “KH- CN hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-
2020”. Ông Nguyễn Kim Trường, Phó 
Giám đốc Sở KH-CN cho biết, 
Chương trình “KH-CN hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa giai đoạn 2014-2020” 
có nhiều nội dung hỗ trợ như: Hỗ trợ 
đào tạo, tập huấn; Hỗ trợ xây dựng, áp 

dụng và duy trì các hệ thống quản lý 
và các công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng; hỗ trợ chứng nhận hợp chuẩn, 
hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn; Hỗ trợ 
lập hồ sơ cấp nhãn “Bông sen xanh” 
và logo chương trình “Những địa chỉ 
tin cậy của du lịch tỉnh BR-VT”; Hỗ 
trợ phát triển tài sản trí tuệ; Hỗ trợ xây 
dựng website, phần mềm, tiết kiệm 
năng lượng, cải tiến công nghệ, thiết 
bị, xây dựng hệ thống xử lý nước 
thải…Chương trình đã giúp các đơn 
vị, DN giải quyết phần nào khó khăn 
về tiếp cận và ứng dụng khoa học 
công nghệ để tự đổi mới mình và phát 
triển bền vững trên đường hội nhập. 

Sau 2 năm thực hiện, Chương trình 
“KH-CN hỗ trợ DN nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
giai đoạn 2014-2020” ngày càng thu 
hút nhiều DN đăng ký tham gia. Năm 
2014 đã có 81 DN đăng ký và 50 DN 
được hỗ trợ với tổng kinh phí hơn 4,1 
tỷ đồng. Năm 2015, có 128 DN đăng 
ký tham gia và 111 DN được hỗ trợ 
với tổng kinh phí 6,4 tỷ đồng. Ngoài 
ra, Sở KH-CN còn hỗ trợ DN qua các 
hình thức khác như tổ chức các lớp 
đào tạo, tập huấn kiến thức về năng 
suất chất lượng, ứng dụng tiến bộ KH-
CN trong sản xuất, kinh doanh. 

Để biết thông tin về dự án, đề nghị 
DN có nhu cầu vui lòng liên hệ: Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. 
Địa chỉ: số 379 Hà Huy Tập, phường 
Phước Trung, TP.Bà Rịa. Điện thoại: 
064.3702256, Fax: 0643.850226 hoặc 
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truy cập Website http:// 
www.chicuctdc.baria-vungtau.gov.vn. 

Theo Sở KH&CN 
 
NGHỊ ĐỊNH 89 VỀ NHÃN HÀNG 
HÓA SẮP ĐƯỢC SỬA ĐỔI 

Ngày 26/5 tại Hà Nội, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm hàng 
hóa đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến về 
dự thảo Nghị định sử đổi, bổ sung 
Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 
30/8/2006 của Chính phủ về nhãn 
hàng hóa. 

Nghị định 89/2006/NĐ-CP được ban 
hành từ 2006 đến nay đã tròn 10 năm 
triển khai thực hiện. Theo Phó Tổng 
cục trưởng Nguyễn Nam Hải, thực 
tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh  
doanh nghiệp (DN) đã có nhiều thay 
đổi do đó việc sửa đổi, bổ sung Nghị 
định về nhãn hàng hóa chính là một 
trong những giải pháp tháo gỡ cho các 
tổ chức DN, tạo môi trường kinh 
doanh thuận lợi theo chủ trương của 
Chính phủ. 

Hội thảo được tổ chức lấy ý kiến từ 
đại diện các Bộ ngành, các doanh 
nghiệp, tổ chức liên quan. Nội dung 
chủ yếu điều chỉnh một số quy định ở 
những nhóm hàng mới, xuất xứ, quy 
định về trách nhiệm ghi nhãn, nội 
dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn 
hàng hóa... 

Đặc biệt, nội dung được đưa ra thảo 
luận thu hút được nhiều sự quan tâm 
của các đạo biểu tham dự hội thảo, đó 

là đối với những sản phẩm hàng hóa 
nhóm 2 nhãn hàng hóa bắt buộc phải 
thể hiện nội dung mã số, mã vạch. 

Theo ông Trần Quốc Tuấn - Cục 
trưởng Cục Quản lý Chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, hội thảo sẽ ghi nhận 
những ý kiến góp ý và trình Chính 
phủ ký và ban hành vào cuối năm nay. 

