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THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 09: 
ĐƯA CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN VÀO 
ĐỜI SỐNG 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 
bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VI 
nhiệm kỳ 2015 - 2020, ngày 22 tháng 
6 năm 2016, Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH-CN) đã ban hành kế hoạch 
hành động thực hiện nghị quyết của 
ngành.  

Theo đó, nhằm triển khai kịp thời, 
có chất lượng và hiệu quả các nhiệm 
vụ và giải pháp phát triển KH-CN đã 
được Đại hội 6 đề ra, ngành KH-CN 
cần tiếp tục tăng cường nghiên cứu, 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ, 
thiết bị tiên tiến, hiện đại của nước 
ngoài gắn với việc thẩm định, cấp 
phép đầu tư cho các dự án mới vào 
tỉnh. Khuyến khích tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, áp 
dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, 
xây dựng và phát triển thương hiệu. 
Thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển 
đội ngũ nhân lực KH-CN đủ khả năng 
tiếp thu, làm chủ những công nghệ 
tiên tiến, hiện đại. Phấn đấu đến năm 
2020 chỉ số hoạt động KH-CN đóng 
góp cho tăng trưởng kinh tế và chỉ số 
tốc độ đổi mới công nghệ của tỉnh 
đứng vào nhóm tốt trong số các tỉnh, 
thành trong cả nước. 

 Hiện nay, ngành KH-CN tỉnh đang 
đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu 

KH-CN vào sản xuất, đời sống. Qua 
đó, góp phần làm tăng năng suất, giảm 
chi phí, tiết kiệm sức lao động, thân 
thiện với môi trường… 

Khoảng 10 năm trở lại đây, các đề 
tài, dự án KH-CN do Sở KH-CN phát 
động được nhiều người đánh giá cao 
bởi tính ứng dụng vào thực tiễn, thậm 
chí còn được một số DN từ địa 
phương khác nhận chuyển giao công 
nghệ. Đơn cử như Giải pháp “Hệ 
thống hố ga của hệ thống thoát nước 
thải (hố ga ngăn mùi không có muỗi)” 
của ông Hồ Viết Vẻ, Giám đốc Công 
ty TNHH SiGen (TP.Vũng Tàu) đoạt 
giải ba Hội thi Sáng tạo kỹ thuật 
(STKT) tỉnh, giải khuyến khích Hội 
thi STKT toàn quốc 2014-2015, đã 
được Công ty CP xây dựng HT 
(TP.Hồ Chí Minh) đề nghị chuyển 
giao công nghệ. Giải pháp này cũng 
được đề xuất triển khai thí điểm cho 
60 hố ga tại phường 8, TP.Vũng Tàu. 
Theo đánh giá của cơ quan chức năng, 
giải pháp của tác giả Hồ Viết Vẻ có 
ưu điểm vượt trội là có thể ngăn mùi 
khô và không làm phát sinh muỗi, côn 
trùng. Hơn nữa, giải pháp này được 
tác giả thiết kế đơn giản, thi công dễ 
dàng, giá thành lại khá rẻ, chỉ 10 triệu 
đồng/cái. 

Sáng chế “Xe lu nền và cào muối” 
của diêm dân Nguyễn Văn Gia (ngụ 
tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện 
Long Điền) đoạt giải nhì tại cuộc thi 
sáng tạo KH-KT tỉnh năm 2014-2015, 
đã trở thành giải pháp hiệu quả với 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 



Số 243 - 7/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 2 

những người làm muối. Theo ông 
Nguyễn Văn Gia, từ khi có máy lu 
nền, chất lượng mặt nền được cải 
thiện. Nền do máy lu chặt hơn, láng, 
phẳng, ít tốn chi phí và thời gian. Qua 
nhiều lần cải tiến, xe lu muối của ông 
Gia đã giảm sức nặng từ 2,5 tạ xuống 
còn 1,2 tạ, nhỏ gọn, dễ vận chuyển 
hơn. “Trước đây, với 10 tấn muối, 
người ta phải sử dụng 10 công để cào 
thì với xe lu cào muối, nay chỉ mất 5 
công. Ngoài ra, chi phí để lu nền 1ha 
diện tích sản xuất muối bằng máy chỉ 
khoảng 2,5 triệu đồng, giảm ½ chi phí 
so với phương pháp thủ công”, ông 
Gia cho biết. 

Từ năm 1991 đến nay, BR-VT đã 
thực hiện khoảng 300 đề tài, dự án 
KH-CN cấp tỉnh và 500 đề tài cấp 
ngành (cơ sở) trên các lĩnh vực: điều 
tra cơ bản điều kiện tự nhiên và bảo 
vệ tài nguyên môi trường; khoa học xã 
hội và nhân văn, nông - lâm - ngư 
nghiệp, y tế - giáo dục, kỹ thuật công 
nghệ… Riêng trong 6 tháng đầu năm 
2016, Sở KH-CN đã nghiệm thu các 
đề tài, dự án: mô hình khảo nghiệm và 
chuyển giao quy trình trồng hoa cúc 
đại đóa từ giống nuôi cấy mô F1 của 
Lâm Đồng tại tỉnh BR-VT; mô hình 
khảo nghiệm trồng hành lá, rau cải 
cục kết hợp phân bón khoáng chất 
nano công nghệ Đức, hệ thống lưới 
ngăn côn trùng gây hại, công nghệ 
tưới nhỏ giọt Israel theo hướng 
VietGap tại huyện Tân Thành; nhân 
rộng mô hình sản xuất phân bón hữu 

cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông 
nghiệp quy mô hộ gia đình tại các xã, 
thị trấn nông thôn mới trên địa bàn 
huyện Xuyên Mộc; mô hình nuôi 
thương phẩm cá chim vây vàng trong 
ao đất tại xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu; 
nghiên cứu ứng dụng công nghệ mã 
hóa mã vạch, công nghệ thông tin xây 
dựng quy trình quản lý và truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm hồ tiêu tỉnh. 

Nhiều đề tài, dự án sau nghiệm thu 
đã được đưa vào áp dụng trong thực tế 
sản xuất và đời sống, phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội cũng như cung 
cấp những luận cứ khoa học phục vụ 
công tác nghiên cứu khoa học và đào 
tạo cán bộ. Mục tiêu của ngành KH-
CN trong giai đoạn 2016-2020 là tạo 
ra bước phát triển mới trong ứng dụng 
các thành tựu KH-CN vào sản xuất và 
đời sống. Theo ông Mai Thanh 
Quang, Giám đốc Sở KH-CN, để đạt 
được mục tiêu đề ra, Sở KH-CN sẽ 
chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 
vị, địa phương có liên quan triển khai 
các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng 
tiến bộ KH-CN vào sản xuất và đời 
sống, tập trung cho các lĩnh vực: Ứng 
dụng công nghệ cao vào sản xuất nông 
nghiệp, nuôi trồng thủy sản, bảo quản, 
chế biến sau thu hoạch; bảo đảm an 
toàn vệ sinh thực phẩm; bảo vệ môi 
trường, ứng phó biến đổi khí hậu; 
phòng, chống xói lở bờ biển; tiết kiệm 
năng lượng, phát triển năng lượng tái 
tạo; cải cách hành chính; xã hội nhân 
văn; ứng dụng công nghệ thông tin 
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trong các ngành, lĩnh vực… Bên cạnh 
đó, Sở KH-CN cũng khuyến khích, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ, áp dụng các hệ thống 
quản lý tiên tiến, xây dựng và phát 
triển thương hiệu. Trong giai đoạn 
2016 – 2020 có ít nhất 1.000 lượt DN 
đổi mới công nghệ, áp dụng các hệ 
thống quản lý tiên tiến. Đến năm 2020 
có ít nhất 10 doanh nghiệp KH-CN 
được thành lập. Hầu hết các sản phẩm, 
hàng hóa đặc sản của tỉnh đến năm 
2020 đều được đăng ký bảo hộ quyền 
sở hữu trí tuệ, được xây dựng và phát 
triển thương hiệu. 