Theo vietq.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Phát hiện cách khai thác tối đa 
năng lượng Mặt Trời 

Nhóm các nhà khoa học của Viện 
nghiên cứu MIT (Mỹ) đã phát hiện 
một số phương pháp có thể chuyển đổi 
năng lượng Mặt Trời thành điện năng 
hiệu quả hơn trước. 

Trong nghiên cứu mới, nhóm các 
nhà khoa học đã tìm ra một số phương 
pháp tăng đáng kể hiệu suất sử dụng 
loại năng lượng sạch này. 

Phương pháp thứ nhất là sử dụng 
nhiều lớp pin. Đây là phương pháp 
đang được nghiên cứu và áp dụng 
rộng rãi nhằm tận dụng năng lượng 
Mặt Trời thu được càng nhiều càng 
tốt. 

Phương pháp thứ hai là chuyển đổi 
ánh sáng Mặt Trời thành nhiệt năng 
trước khi chuyển thành điện để thắp 
sáng. Phương pháp này sử dụng các 
thiết bị chuyển đổi có tên gọi là 
STPV mà nhóm này đã chứng minh là 
rất hiệu quả. 

TIN NGẮN KH&CN 
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Cách làm của họ khá đơn giản. Số 
năng lượng Mặt Trời không được sử 
dụng đến đáng lẽ bị tiêu hao dưới 
dạng nhiệt tỏa ra từ các tấm pin năng 
lượng Mặt Trời sẽ được hấp thụ vào 
một lớp vật chất trung gian bên dưới 
tấm pin. Bằng cách điều chỉnh vật liệu 
và cấu tạo của lớp trung gian, nhiệt 
được chuyển thành điện thắp sáng. Do 
đó năng lượng Mặt Trời thu được sẽ 
được tận dụng hết, không bị bỏ phí. 

  Theo TGVN 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
gặp mặt Top 100 Doanh nhân trẻ 
khởi nghiệp xuất sắc 2016 

Ngày 3/6/2016, tại Trụ sở Chính 
phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
gặp mặt Top 100 Doanh nhân trẻ khởi 
nghiệp xuất sắc 2016. Đảng, Nhà 
nước luôn coi doanh nghiệp (DN) là 
lực lượng xung kích đi đầu trong phát 
triển kinh tế. Hỗ trợ DN là chủ trương 
nhất quán của Đảng, Nhà nước.  

Phó Thủ tướng cho biết, Chính phủ 
sẽ tác động hỗ trợ phát triển DN, tạo 
ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận 
lợi nhất, thông thoáng nhất và nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia của 
Việt Nam để tất cả các DN thuộc mọi 
thành phần kinh tế đều được hoạt 
động trong môi trường như nhau, 
không có sự phân biệt đối xử và theo 
nguyên tắc thị trường. Nghị quyết 19 
của Chính phủ trong các năm 2014, 
2015, 2016 đã thể hiện rõ điều này, 

trong đó đặt ra yêu cầu cải thiện triệt 
để thủ tục hành chính, tạo thuận lợi 
cho DN, làm thế nào rút ngắn được 
quy định trên giấy tờ với thực thi của 
đội ngũ cán bộ công chức. Và mới đây 
nhất là Nghị quyết số 35/NQ-CP của 
Chính phủ về hỗ trợ và phát triển DN 
đến năm 2020.  

Phó Thủ tướng cho rằng để có được 
1 triệu DN vào năm 2020 theo Nghị 
quyết số 35/NQ-CP, phải phát triển cả 
về số lượng và chất lượng. Doanh 
nghiệp muốn phát triển được phải có 
khát vọng, phải đổi mới và sáng tạo. 
Chính phủ sẽ có thể chế chính sách để 
hỗ trợ quá trình khởi nghiệp bằng cách 
phát triển công cụ chính sách như quỹ 
khởi nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm… 
Chính phủ sẽ làm hết sức mình, sẽ xây 
dựng bộ tiêu chí đánh giá xếp hạng 
các địa phương trong việc hỗ trợ phát 
triển DN tư nhân.  

Kiến nghị lên Phó Thủ tướng, phần 
lớn các doanh nhân trẻ đều mong 
muốn Chính phủ có cơ chế chính sách 
hỗ trợ về vốn, về khoa học công nghệ, 
đào tạo nguồn nhân lực và đẩy mạnh 
cải cách thủ tục hành chính, tạo môi 
trường cạnh tranh bình đẳng và minh 
bạch cho các DN khởi nghiệp. 