Tổng hợp 
 
KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI 
HỢP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG 
KH&CN GIAI ĐOẠN 2016 - 2017 

Ngày 14/07, tại hội trường Ủy ban 
nhân dân Huyện Xuyên Mộc, Đoàn 
công tác Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tỉnh BR-VT do đồng chí 
Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở làm 
trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với 
Ủy ban nhân dân Huyện Xuyên Mộc 
về đánh giá kết quả phối hợp triển 
khai hoạt động KH&CN thời gian qua 
và ký kết Chương trình phối hợp đẩy 
mạnh hoạt động KH&CN giữa Sở 
KH&CN với UBND huyện Xuyên Mộc 
giai đoạn 2016 – 2017. Tiếp và làm 
việc với đoàn có đồng chí Đặng 
Thanh Minh – Chủ tịch UBND huyện 
Xuyên Mộc và hơn 15 đại biểu là đại 
diện lãnh đạo các xã/thị trấn, lãnh 

đạo các phòng ban trực thuộc huyện. 
 Qua báo cáo của UBND huyện 

Xuyên Mộc cho thấy, trong những 
năm qua, hoạt động KH&CN trên địa 
bàn huyện đã có những chuyển biến 
tích cực, một số ứng dụng và chuyển 
giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào 
sản xuất và đời sống xã hội đã đem lại 
hiệu quả thiết thực, góp phần thúc đẩy 
KT-XH phát triển. Hệ thống tổ chức 
quản lý nhà nước về KH&CN từng 
bước được kiện toàn. Hoạt động 
KH&CN luôn được cấp ủy, chính 
quyền địa phương quan tâm chỉ đạo. 
Cụ thể trong 5 năm trở lại đây, trên 
địa bàn huyện Xuyên Mộc có nhiều đề 
tài, dự án đã được triển khai và áp 
dụng vào thực tế cuộc sống như: Sản 
xuất thử nghiệm cây thanh long ruột 
đỏ trên địa bàn huyện Xuyên Mộc; Dự 
án xây dựng mô hình sản xuất dưa lê 
lưới tại xã Phước Thuận; Nhân rộng 
mô hình thông tin điện tử KH&CN 
phục vụ phát triển nông nghiệp, nông 
thôn tỉnh BR-VT; Điều tra đánh giá 
trữ lượng, chất lượng một số nguồn 
nước khoáng mới phát hiện trong tỉnh 
BR-VT và đề xuất các giải pháp khai 
thác, sử lý hợp lý; Chế biến chất thải 
nông nghiệp thành phân hữu cơ vi 
sinh; Nghiên cứu ứng dụng chế phẩm 
sinh học phòng trừ tuyến trùng hại cây 
khổ qua và cà tím tại tỉnh BRVT (tại 
huyện Xuyên Mộc tập trung phòng trừ 
bệnh cho cây cà tím); Xây dựng mô 
hình quản lý bệnh tăng huyết áp ở 
người lớn tại tuyến y tế cơ sở thuộc 
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huyện Xuyên Mộc; Mô hình phối hợp 
liên ngành y tế - giáo dục trong phòng 
chống sốt xuất huyết… Ngoài ra, 
huyện Xuyên Mộc cũng có nhiều giải 
pháp đoạt giải cao tại các hội thi Sáng 
tạo Kỹ thuật tỉnh BR-VT, cuộc thi Ý 
tưởng KH&CN và các giải pháp trên 
đã được đưa vào ứng dụng trong thực 
tế như: giải pháp cải tiến máy phát cỏ 
để tỉa cành các vườn cây lâu năm; 
chương trình tính giờ và quy đổi cho 
giáo viên; Chế biến chất thải nông 
nghiệp thành phân hữu cơ vi sinh; quy 
trình thâm canh chuyên trồng cây bí 
đỏ lấy ngọn… 

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2016, 
Huyện đã phối hợp với Sở KH&CN tổ 
chức triển khai các nhiệm vụ, mô 
hình, dự án phát triển công nghệ trên 
địa bàn huyện như mô hình hầm bảo 
quản thủy sản trên tàu đánh bắt xa bờ; 
Dự án nhân rộng mô hình trồng rau ăn 
lá kết hợp phân bón khoáng chất nano 
công nghệ Đức, hệ thống lưới ngăn 
côn trùng gây hại và công nghệ tưới 
nhỏ giọt Israel theo tiêu chuẩn an toàn 
vệ sinh thực phẩm… Phối hợp tổ chức 
03 báo cáo chuyên đề “Quy trình kỹ 
thuật trồng cây Thanh long ruột đỏ 
theo VietGap”, “TPP - Thời cơ - 
Thách thức và tác động đến ngành 
nông nghiệp VN” cho bà con nông 
dân trên địa bàn huyện. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý nhà 
nước về Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng ở địa phương được tăng cường, 
việc phối hợp với các cơ quan chức 

năng trong công tác kiểm tra về chất 
lượng, ghi nhãn hàng hoá và đo lường 
cho hàng đóng gói sẵn, chất lượng mũ 
bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, thiết bị điện, 
điện tử,... được thực hiện chặt chẽ, 
góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng cho các hộ kinh doanh và 
người tiêu dùng.  

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được hoạt động KH&CN trên địa 
bàn huyện Xuyên Mộc còn có những 
tồn tại như: Các ứng dụng tiến bộ 
KH&CN vào cuộc sống trên địa bàn 
huyện còn rất ít, chưa nhân rộng được 
các mô hình, dự án đã triển khai; 
Nhận thức của các cấp các ngành đối 
với nhiệm vụ phát triển KH&CN chưa 
đồng đều, chưa đúng mức, chưa phát 
huy hiệu quả ứng dụng KH&CN vào 
thực tế; công tác xã hội hoá các hoạt 
động KH&CN còn hạn chế, nguồn 
kinh phí bố trí cho KH&CN còn thấp; 
chưa có cán bộ chuyên trách về 
KH&CN... 

Tại buổi làm việc, UBND huyện đã 
đề xuất Sở KH&CN trong giai đoạn 
2016 - 2017, hỗ trợ triển khai một số 
dự án như Xây dựng mô hình trồng 
rau quả thủy canh công nghệ cao; Xây 
dựng mô hình hệ thống tưới tự động 
theo công nghệ Israel kết hợp bón 
phân cho đối tượng là cây ăn trái đặc 
hữu của huyện; Xây dựng mô hình 
quan trắc trong nuôi tôm nhằm sớm 
phát hiện dịch bệnh và kháng sinh 
đảm bảo an toàn sinh học và môi 
trường trong chăn nuôi tại xã Phước 



Số 243 - 7/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 5 

Thuận; Xây dựng mô hình chăn nuôi 
gia cầm trong nông hộ nhằm giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường và an toàn 
sinh học; Nhân rộng mô hình Ứng 
dụng hệ thống quản lý chất lượng xây 
dựng vùng sản xuất nhãn xuồng đạt 
tiêu chuẩn VietGap tại xã Hòa Hiệp; 
Tổ chức triển khai nhiệm vụ xây dựng 
mô hình vệ sinh môi trường nông thôn 
nhằm giải quyết ô nhiễm môi trường 
từ chăn nuôi ở các nông hộ; Tổ chức 
đào tạo tập huấn cho nông dân trên địa 
bàn huyện kiến thức về ứng dụng 
nông nghiệp công nghệ cao, trồng các 
giống cây trồng mới có năng suất và 
chất lượng. Đẩy mạnh các hoạt động 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng, 
chương trình KH&CN hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất lượng. 
Tăng cường các hoạt động thông tin, 
thống kê KH&CN, đào tạo tập huấn, 
phổ biến kiến thức về KH&CN cơ sở. 
Đẩy mạnh hoạt động sáng kiến, cải 
tiến kỹ thuật, ý tưởng KH&CN.  

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, 
đồng chí Mai Thanh Quang, Giám đốc 
Sở KH&CN ghi nhận những đề xuất 
của UBND huyện Xuyên Mộc. Đồng 
thời, đề nghị UBND huyện trong thời 
gian tới chỉ đạo các phòng, ban 
chuyên môn của huyện nghiên cứu để 
phát huy tiềm năng lợi thế của huyện; 
ưu tiên nghiên cứu, chủ động ứng 
dụng các công nghệ mới vào sản xuất 
nông nghiệp phát huy tiềm năng về tài 
nguyên đất đai, khí hậu của địa 
phương; tiếp tục xây dựng thương 

hiệu cho các sản phẩm chủ lực của 
huyện; bố trí cán bộ chuyên trách về 
KH&CN phù hợp; đẩy mạnh ứng 
dụng KH&CN vào phát triển kinh tế-
xã hội góp phần nâng cao chất lượng 
đời sống nhân dân. 

Theo Sở KH&CN 
 
 

 
 
06 THÁNG ĐẦU NĂM 2016: 
NHIỀU ĐỀ TÀI KH-CN ĐƯỢC 
ỨNG DỤNG VÀ ĐỜI SỐNG 

Ngày 6-7, Sở KH-CN đã tổ chức sơ 
kết công tác 6 tháng đầu năm và triển 
khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 

6 tháng đầu năm, Sở KH-CN đã 
triển khai nhiều mặt công tác: Quản lý 
khoa học, quản lý an toàn bức xạ; 
kiểm tra tiến độ áp dụng, duy trì hệ 
thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn Việt Nam ISO 9001:2008 tại 
các cơ quan hành chính trên địa bàn 
tỉnh; tổ chức tuyên truyền về hoạt 
động KH-CN trên trang thông tin điện 
tử Sở KH-CN, Báo BR-VT, Đài PT-
TH tỉnh; hoàn thiện các thủ tục và đưa 
vào vận hành thử nghiệm sàn giao 
dịch công nghệ trực tuyến tỉnh BR-
VT. Một trong những hoạt động nổi 
bật của Sở KH-CN trong 6 tháng qua 
là việc ứng dụng tiến bộ KH-CN vào 
sản xuất và đời sống. Theo đó, 6 tháng 
đầu năm, Sở KH-CN đã nghiệm thu 2 
đề án gồm: Xây dựng mô hình khảo 
nghiệm và chuyển giao quy trình 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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trồng hoa cúc đại đóa từ giống nuôi 
cấy mô F1 của Lâm Đồng tại tỉnh BR-
VT; xây dựng mô hình khảo nghiệm 
trồng hành lá và rau cải kết hợp phân 
bón khoáng chất nano công nghệ Đức, 
hệ thống lưới ngăn côn trùng gây hại 
và công nghệ tưới nhỏ giọt Israel theo 
hướng VietGAP tại huyện Tân Thành. 
Các đề án này đã mang lại hiệu quả 
cao trong sản xuất, giúp nông dân sản 
xuất nông sản sạch, chất lượng cao, 
tiết kiệm chi phí khoảng 30-50%; 
năng suất tăng khoảng 30% so với quy 
trình sản xuất thông thường. 

6 tháng cuối năm, ngoài các nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về KH-CN, Sở 
KHCN tiếp tục đẩy mạnh việc ứng 
dụng tiến bộ KH-CN vào sản xuất và 
đời sống. Dự kiến tháng 7-2016, Sở sẽ 
nghiệm thu 3 đề tài, dự án gồm: Nhân 
rộng mô hình sản xuất phân bón hữu 
cơ vi sinh từ phế phụ phẩm nông 
nghiệp quy mô hộ gia đình tại các xã, 
thị trấn nông thôn mới trên địa bàn 
huyện Xuyên Mộc; Xây dựng mô hình 
nuôi thương phẩm cá chim vây vàng 
trong ao đất tại Long Sơn, TP.Vũng 
Tàu; Ứng dụng công nghệ mã hóa mã 
vạch, công nghệ thông tin xây dựng 
quy trình quản lý và truy xuất nguồn 
gốc sản phẩm hồ tiêu tỉnh. 

Theo Báo BR-VT 
 
KC.01/11-15: NHIỀU ĐỀ TÀI 
ĐƯỢC THƯƠNG MẠI HÓA 

Chương trình khoa học và công 
nghệ ( KH&CN) trọng điểm cấp Nhà 

nước Nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển công nghệ thông tin và truyền 
thông (gọi tắt là Chương trình KC.01) 
đã tổng kết triển khai giai đoạn 2011-
2015. Sau 5 năm triển khai, Chương 
trình KC.01 đã đạt được những mục 
tiêu đề ra, đồng thời qua đó khẳng 
định tiềm năng và năng lực nghiên 
cứu của các chuyện gia Việt Nam. 

Nhiều kết quả ấn tượng 
Trong 5 năm qua, trong khuôn khổ 

Chương trình KC.01, đã có 21 đề tài 
nghiên cứu và 2 dự án sản xuất đã 
được lựa chọn để triển khai. Trong đó, 
có 6 nhiệm vụ thuộc mạng thế hệ mới, 
5 nhiệm vụ trong lĩnh vực vi mạch 
điện tử, 4 nhiệm vụ trong lĩnh vực 
giao thông thông minh, 2 nhiệm vụ 
trong lĩnh vực xử lý Tiếng Việt, 2 
nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn bảo 
mật, 4 nhiệm vụ trong lĩnh vực giải 
pháp ứng dụng khác. Trong khuôn 
khổ của chương trình này, đã có 42 
bài báo được đăng trong nước, 18 bài 
đăng ở nước ngoài, 28 bài báo được 
công bố tại hội nghị trong nước và 38 
bài báo được công bố tại hội nghị 
ngoài nước. Đã có 16 tiến sĩ và 65 
thạc sĩ được đào tạo trong quá trình 
tham gia Chương trình. 

TS. Đỗ Văn Lộc, Phó Chủ nhiệm 
Chương trình KC 01 cho biết: Chương 
trình KC.01 giai đoạn này đã có 
những thay đổi đáng kể, cách xác định 
đề tài nghiên cứu cũng thực tế hơn. 
Đặc biệt Chương trình đã tập trung 
vào việc làm chủ và ứng dụng được 
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các công nghệ mới và tiên tiến nhất, 
tạo tiền đề cho các bước phát triển tiếp 
theo. Trình độ công nghệ và sản phẩm 
của Chương trình đều là các công 
nghệ mới, sản phẩm đạt trình độ công 
nghệ tiên tiến ở trong khu vực, một số 
sản phẩm đạt trình độ công nghệ của 
thế giới. 

Cụ thể như, trong lĩnh vực mạng thế 
hệ mới một số nhiệm vụ của Chương 
trình đã chuẩn bị tích cực cho việc 
nâng cấp mạng 3G hiện nay lên mạng 
LTE-4G, thể hiện sự đi trước của 
KH&CN cho sự phát triển sản xuất và 
kinh doanh gắn với hoạt động sản 
xuất. Kết quả của các nhiệm vụ này đã 
làm chủ được việc thiết kế và quy 
hoạch mạng LTE-4, chế tạo được 
Serving Gateway và các thiết bị đầu 
cuối theo tiêu chuẩn LTE Advanced. 

Đặc biệt, Chương trình KC01 giai 
đoạn này đã có 14/20 nhiệm vụ đã tạo 
ra dịch vụ và giải pháp, sản phẩm 
được đưa vào thực tế ứng dụng tiêu 
biểu như Đề tài KC01.15 nghiên cứu 
thiết kế platform trên cơ sở bộ xử lý 
Java 32 bit hỗ trợ phát triển thiết bị di 
động cầm tay kết nối tới các mạng di 
động thế hệ sau. Hiện đã tiến hành thử 
nghiệm với VNPT để phát triển thiết 
bị chuyên dụng cho giao thông, trong 
đó sẽ phối hợp với trung tâm công 
nghệ của VNPT Technology để sử 
dụng sản phẩm mẫu hướng tới sản 
xuất 3.000 bộ thiết bị Telematics Car 
cung ứng cho thị trường. 

Hay như đề tài KC01.24 hệ hỗ trợ 

trực tuyến cảnh báo lũ cho lưu vực 
sông Vu Gia – Thu Bồn, tỉnh Quảng 
Nam. Giải pháp đã được ứng dụng 
thực tế tại Quảng Nam, Đà Nẵng, 
Bình Định, Kom Tum. Hiện nay, 
Trường Đại học Nông Lâm TP Hồ 
Chí Minh đang tiến hành phối hợp với 
Cục Phòng chống thiên tai xây dựng 
kế hoạch thiết lập 500 trạm trên cả 
nước. 