Theo NASATI 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Báo cáo chuyên đề “Quy trình 
trồng thanh long ruột đỏ theo 
VietGAP” 

Ngày 3/6 tại xã Bông Trang (huyện 
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Xuyên Mộc), Trung tâm Thông tin và 
Thống kê KH&CN đã phối hợp với 
Hội Nông dân Huyện Xuyên Mộc tổ 
chức buổi báo cáo chuyên đề “Quy 
trình trồng thanh long ruột đỏ theo 
VietGAP” do ThS. Phạm Tấn Phước – 
Phó Ban Tuyên giáo xã hội (Hội Nông 
dân tỉnh) trình bày. Đến dự lớp tập 
huấn có hơn 70 người là đại diện các 
hộ nông dân trồng thanh long tại xã 
Bông Trang và xã Bưng Riềng. 

Tại buổi báo cáo chuyên đề, ThS. 
Phạm Tấn Phước đã giới thiệu về kết 
quả Dự án “Xây dựng mô hình trồng 
cây thanh long ruột đỏ theo hướng 
VietGAP tại xã Bưng Riềng, huyện 
Xuyên Mộc” được thực hiện từ năm 
2013, đến tháng 5/2016 dự án cho 
doanh thu gần 1 tỷ đồng/2 ha/5 mô 
hình. Dự án là kết quả tiếp nối của dự 
án trồng thử nghiệm cây thanh long 
ruột đỏ được triển khai tại xã Bông 
Trang, huyện Xuyên Mộc vào năm 
2009 do Hội Nông dân tỉnh BR-VT 
chủ trì thực hiện. Đến năm 2012, Dự 
án thử nghiệm đã được Hội đồng khoa 
học tỉnh tổ chức họp đánh giá nghiệm 
thu và đánh giá hiệu quả mang lại rất 
tốt, có khả năng nhân rộng. Hiệu quả 
kinh tế từ 400-500 triệu đồng/ha/năm. 

Ngoài ra, tại buổi báo cáo chuyên 
đề, ThS Phạm Tấn Phước đã giới 
thiệu, hướng dẫn bà con các kỹ thuật 
trồng và chăm sóc cây thanh long ruột 
đỏ, cách chuẩn bị đất, hom giống và 
kỹ thuật xử lý ra hoa.  

Ngoài nội dung báo cáo, bà con 

nông dân còn trao đổi thông tin, chia 
sẻ những kinh nghiệm thực tế trong 
quá trình trồng cây thanh long ruột đỏ. 

 
 Nghiệm thu dự án “Xây dựng 
mô hình thử nghiệm sản xuất giống 
Hàu Thái Bình Dương” 

Ngày 8/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN 
nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình 
thử nghiệm sản xuất giống Hàu Thái 
Bình Dương (Crassostrea gigas 
Thunberg, 1793)” tại thành phố Vũng 
Tàu do KS. Nguyễn Văn Mãnh (Phòng 
Kinh tế thành phố Vũng Tàu) và KS. 
Phạm Minh Công (Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN) làm chủ nhiệm. 

Mục tiêu của dự án là xây dựng trại 
sản xuất thủy sản phù hợp cho sản 
xuất giống Hàu Thái Bình Dương với 
quy mô sản xuất 2.000.000 con giống 
cấp 1/đợt và hoàn thiện quy trình kỹ 
thuật sản xuất giống Hàu Thái Bình 
Dương phù hợp với điều kiện khí hậu 
của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Kết quả dự án đã thu được 137.500 
miếng giá thể hàu giống cấp 1, bước 
đầu của mô hình đã cung cấp hàu 
giống cho một số hộ dân nuôi hàu 
thương phẩm tại xã Long Sơn. Hàu có 
tốc độ phát triển nhanh hơn hàu bản 
địa và có triển vọng là đối tượng vật 
nuôi mới giúp nâng cao thu nhập cho 
người nuôi thủy sản. 

Hội đồng đánh giá dự án có sản 
phẩm hiệu quả và đồng ý nghiệm thu 
dự án, xếp loại dự án đạt loại khá. 
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 “Ứng dụng Công nghệ chất ổn 
định đất (RoadPacker) phục vụ xây 
dựng đường giao thông” 

Ngày 16/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Hội đồng tuyển chọn Dự 
án Sản xuất thử nghiệm “Ứng dụng 
Công nghệ Chất ổn định đất 
(RoadPacker) phục vụ xây dựng 
đường giao thông tại xã Kim Long, 
huyện Châu Đức, tỉnh BR-VT” do TS. 
Nguyễn Trọng Tiến cùng cộng sự - 
Công ty TNHH Quốc tế Troy làm chủ 
nhiệm dự án.  