Hiệu quả kinh tế cao 
TS.Trần Xuân Hồng - Ủy viên kiêm 

Thư ký Khoa học Chương trình KC01 
cho biết: Từ 14/20 nhiệm vụ đã triển 
khai trong thực tiễn cho thấy các sản 
phẩm được tạo ra từ chương trình khi 
đi vào sản xuất kinh doanh có giá 
thành cạnh tranh với các sản phẩm 
cùng loại của nước ngoài, thay thế 
nhập khẩu. Đặc biệt, từ thực tiễn triển 
khai và tính toán của dự án đầu tư đối 
với 8/20 nhiệm vụ được thương mại 
hóa cho thấy các sản phẩm và dịch vụ 
được tạo ra từ 8 nhiệm vụ này có chất 
lượng tốt hơn hoặc tương đương 
nhưng giá cạnh tranh. 

Tiêu biểu như giải pháp thông minh 
được ứng dụng tại Cầu Giẽ - Ninh 
Bình và Trung tâm điều hành Giao 
thông thông minh tại Hà Nội; dịch vụ 
Truyền hình lai ghép băng rộng và 
quảng bá (HbbTV), các trạm cảnh báo 
lũ, dịch vụ hai chiều, dịch vụ nghe đọc 
thông tin từ Internet, ứng dụng vi 
mạch cho thiết kế chế tạo thiết bị 
chuyên dụng, điều kiển nhà thông 
minh bằng tiếng nói… 
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Bên cạnh đó, các nhiệm vụ của 
Chương trình đóng góp cho việc tạo ra 
các dịch vụ mới có chất lượng hơn và 
chi phí hợp lý hơn cho người tiêu 
dùng. Cụ thể như đó là dịch vụ thông 
tin di động sử dụng công nghệ LTE-
4G, truyền hình lai ghép có tương tác 
giữa truyền hình và Internet, thu phí 
giao thông tự động, nghe - đọc tin tức 
từ Internet theo yêu cầu, cung cấp giải 
pháp đám mây cho tổ chức, doanh 
nghiệp mà không phải xây dựng mạng 
dùng riêng, cảnh báo lũ tự động. Các 
nhiệm vụ sớm cảnh báo lũ cho người 
dân, góp phần gián tiếp giảm tổn thất 
về người và của nếu được cảnh báo 
sớm và có biện pháp phòng tránh kịp 
thời. 

Các nhiệm vụ của Chương trình 
cũng đóng góp cho việc tạo ra các 
dịch vụ mới có chất lượng tốt hơn và 
chi phí hợp lý hơn cho người tiêu 
dùng, tạo thêm công ăn việc làm nhờ 
dịch vụ mới, tăng thêm doanh thu do 
việc nâng cấp thiết bị và bảo hành, 
bảo dưỡng thiết bị. 

TS. Đỗ Văn Lộc khẳng định: Các 
sản phẩm đều có giá cạnh tranh, thay 
thế được hàng nhập khẩu, nhiều sản 
phẩm tham gia đấu thầu công khai mà 
vẫn thành công. Bên cạnh hiệu quả 
trực tiếp về kinh tế - xã hội, các đề tài 
nghiên cứu còn đem lại hiệu quả gián 
tiếp là tạo ra các dịch vụ mới có chất 
lượng tốt hơn, chi phí hợp lý hơn, đảm 
bảo an toàn an ninh thông tin cho 
người dùng, giảm tổn thất cho xã hội, 

chủ động được linh kiện để không bị 
lệ thuộc vào nước ngoài. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc cho biết: lĩnh vực nghiên cứu ứng 
dụng và phát triển công nghệ thông tin 
và truyền thông là lĩnh vực mang lại 
lợi ích số một cho cộng đồng dân cư. 
Chương trình KC.01/11-15 đã đem lại 
kết quả rất ấn tượng, 2/3 số đề tài 
nghiên cứu đã đi vào thực tiễn, 1/3 đề 
tài kết quả đã được thương mại hóa. 
Đồng thời, Thứ trưởng nhấn mạnh 
trong thời gian tới Chương trình 
KC.01 ngoài sản phẩm được đưa vào 
ứng dụng trong thực tế và cuộc sống 
thì cần đẩy mạnh hơn những sản phẩm 
ứng dụng trong an ninh và quốc 
phòng. Nếu tiếp tục được đầu tư cho 
một số hướng nghiên cứu mới, chắc 
chắn các nhà khoa học của Việt Nam 
sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa. 

Nhiều kết quả nghiên cứu phát triển 
của Chương trình KC01 đã thực sự có 
nhiều đóng góp thiết thực, to lớn vào 
sự phát triển của CNTT-TT Việt Nam 
trong những năm qua. Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp quốc gia về 
CNTT-TT cần được tiếp tục nghiên 
cứu cải tiến, duy trì trong giai đoạn tới 
nhằm thực hiện thành công các mục 
tiêu và chủ trương của Đảng, chính 
sách của Nhà nước về đẩy mạnh và 
phát triển ứng dụng CNTT-TT, góp 
phần giúp Việt Nam sẵn sàng phát huy 
những cơ hội to lớn mà cuộc cách 
mạng số toàn cầu mang lại.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
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NHIỀU HỖ TRỢ CHO DOANH 
NGHIỆP KH-CN 

 Các doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ (KH&CN) sẽ được hưởng 
chính sách ưu đãi, miễn, giảm thuế 
thu nhập doanh nghiệp; ưu đãi tín 
dụng, hỗ trợ lãi suất, bảo lãnh vay 
vốn từ các tổ chức tín dụng. 

 
Doanh nghiệp khoa học công nghệ sẽ nhận 

được nhiều sự hỗ trợ hơn. Ảnh: Internet 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết 
định sửa đổi, bổ sung một số nội dung 
của Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 
22-5-2012 phê duyệt Chương trình hỗ 
trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN 
và tổ chức KH&CN công lập thực 
hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm. Trong đó, việc hỗ trợ sẽ ưu 
tiên cơ sở ươm tạo được thành lập tại 
các viện nghiên cứu, trường đại học, 
khu công nghệ cao, khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, khu công 
nghệ thông tin tập trung.  

Cụ thể, hỗ trợ trang thiết bị dùng 
chung; hoạt động tư vấn, đào tạo bồi 
dưỡng; tổ chức hội nghị, hội thảo; xây 
dựng trang thông tin điện tử để quảng 
bá về cơ sở ươm tạo. 

Hỗ trợ hoạt động ươm tạo doanh 
nghiệp KH&CN gồm: hỗ trợ tổ chức, 
cá nhân nghiên cứu, hoàn thiện công 

nghệ để tạo ra sản phẩm mới có sức 
cạnh tranh trên thị trường; sử dụng 
trang thiết bị, dịch vụ tại các phòng thí 
nghiệm trọng điểm quốc gia, cơ sở 
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. 

Quyết định cũng sửa đổi, bổ sung 
quy định hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp KH&CN và hướng dẫn doanh 
nghiệp KH&CN hưởng các chính sách 
ưu đãi theo quy định. 

Cụ thể, lựa chọn và giao kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ có nguồn gốc từ ngân sách 
nhà nước cho doanh nghiệp có nhu 
cầu và đủ điều kiện để ứng dụng vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh; hỗ trợ 
doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện 
của doanh nghiệp KH&CN xây dựng, 
hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được công 
nhận là doanh nghiệp KH&CN. 

Bên cạnh đó, doanh nghiệp 
KH&CN sẽ được hưởng chính sách 
ưu đãi, miễn, giảm thuế thu nhập 
doanh nghiệp; ưu đãi tín dụng, hỗ trợ 
lãi suất, bảo lãnh vay vốn từ các tổ 
chức tín dụng, Quỹ đổi mới công nghệ 
quốc gia, Quỹ phát triển KH&CN 
quốc gia và các loại quỹ khác có liên 
quan; ưu đãi về sử dụng đất; hỗ trợ 
doanh nghiệp KH&CN phát triển và 
hoàn thiện công nghệ tạo ra sản phẩm 
mới có sức cạnh tranh trên thị trường. 

Các tổ chức KH&CN công lập cũng 
sẽ nhận được những hỗ trợ để nâng 
cao hiệu quả hoạt động và năng lực tự 
chủ. 