Chất ổn định đất RoadPacker được 
ứng dụng rộng rãi vào xây dựng 
đường giao thông và sản xuất Gạch 
đất nén không nung dùng trong lĩnh 
vực xây dựng dân dụng, công nghiệp, 
đã được các nước phát triển sử dụng 
từ lâu. Với các ưu điểm nổi trội như: 
thân thiện môi trường, ít lãng phí tài 
nguyên, thi công nhanh, giá thành 
thấp, độ bền cao. Chất ổn định đất ứng 
dụng trong việc xử lý nền đất yếu, 
giảm được rất nhiều chi phí so với 
việc xử lý nền đất yếu theo phương 
pháp truyền thống. 

Mục tiêu của dự án sản xuất, chuyển 
giao công nghệ đặt ra là nhằm chuyển 
giao ứng dụng công nghệ mới chất ổn 
định đất RoadPacker phục vụ thiết kế 
thi công xây dựng 01 km đường giao 
thông nông thôn đảm bảo quy chuẩn 
xây dựng Việt Nam theo Tiêu chuẩn 
quốc tế về chất ổn định đất tại huyện 
Châu Đức, tỉnh BR-VT, thay thế công 
nghệ xây dựng không cần đến nhựa 

đường và các sản phẩm/sản phẩm phụ 
từ công nghệ dầu khí.  

Hội đồng tuyển chọn đánh giá dự án 
mang tính ứng dụng cao, đồng ý cho 
triển khai thực hiện tuy nhiên cần 
chỉnh sửa dự án theo góp ý của hội 
đồng. 

 
 Nghiệm thu đề tài “Lịch sử quản 
lý và khai thác vùng biển đảo Bà 
Rịa – Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX 
đến nay (1900-2013)” 

Ngày 14/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN tư 
vấn nghiệm thu đề tài “Lịch sử quản 
lý và khai thác vùng biển đảo Bà Rịa – 
Vũng Tàu từ đầu thế kỷ XX đến nay 
(1900-2013)” do TS. Phạm Ngọc 
Trâm làm chủ nhiệm; trường Đại học 
KHXH&NV TP.HCM là cơ quan chủ 
trì đề tài. 

Kết quả nghiên cứu của đề tài đã tái 
hiện lịch sử quản lý và khai thác biển, 
đảo BR-VT qua các thời kỳ cũng như 
các thành tựu KH-CN trong phát triển 
kinh tế biển và đề xuất những giải 
pháp về quản lý và khai thác biển, đảo 
trong phát triển KT-XH ở BR-VT 

Hội đồng đánh giá đề tài đạt loại 
trung bình và yêu cầu chủ nhiệm đề 
tài chỉnh sửa và bổ sung số liệu, hình 
ảnh cho hoàn thiện nội dung đề tài. 
 
 Báo cáo chuyên đề “Một số chế 
phẩm Sinh – Hóa học mới phục vụ 
cho canh tác CNC” 

Ngày 10/6 tại xã Sông Xoài (huyện 
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Tân Thành) Trung tâm Thông tin và 
Thống kê KH&CN (Sở KH&CN) phối 
hợp Hội Nông dân huyện Tân Thành 
tổ chức báo cáo chuyên đề “Một số 
chế phẩm Sinh - Hóa học mới phục vụ 
cho canh tác CNC và ứng phó với 
điều kiện biến đổi khí hậu trong sản 
xuất nông nghiệp”. Báo cáo viên là 
TS. Nguyễn Đăng Nghĩa - GĐ Trung 
tâm Nghiên cứu và Tư vấn Nông 
nghiệp Nhiệt đới. Có hơn 90 bà con 
nông dân của 2 xã Hắc Dịch và Sông 
Xoài tới tham dự. 

Báo cáo viên đã giới thiệu tới bà con 
nông dân những loại phân bón, chế 
phẩm sinh học thế hệ mới, giúp bà con 
sử dụng và sản xuất an toàn, không 
ảnh hưởng môi trường.  

Theo TS. Nguyễn Đăng Nghĩa, sản 
xuất và sử dụng phân bón thế hệ mới 
là một trong những xu hướng ứng 
dụng kỹ thuật cao trong nông nghiệp 
hiện nay. Phân bón này giúp tăng 
năng suất cây trồng, cải tạo đất và 
không gây tác hại đến môi trường. Xu 
hướng nghiên cứu và sản xuất hiện 
nay tập trung vào các loại phân hữu cơ 
từ than sinh học (biochar), phân bón 
chuyên dùng, phân bón chức năng, 
phân bón công nghệ nano,… 

Sau buổi báo cáo, TS Nguyễn Đăng 
Nghĩa đã đi thăm, kiểm tra và hướng 
dẫn kỹ thuật chăm sóc và sử dụng 
phân bón thế hệ mới trên cây bưởi – 
cây trồng có thế mạnh tại xã Hắc Dịch 
và Sông Xoài.  