Theo baohaiquan.vn 
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NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁC 
TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ: 
GIÚP DÂN ĐỠ PHẢI “CHẠY TỚI 
CHẠY LUI” 

 
BR-VT là một trong 4 tỉnh (gồm: 

BR-VT, Kiên Giang, Thừa Thiên Huế 
và Đồng Nai) được Phòng Thương 
mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) 
đánh giá có Ban quản trị cổng Thông 
tin điện tử (TTĐT) hoạt động hiệu quả 
nhất. Đây là một trong những yếu tố 
quan trọng giúp bảng xếp hạng chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 
2015 của  BR-VT đạt 59,51 điểm xếp 
vị trí thứ 18 trong 63 tỉnh, thành phố, 
tăng 6 bậc so với năm 2014; đồng thời 
giúp người dân và doanh nghiệp (DN)  
thuận lợi hơn trong quá trình giải 
quyết hồ sơ, thủ tục hành chính 
(TTHC). 

Ông Đỗ Đức Nhuận (ngụ tại số 69 
đường Tôn Đức Thắng, phường 
Phước Hiệp, TP.Bà Rịa) cho biết, 
trước khi đi làm thủ tục xin cấp 
GCNQSDĐ, ông đã vào website 
http://baria.baria-vungtau.gov.vn của 
UBND TP.Bà Rịa để xem các thủ tục 
cần thiết trong quy trình xin cấp 
GCNQSDĐ. Theo ông Nhuận, từ khi 
TP.Bà Rịa cung cấp các TTHC trên 

trang TTĐT đã giúp người dân giảm 
bớt thời gian đi lại. “Trước đây, muốn 
làm GCNQSDĐ, tôi phải chạy tới 
chạy lui UBND thành phố 4-5 lần. 
Nhưng nay, tất cả hướng dẫn về hồ sơ, 
thủ tục đã có sẵn trên TTĐT của Ủy 
ban, tôi chỉ cần tải về, rồi điền thông 
tin, chuẩn bị giấy tờ cần thiết trước, 
sau đó đến nộp hồ sơ ở bộ phận một 
cửa. Khi tiếp nhận hồ sơ, tôi được cán 
bộ tiếp dân của UBND TP.Bà Rịa cấp 
một mã số, mã vạch. Nhờ đó, ở bất cứ 
nơi nào có mạng internet, tôi đều có 
thể theo dõi quá trình xử lý hồ sơ của 
mình” -  ông Nhuận cho hay. 

Còn theo bà Ngô Thị Hồng Phượng, 
Chủ tịch Công ty TNHH Quốc tế 
Troy, công ty của bà đang chuẩn bị 
các bước thành lập DN khoa học công 
nghệ. Thay vì phải đến Sở KH-CN để 
được hướng dẫn như trước, thì nay bà 
Phượng chỉ cần truy cập website của 
Sở KH-CN và bấm vào thủ tục “Cấp 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
lần đầu cho tổ chức KH-CN”, bà đã có 
bộ thủ tục đầy đủ. Chỗ nào chưa hiểu, 
bà Phượng đăng ký hỏi – đáp trực 
tuyến trên website của Sở KH-CN và 
đều được giải đáp kịp thời. 

Trường hợp của ông Nhuận và bà 
Phượng là những ví dụ cụ thể cho thấy 
sự nhanh gọn, tiện lợi, tiết kiệm thời 
gian, chi phí, giảm bớt phiền hà mà 
các trang TTĐT mang lại. Ông Hoàng 
Văn Định, Phó Giám đốc Sở TT-TT, 
Phó Trưởng ban biên tập cổng TTĐT 
tỉnh cho biết, cổng TTĐT của tỉnh ở 
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địa chỉ http://www.baria-
vungtau.gov.vn trung bình mỗi ngày 
thu hút hơn 15.000 lượt truy cập. 6 
tháng đầu năm 2016, cổng TTĐT tỉnh 
đã cập nhật gần 2.000 tin, bài, trong 
đó có nhiều thông tin nổi bật về thu 
hút đầu tư, phát triển kinh tế, bảo vệ 
môi trường... Ngoài các thông tin nổi 
bật trong tỉnh, trong nước, quốc tế, 
cổng TTĐT tỉnh còn cung cấp nhiều 
thông tin hữu ích như: Bản đồ quy 
hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của 
tỉnh; văn bản mới; văn bản quy phạm 
pháp luật Trung ương; lịch công tác; 
lịch cắt điện... Hiện tại, cổng TTĐT 
tỉnh là đầu mối tạo liên kết đến 26 cơ 
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh để cung 
cấp 411 thủ tục dịch vụ công trực 
tuyến (DVCTT) mức độ 3 (cho phép 
người sử dụng điền và gửi trực tuyến 
các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức 
cung cấp dịch vụ) và 124 thủ tục 
DVCTT mức độ 4 (cho phép người sử 
dụng thanh toán lệ phí trực tuyến). 

Theo công bố chỉ số theo dõi, đánh 
giá, xếp hạng thực hiện CCHC năm 
2015 của UBND tỉnh, có nhiều trang 
TTĐT của các sở, ngành, địa phương 
đã tổ chức trang TTĐT rất tốt như: Sở 
KH-CN, TP.Vũng Tàu, TP.Bà Rịa, 
huyện Long Điền… Trong đó, Sở 
KH-CN từ vị trí thứ 2 lên vị trí dẫn 
đầu. Ông Phạm Ngọc Vũ, Giám đốc 
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH-CN (Sở KH-CN) cho biết, trang 
TTĐT của Sở KH-CN được xây dựng 
gồm phiên bản tiếng Anh và tiếng 

Việt. 6 tháng đầu năm 2016, Sở đã cập 
nhật 930 tin, bài, ảnh liên quan đến 
ngành KH-CN. Đặc biệt, trang TTĐT 
của Sở còn có các chuyên mục như: 
cơ sở dữ liệu sáng chế đề tài – dự án; 
chương trình KH-CN hỗ trợ DN; phổ 
biến kiến thức; tư vấn KH-CN… và 
40 bộ TTHC liên quan đến các lĩnh 
vực hoạt động KH-CN, năng lượng 
nguyên tử, tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng… được đăng tải trên trang. 

Bên cạnh các trang TTĐT của một 
số đơn vị đã làm tốt, qua rà soát, vẫn 
còn một số chuyên mục, chuyên 
ngành thuộc website các sở, ngành 
chưa được cập nhật kịp thời. Nguyên 
nhân là do công tác thông tin, tuyên 
truyền để người dân và DN thực hiện 
nộp hồ sơ trực tuyến chưa được cơ 
quan, đơn vị phổ biến rộng rãi. Mặt 
khác, các cơ quan, đơn vị vẫn chưa có 
các cơ chế, chính sách khuyến khích 
người dân, DN nộp hồ sơ trực tuyến 
qua mạng như hướng dẫn quy trình 
đăng ký hồ sơ, giảm số lượng, thời 
gian và chi phí giải quyết hồ sơ. 

Theo Baobariavungtau.com.vn 
 
 

 
 Đại học Dược Hà Nội nghiên cứu 
thành công một loại thuốc chống 
ung thư mới 

Sau 36 tháng miệt mài trong phòng 
thí nghiệm, nhóm nghiên cứu của Bộ 
môn Bào chế, Trường Đại học Dược 
Hà Nội đã thành công bước đầu trong 

THÀNH TỰU KH&CN 
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quá trình nghiên cứu thuốc chống ung 
thư cho bệnh nhân Việt Nam.  

 
Ảnh minh họa 

Được biết, bệnh nhân mắc ung thư 
hiện nay có thể được điều trị bằng 
nhiều phương pháp như phẫu thuật để 
cắt bỏ tế bào ung thư, xạ trị để điều trị 
ung thư, dùng hóa chất để điều trị ung 
thư, điều trị nội tiết để điều trị ung 
thư, điều trị miễn dịch để điều trị ung 
thư. 

Trong số các phương pháp trên, xạ 
trị là một trong những phương pháp 
được áp dụng phổ biến và hiệu quả 
nhất. Đối với phương pháp này người 
ta dùng các tia phóng xạ để tiêu diệt 
các tế bào ung thư. 

Điều trị tia xạ đơn thuần có thể chữa 
khỏi nhiều loại ung thư khi còn ở giai 
đoạn khu trú tại chỗ, tại vùng, nhất là 
trong các bệnh ung thư hạch bạch 
huyết, ung thư da, ung thư cổ tử cung, 
ung thư vòm họng, một số ung thư 
vùng đầu cổ. 

Tuy nhiên, hóa trị hay xạ trị còn có 
thể tiêu diệt cả những tế bào lành, 
khỏe mạnh làm cho người bệnh mệt 
mỏi, suy nhược… Khắc phục những 
nhược điểm này của thuốc, nhóm 
nghiên cứu của Đại học Dược Hà Nội 
đã nỗ lực điều chế thuốc chữa ung thư 

hướng đích là liposome doxorubicin. 
PGS. TS. Nguyễn Đăng Hòa, Hiệu 

trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội 
cho biết: “Đây là loại thuốc chỉ diệt 
khối u ác tính mà không gây tổn hại 
đến phần lành, giảm thấp nhất độc 
tính của thuốc đối với cơ thể. 

Doxorubicin là một loại 
anthracycline hóa trị được sử dụng 
đơn độc hoặc kết hợp với phương 
pháp điều trị hoặc các thuốc khác để 
điều trị một số dạng khác nhau của 
ung thư. Doxorubicin hoạt động bằng 
cách làm chậm hoặc ngăn chặn sự 
phát triển của tế bào ung thư. 

Thuốc được tiêm vào tĩnh mạch với 
liều lượng dựa trên tình trạng y tế, 
kích thước cơ thể và khả năng đáp ứng 
điều trị của người bệnh. Thuốc được 
cảnh báo không nên để dính vào da, 
mắt. Nếu vô ý để thuốc chạm vào da, 
phải rửa ngay bằng xà phòng và nước. 

Nếu để thuốc dính vào mắt, phải rửa 
ngay với nhiều nước trong vòng 15 
phút. Những người chăm sóc nên 
dùng biện pháp phòng ngừa như đeo 
găng tay để tránh tiếp xúc với nước 
tiểu của bệnh nhân hoặc chất dịch cơ 
thể khác ít nhất 5 ngày sau khi điều 
trị. 

“Và để khắc phục những độc tính 
của thuốc này đối với người dùng và 
người chăm sóc, nhóm nghiên cứu của 
Trường Đại học Dược Hà Nội do 
PGS.TS. Phạm Thị Minh Huệ, Chủ 
nhiệm Bộ Môn Bào chế là trưởng 
nhóm, đã nghiên cứu và bào chế thành 
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công dạng thuốc tiêm liposome với 
dược phẩm chữa ung thư 
Doxorubicin. 

Liposome là những tiểu phân hình 
cầu có kích thước nano, có cấu trúc 
gồm một hoặc nhiều lớp màng lipid 
kép bao quanh một lõi chứa hoạt chất. 
Liposome được coi là một hệ vận 
chuyển lý tưởng với khả năng chứa, 
bảo vệ, vận chuyển và giải phóng hoạt 
chất vào những vị trí mong muốn 
trong cơ thể một cách chính xác và 
đúng liều lượng. 

Dựa vào đặc tính dễ tan trong nước 
của doxobubicin, nhóm nghiên cứu đã 
đưa thuốc vào trong khoang nước của 
liposome nhờ vào sự chênh lệch PH, 
đặc tính ion hóa của liposome và đạt 
được kết quả thành công. 

Qua các thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm trên chuột, nhóm nghiên cứu 
khẳng định chế phẩm liposome 
doxorubicin có được các đặc tính 
tương tự với các chế phẩm đối chiếu 
có uy tín trên thị trường và được 
chứng minh tác dụng cũng như độ an 
toàn với giá thành ước tính rẻ hơn một 
nửa”, PGS.TS. Nguyễn Đăng Hòa cho 
biết thêm. 

Dù các nhà khoa học của Trường 
Đại học Dược Hà Nội mới nghiên cứu 
thành công trong phạm vi phòng thí 
nghiệm, nhưng cũng là tín hiệu đáng 
mừng về một loại thuốc chống ung 
thư “made in Việt Nam” được sử dụng 
cho người trong tương lai. 

Theo suckhoegiadinh.com.vn 

 Nghiên cứu kiến trúc nhà ở nông 
thôn thích ứng với biến đổi khí hậu 

Biến đổi khí hậu (BĐKH) đã trở 
thành một thách thức có ảnh hưởng 
lớn đến phát triển xã hội, ứng phó với 
BĐKH đã trở thành ưu tiên hàng đầu 
của nhiều quốc gia và các cơ quan 
phát triển quốc tế. 

Ủy ban Liên Chính Phủ về Biến đổi 
Khí hậu (IPCC) đã cảnh báo 13 đồng 
bằng lớn trên thế giới sẽ bị ảnh hưởng 
do hậu quả của việc BĐKH và nước 
biển dâng, trong đó đồng bằng sông 
Cửu Long Việt Nam được xếp vào 
mức độ nghiêm trọng.  

Trong thời gian từ năm 2012 đến 
năm 2015, đề tài “Nghiên cứu kiến 
trúc nhà ở nông thôn thích ứng với 
BĐKH” do ThS.KTS Lê Phong Lan 
làm chủ nhiệm đề tài cùng cơ quan 
chủ trì đề tài là Viện Kiến trúc Quốc 
gia, cùng hợp tác, nghiên cứu, trao đổi 
kinh nghiệm với các chuyên gia của 
Viện nghiên cứu kiến trúc Trung 
Quốc, cùng nghiên cứu xây dựng giải 
pháp thiết kế nhà ở nông thôn đồng 
bằng sông Cửu Long thích ứng với 
BĐKH, với trọng tâm là vấn đề ngập 
lụt. Đề xuất mẫu thiết kế nhà ở phù 
hợp với từng khu vực tại Đồng bằng 
sông Cửu Long.  

Trong khuôn khổ chương trình Nghị 
định thư phối hợp giữa Trung tâm 
Nghiên cứu Xây dựng nhà ở Quốc gia 
(CNERCHS) thuộc Viện Nghiên cứu 
Kiến trúc Quốc gia Trung Quốc và 
Viar, đề tài là sự tổng hợp nghiên cứu, 
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kinh nghiệm của 2 quốc gia và 2 tổ 
chức trong lĩnh vực nghiên cứu kiến 
trúc nhà ở. Đề tài đã tổng hợp kinh 
nghiệm quốc tế và khu vực cũng như 
Việt Nam đối với các giải pháp xây 
dựng nhà ở nông thôn thích ứng với 
BĐKH.  

Đề tài đã làm rõ quan điểm phát 
triển nhà ở thích ứng với BĐKH tại 
Đồng bằng sông Cửu Long. Đề xuất 
các giải pháp thiết kế xây dựng nhà ở 
nông thôn tại khu vực này: Sử dụng 
tài nguyên thích ứng với BĐKH; Giải 
pháp thiết kế không gian kiến trúc 
đảm bảo tiết kiệm năng lượng; Sử 
dụng vật liệu và công nghệ mới; Giải 
pháp giảm trừ ô nhiễm môi trường; Sử 
dụng cây xanh mặt nước.  

Đề tài đã đưa ra cụ thể 10 mẫu nhà 
điển hình ứng với các tiêu chí cụ thể: 
Nhà ở đơn thuần; nhà ở kết hợp dịch 
vụ; nhà ở kết hợp sản xuất và nhà 
vườn.  

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ 
sở cho các nghiên cứu tiếp theo về 
đưa ra các giải pháp xây dựng quy 
hoạch và thiết kế kiến trúc nhà ở nông 
thôn - khu vực Tây Nam Bộ, hướng 
tới phát triển bền vững thông qua xác 
lập các giải pháp ứng phó với BĐKH 
nhằm phù hợp điều kiện tự nhiên, bảo 
tồn phát huy giá trị truyền thống và 
đặc biệt nâng cao điều kiện an toàn 
nhà ở nông thôn.  