 Theo Sở KH&CN 

 
 
 

 Công nghệ bảo quản rong nho 
tươi bằng phương pháp ướp muối 

Thông qua thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu công nghệ và thiết bị bảo quản, 
chế biến rong nho (Caulerpa 
Lentillifera) quy mô công nghiệp” (mã 
số KC07.08/11-15), các nhà khoa học 
thuộc Trường Đại học Nha Trang đã 
nghiên cứu thành công quy trình công 
nghệ bảo quản rong nho tươi bằng 
phương pháp ướp muối. 

Công nghệ bảo quản rong nho tươi 
bằng phương pháp ướp muối gồm các 
bước sau: 1) Sơ chế: rong nho sau khi 
thu hoạch (độ tuổi thu hoạch là 35-40 
ngày) được nuôi sơ chế trong nước 
biển ở nhiệt độ 28±2oC trong 48 giờ; 
2) Rửa: rong nho sau sơ chế được rửa 
bằng dung dịch oligochitosan 0,75% 
nhằm loại bỏ các động vật hai mảnh 
vỏ bám vào và ức chế vi khuẩn gây 
thối (rửa 2-4 lần tùy thuộc vào độ sạch 
của nguyên liệu). Sau khi rửa, rong 
nho được làm ráo trong khoảng thời 
gian 10 phút; 3) Ly tâm tách nước: 
quá trình ly tâm được thực hiện bằng 
máy với tốc độ quay tối đa 500 
vòng/phút hoặc thiết bị quay tay trong 
khoảng 3 phút. Trong quá trình ly tâm 
cần lưu ý sử dụng vải mềm lót quanh 
thùng roto hoặc thùng quay để tránh 
dập vỡ phần cầu rong; 4) Ngâm muối: 
rong nho được ngâm trong dung dịch 
muối 30% có bổ sung 3% sorbitol 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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trong thời gian 2 giờ với tỷ lệ rong 
nho/dung dịch muối là 1/3; 5) Bảo 
quản: rong nho sau khi ngâm muối 
được bao gói chân không bằng 
polyethylen và bảo quản trong tủ lạnh 
ở 4oC. Phương pháp này cho phép bảo 
quản rong nho trong thời gian 3-6 
tháng vẫn đảm bảo màu sắc và chất 
lượng sản phẩm. 

Chi tiết xin liên hệ: ThS Nguyễn Thị 
Mỹ Trang - Khoa Công nghệ thực 
phẩm - Trường Đại học Nha Trang. 
Số 2, Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, 
Khánh Hòa; Tel: 058.3832069/ 
0982890695. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Phần mềm đánh giá thích nghi 
đất đai 

Sau 5 năm nghiên cứu, các nhà khoa 
học thuộc Phòng Địa lý, thổ nhưỡng 
và môi trường (Bảo tàng Thiên nhiên 
Việt Nam) đã hoàn thành phần mềm 
đánh giá thích nghi đất đai (LSE). 

Đây là phần mềm đầu tiên của Việt 
Nam được dùng cho mục đích đánh 
giá thích nghi đất đai với nhiều ưu 
điểm nổi bật như: được lập trình bằng 
ngôn ngữ VBNet theo quy trình đánh 
giá đất đai trên cơ sở phân tích đa chỉ 
tiêu trong môi trường Hệ thông tin địa 
lý GIS (GIS-MCA); các tính toán và 
phân tích dựa trên cấu trúc dữ liệu 
Raster có thể áp dụng cho đánh giá 
thích nghi đất đai ở quy mô vùng; giao 
diện dễ sử dụng gồm cả tiếng Anh và 
tiếng Việt; giúp người sử dụng tiết 

kiệm thời gian trong đánh giá thích 
nghi đất đai cho cây trồng (phục vụ tốt 
cho quy hoạch sử dụng đất nông 
nghiệp). 

Phần mềm đã được kiểm chứng 
bằng cách sử dụng để đánh giá thích 
nghi đất đai cho cây cao su tại Quảng 
Bình và Quảng Trị. Kết quả cho thấy, 
đánh giá của phần mềm trùng khớp 
với tình hình thực tế tại địa phương. 