Theo vista.gov.vn 
 

 Sản xuất 4 loại kháng thể đơn 

dòng quy mô phòng thí nghiệm cho 
bốn kháng nguyên A, B, AB và D 

Đề tài “Nghiên cứu phân lập các 
dòng tế bào Hybridoma sản xuất 4 
loại kháng thể đơn dòng cho bốn 
kháng nguyên A, B, AB và D (quy định 
nhóm máu ABO và Rh)” mang mã số 
KC.04.13/11-15 thuộc Chương trình 
nghiên cứu phát triển và ứng dụng 
công nghệ sinh học KC.04/11-15 do 
TS. Nguyễn Thị Trung - Viện Công 
nghệ sinh học, Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam làm chủ 
nhiệm vừa được nghiệm thu chiều 8/7.  

Kết quả của Đề tài là đã sản xuất 
thành công 4 loại kháng thể đơn dòng 
cho bốn kháng nguyên A, B, AB và D. 

Mục tiêu của đề tài là tạo ra được 
các dòng tế bào hybridoma sản xuất 
các loại kháng thể đơn dòng tương 
ứng với bốn kháng nguyên nhóm máu 
A, B, AB, và RH ở quy mô phòng thí 
nghiệm. Cụ thể: tạo được các dòng tế 
bào hybridoma sản xuất các loại 
kháng thể đơn dòng tương ứng với 
bốn kháng nguyên A, B, AB và Rh; 
xác định và công bố tiêu chuẩn cơ sở 
của các loại kháng thể đơn dòng; 
Đánh giá được độ nhạy, độ đặc hiệu, 
sản lượng, hiệu giá kháng thể đơn 
dòng được sản xuất bằng tế bào 
hybridoma; xây dựng được quy trình 
sản xuất các kháng thể đơn dòng ở 
quy mô phòng thí nghiệm; sản xuất 
được 500 mg mỗi loại kháng thể đơn 
dòng đạt tiêu chuẩn cơ sở. 

Theo TS. Nguyễn Thị Trung, đây là 
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đề tài đầu tiên trong nước đăng kí thực 
hiện nghiên cứu sản xuất các dòng 
kháng thể đơn dòng ở quy mô phòng 
thí nghiệm; xây dựng được quy trình 
sản xuất kháng thể ở quy mô phòng 
thí nghiệm; tạo được bộ sinh phẩm 
dùng trong xác định nhóm máu hệ 
ABO có độ nhạy và độ đặc hiệu cao. 
Bộ sinh phẩm này cho kết quả chuẩn 
đoán tương đương với hai sinh phẩm 
nhập ngoại đang được cấp phép lưu 
hành trên thị trường Việt Nam với quy 
mô thử nghiệm so sánh là 1000 mẫu 
máu ngẫu nhiên. Bộ sinh phẩm đã 
được gửi đến Viện Kiểm định Quốc 
gia vắc xin và sinh phẩm y tế để kiểm 
định. 

Những kết quả đạt được của đề tài 
còn là cơ sở để triển khai ứng dụng bộ 
sinh phẩm xác định nhóm máu hệ 
ABO vào y tế, sử dụng trong xác định 
nhóm máu theo phương pháp huyết 
thanh mẫu để đảm bảo an toàn truyền 
máu. Ngoài ra, đề tài đã tạo thành 
công tế bào hybridoma sản xuất mAb 
kháng nguyên A và tế bào Hybridoma 
sản xuất mAb kháng kháng nguyên B; 
đã tạo thành công bộ sinh phẩm sử 
dụng các mAb kháng kháng nguyên 
A, kháng kháng nguyên B. Bộ sinh 
phẩm có đặc hiệu 100% cường độ 
phản ứng 3+, ái tính 3 giây và thời 
gian đọc kết quả trong 5 phút. Có thể 
sử dụng để thực hiện phản ứng ngưng 
kết hồng cầu trên phiến kính/ đá men 
hoặc trong ống nghiệm. Bộ sinh phẩm 
đã được Viện Kiểm định văc xin và 

Sinh phẩm y tế kiểm định và kết luận 
các chỉ tiêu kiểm định đạt yêu cầu 
theo công bố của nhà sản xuất. 

Sau khi sản xuất được ở quy mô 
phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu 
hi vọng sản phẩm của đề tài sẽ được 
triển khai sản xuất và thương mại ở 
Việt Nam. 

Theo vista.gov.vn 
 

 Tàu ngầm Hoàng Sa thử nghiệm 
thành công trên biển 

Sáng ngày 3/7/2016, tàu ngầm 
Hoàng Sa của KS Nguyễn Quốc Hòa 
đã được tàu Hải quân hộ tống ra biển 
để lần đầu tiên chạy thử trên biển do 
chính ông Nguyễn Quốc Hòa điều 
khiển trên vùng biển Đông Bắc. 

Sáng 5/7/2016, ông Đàm Bạnh 
Dương - Vụ trưởng Vụ Công nghệ 
cao, Bộ KH&CN, cho biết tàu ngầm 
Hoàng Sa đã thử nghiệm thành công ở 
trạng thái nổi và cơ bản đáp ứng được 
yêu cầu. Tuy nhiên, để hoàn thiện kỹ 
thuật, phương tiện này phải thử 
nghiệm thêm lần nữa ở trạng thái lặn 
chìm trong thời gian tới. 

Theo Bộ Quốc phòng, vì sản phẩm 
của anh Hòa chưa được coi là tàu 
quân sự nên ta gọi là tàu lặn hoặc 
phương tiện lặn cho chính xác. Chúng 
ta cần phải hiểu rõ khái niệm như thế 
nào thì được gọi là tàu ngầm. 

Về phương án hỗ trợ ông Nguyễn 
Quốc Hòa hoàn thiện tàu ngầm Hoàng 
Sa, ông Dương cho biết: “Các chuyên 
gia về tàu ngầm chủ yếu làm việc 
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trong lĩnh vực quân sự, chúng tôi 
không có chuyên gia trong lĩnh vực 
này. Vì thế, Bộ Khoa học - Công nghệ 
và Bộ Quốc phòng đã đi đến thống 
nhất để Bộ Quốc phòng đứng ra hỗ trợ 
kinh phí cũng như giúp ông Hòa hoàn 
thiện kỹ thuật cho phương tiện này”. 

Tàu ngầm Hoàng Sa được thiết kế, 
chế tạo bởi ông Nguyễn Quốc Hòa, 
Giám đốc Công ty chế tạo cơ khí 
Quốc Hòa (Thái Bình). Tàu được làm 
bằng thép, nặng 9 tấn, dài 7 mét, 
ngang 2,5 m, chứa được 2 người. Tàu 
có vận tốc tối đa 15 hải lý/h và có thể 
lặn sâu 50 m. 

 Theo vista.gov.vn 
 
 
 

GẶP KỸ SƯ VIỆT - “CHA ĐẺ” 
ỨNG DỤNG HỌC TIẾNG ANH 
NỔI TIẾNG THẾ GIỚI 

Vượt qua hơn 1.000 sản phẩm đến 
từ 100 quốc gia, Monkey Junior - ứng 
dụng học tiếng Anh của kỹ sư trẻ Đào 
Xuân Hoàng giành giải nhất tại cuộc 
thi “Sáng kiến toàn cầu” (GIST Tech-
I 2016) diễn ra tại Mỹ cuối tháng 6 
vừa qua. 

Tốt nghiệp ĐH Kỹ thuật Sydney 
theo học bổng chính phủ Úc, Đào 
Xuân Hoàng có nhiều cơ hội ở lại Úc, 
nhưng sau 2 năm làm việc tại đây anh 
đã quyết về nước lập nghiệp. Với kiến 
thức và niềm đam mê về công nghệ, 
Hoàng đã cùng các cộng sự thành lập 
công ty chuyên về lĩnh vực phần mềm 

và thương mại điện tử. 
Năm 2014, khi công ty trên đà phát 

triển, ăn nên làm ra với 100 nhân viên, 
Hoàng đột ngột từ bỏ tất cả để start up 
(khởi nghiệp) lại từ đầu. Đào Xuân 
Hoàng kể: “Mọi việc bắt đầu thay đổi 
từ khi gia đình tôi có thêm thành viên 
mới. Với tình yêu thương của một 
người cha dành cho con, tôi đã dành 
nhiều thời gian nghiên cứu về phát 
triển trí tuệ, tinh thần cho trẻ em, đặc 
biệt là lĩnh vực giáo dục sớm. Khi tìm 
hiểu về các phần mềm dạy tiếng Anh 
trên mạng, tôi nhận thấy có rất nhiều 
chương trình nhưng lại khá rời rạc 
khiến cho phụ huynh không biết chọn 
loại nào. Chính cô con gái nhỏ đã 
truyền cảm hứng để tôi lên ý tưởng 
nghiên cứu, phát triển ứng dụng học 
tiếng Anh có tên Monkey Junior”. 