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Địa lý, 
thổ nhưỡng và môi trường (Bảo tàng 
Thiên nhiên Việt Nam). 18 Hoàng 
Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 
(04)37568328, 0967248168 (Nguyễn 
Thanh Tuấn). 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 

 Chuyển giao tiến bộ KH&CN 
thúc đẩy phát triển nông thôn, 
miền núi 

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 
số 07/2016/TT-BKHCN quy định quản 
lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, 
chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai 
đoạn 2016-2025. 

Theo đó, các dự án thuộc Chương 
trình được phân thành 2 nhóm: 1- Dự 
án do Bộ KH&CN trực tiếp quản lý là 
dự án có quy mô lớn, kết quả dự kiến 
đạt được có khả năng ứng dụng rộng 
rãi ở nhiều tỉnh, thành phố; 2- Dự án 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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ủy quyền cho UBND tỉnh/thành phố 
trực thuộc Trung ương quản lý là dự 
án không thuộc quy định trên. 

Việc phân nhóm các dự án trên do 
Bộ trưởng Bộ KH&CN quyết định 
trên cơ sở ý kiến tư vấn của Hội đồng 
tư vấn xác định danh mục các dự án 
thuộc Chương trình do Bộ trưởng Bộ 
KH&CN thành lập. 

Thông tư quy định, tổ chức chủ trì 
dự án là tổ chức được thành lập và 
hoạt động theo quy định của pháp 
luật; có cơ sở vật chất kỹ thuật đảm 
bảo thực hiện dự án; có năng lực huy 
động nguồn kinh phí ngoài ngân sách 
và các nguồn lực khác thực hiện dự 
án; trực tiếp thực hiện dự án, tiếp thu 
và thụ hưởng kết quả dự án; có năng 
lực tổ chức liên kết sản xuất theo 
chuỗi giá trị hàng hóa hoặc tổ chức 
sản xuất hàng hóa tạo sinh kế cho 
người dân tại vùng khó khăn, vùng 
dân tộc thiểu số. 

Đồng thời, có trụ sở tại tỉnh/thành 
phố triển khai dự án trừ trường hợp 
đặc thù được Bộ KH&CN xem xét, 
chấp thuận; không thuộc trường hợp 
không đủ điều kiện tham gia tuyển 
chọn, giao trực tiếp thực hiện nhiệm 
vụ KH&CN quy định tại Điều 4 
Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN. 

Chủ nhiệm dự án cần đáp ứng các 
yêu cầu sau: là người lao động thuộc 
tổ chức chủ trì dự án, có chuyên môn 
phù hợp, có trình độ từ tốt nghiệp cao 
đẳng trở lên về lĩnh vực công nghệ 
chuyển giao trong dự án và có ít nhất 

3 năm kinh nghiệm công tác đối với 
người có trình độ đại học trở lên và ít 
nhất 5 năm đối với người có trình độ 
cao đẳng. 

Thông tư nêu rõ, công nghệ lựa chọn 
để ứng dụng chuyển giao đáp ứng các 
yêu cầu sau: Hướng vào giải quyết 
những vấn đề có tầm quan trọng đối 
với phát triển kinh tế - xã hội của nơi 
thực hiện dự án và bảo đảm yêu cầu 
về bảo vệ môi trường sinh thái; phù 
hợp với nhu cầu phát triển và điều 
kiện thực tế của vùng miền, địa 
phương và mục tiêu của Chương trình; 
tiên tiến, có tính mới và hiệu quả hơn 
so với công nghệ hiện có đang áp 
dụng rộng rãi tại địa phương… 

Đồng thời, được công nhận là tiến 
bộ kỹ thuật và công nghệ mới theo 
quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn hoặc được tạo ra từ 
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách 
nhà nước cấp Bộ, cấp tỉnh, cấp quốc 
gia đã được đánh giá, nghiệm thu từ 
mức đạt trở lên hoặc được Bộ trưởng 
Bộ KH&CN cho phép thực hiện 
chuyển giao. 

Thời gian thực hiện dự án tối đa là 
36 tháng. Đối với dự án trồng các loại 
cây lâu năm, trồng rừng, phát triển 
vùng nguyên liệu kết hợp chế biến và 
một số đối tượng đặc biệt khác thời 
gian có thể kéo dài hơn nhưng không 
quá 60 tháng. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ 8.6.2016. 

Theo baochinhphu.vn 