Không chỉ mất nhiều công sức với 
bài toán công nghệ, tác giả của phần 
mềm còn đau đầu với bài toán kinh 
phí. Để có tiền mua bản quyền ảnh, 
video, thuê chuyên gia kỹ thuật nước 
ngoài…, Hoàng đã đi đến quyết định 
khá mạo hiểm, đầu tư 10 tỉ đồng, thậm 
chí rao bán nhà để có tiền làm sản 
phẩm. Vừa làm vừa chia sẻ miễn phí 
trên mạng để mọi người dùng thử và 
góp ý kiến phản hồi. Chỉ với 6 cộng 
sự, sau hơn 1 năm nghiên cứu, sản 
phẩm Monkey Jonior đã hoàn thiện. 
Cuối năm 2015, nằm trong top 18 sản 
phẩm công nghệ thông tin xuất sắc tại 
cuộc thi Nhân tài đất Việt. 

Theo Hoàng, khác với các ứng dụng 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 



Số 243 - 7/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 17 

dạy tiếng Anh khác, Monkey Junior 
sử dụng một kho dữ liệu đa phương 
tiện gồm 1.200 bài học (hình ảnh, 
video và âm thanh) và có sự tương tác 
với người sử dụng. “Với cách dạy trực 
diện giúp trẻ hiểu, tư duy bằng chính 
ngôn ngữ đấy, chứ không phải từ ngôn 
ngữ mẹ đẻ để dịch sang ngôn ngữ cần 
học”. 

Là ứng dụng dạy tiếng Anh “made 
in VN” nhưng lại chiếm được cảm 
tình của người dùng ở chính các nước 
nói tiếng Anh. Không chỉ những phụ 
huynh nói tiếng Anh rất tốt như ở Mỹ 
sử dụng ứng dụng này mà ngay cả 
những bậc phụ huynh không biết tiếng 
Anh cũng có thể dạy con và dạy 
thường xuyên trong thời gian dài. Sau 
6 lần ra mắt, đến nay Monkey Junior 
là một trong những chương trình học 
được yêu thích nhất trên App Store và 
Google Play, nằm trong 100 ứng dụng 
giáo dục được tải nhiều nhất tại Mỹ, 
Canada và VN với tổng cộng hơn nửa 
triệu lượt download. 

Trở về từ cuộc thi, Hoàng cho biết 
đã có một số nhà đầu tư quan tâm đến 
sản phẩm, tuy nhiên, “cha đẻ” của ứng 
dụng Monkey Junior chưa có ý định 
bán. Hoàng cho biết: “Dự kiến trong 
thời gian tới, Monkey Junior cho ra 
mắt chương trình tiếng Tây Ban Nha 
và tiếng Trung. Xa hơn nữa, mình sẽ 
kêu gọi những công ty lớn tài trợ để 
phát triển sản phẩm miễn phí đến 
đông đảo các em nhỏ trên thế giới”. 

Theo Báo Lao động 

 
 

 
THỦ TƯỚNG ĐỀ NGHỊ NHẬT 
CHUYỂN GIAO KỸ THUẬT 
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 

Thủ tướng mong muốn phía Nhật 
Bản cung cấp thêm thông tin, chia sẻ 
kinh phí, lộ trình chuyển giao công 
nghệ, kỹ thuật mới trong điều trị ung 
thư cho Việt Nam. 

Chiều ngày 18/7, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc tiếp ông Tsutomu 
Tomioka, Hạ Nghị sỹ, Thứ trưởng 
Giáo dục, Văn hóa, Thể thao và Khoa 
học công nghệ Nhật Bản đang thăm và 
làm việc tại Việt Nam. 

Thủ tướng nêu rõ, Nhật Bản là nước 
có trình độ khoa học công nghệ phát 
triển mạnh trên thế giới, cùng với đó, 
Việt Nam và Nhật Bản đã có chiến 
lược ưu tiên hợp tác về công nghệ, do 
đó thời gian tới, 2 nước cần ưu tiên 
đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực 
công nghệ cao mà Nhật Bản có thế 
mạnh và rất thành công. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam 
đánh giá cao kỹ thuật mới của Nhật 
Bản trong điều trị ung thư. Để cụ thể 
hóa việc hợp tác trong lĩnh vực này, 
Việt Nam mong muốn phía Nhật Bản 
cung cấp thêm thông tin, chia sẻ kinh 
phí, lộ trình chuyển giao công nghệ. 

Thủ tướng giao Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Bộ Y tế xúc tiến việc hợp 
tác này với Nhật Bản và báo cáo Thủ 
tướng. 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Thủ tướng cũng mong muốn Nhật 
Bản thúc đẩy hợp tác với Việt Nam 
trong lĩnh vực vũ trụ, phát triển siêu 
máy tính… Thủ tướng giao Bộ Thông 
tin và Truyền thông, FPT nghiên cứu, 
đề xuất hướng hợp tác. 

Thủ tướng đề nghị Thứ trưởng đặc 
biệt quan tâm, giúp đỡ Đà Nẵng trong 
phát triển khu công nghệ cao như mô 
hình đã làm ở Khu công nghệ cao Hòa 
Lạc. 

Với tinh thần đó, Thủ tướng hoan 
nghênh ý định hợp tác trong các lĩnh 
vực khoa học công nghệ cao mà phía 
Nhật Bản đã đề xuất; đồng thời giao 
các Bộ ngành, địa phương liên quan 
của Việt Nam tiếp tục làm việc với 
phía Nhật Bản, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ quyết định. 

Thủ tướng bày tỏ hy vọng trong thời 
gian tới, Việt Nam và Nhật Bản có thể 
ký kết thỏa thuận hợp tác trong lĩnh 
vực hợp tác khoa học công nghệ. 

Về phần mình, Thứ trưởng Tsutomu 
Tomioka bày tỏ cảm ơn Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đã giành thời gian 
tiếp. Ông đề xuất một số nội dung 
chính trong hợp tác với Việt Nam 
như: phương pháp xạ trị hạt nặng i-ôn 
trong điều trị ung thư; vũ trụ, siêu máy 
tính. 

Thứ trưởng cho biết, về lĩnh vực xạ 
trị hạt nặng, trong bối cảnh dân số già 
hóa, tỷ lệ mắc bệnh ung thư ngày càng 
tăng thì thực tế cho thấy những bệnh 
nhân ung thư tụy gần như không có 
khả năng cứu chữa. Tuy nhiên, ở Nhật 

Bản có tỷ lệ chữa trị ung thư tụy thành 
công cao trên thế giới, nước này có 
thể nâng tỷ lệ chữa trị thành công lên 
50% trong 5 năm tới. 

Tuy nhiên, việc điều trị bằng 
phương pháp này có chi phí tốn kém, 
thiết bị tốn 5 tỷ yên, chi phí 1 lần điều 
trị khoảng 3 triệu yên. Việc áp dụng 
phương pháp này không chỉ cần đầu 
tư máy móc mà phải đào tạo nguồn 
nhân lực vận hành, bác sỹ.  

Thứ trưởng gợi ý, nếu Việt Nam 
quan tâm lĩnh vực này thì nên bắt tay 
ngay vào đào tạo từ bây giờ; đồng thời 
khẳng định, Nhật Bản mong muốn 
thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ 
với Việt Nam phát triển lên một tầm 
cao mới. 

Theo Vietnamplus.vn 
 

PHÁT TRIỂN HỆ SINH THÁI ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO VÀ KHỞI 
NGHIỆP LÀNH MẠNH 

Ngày 14/7 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Chu Ngọc Anh đã có buổi tiếp Đại sứ 
Phần Lan tại Việt Nam, Ngài Ilkka-
Pekka Similä. Hai bên trao đổi nhiều 
vấn đề nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ 
hợp tác về KH&CN và đổi mới sáng 
tạo giữa Việt Nam-Phần Lan. 

Đồng thời bày tỏ vui mừng với các 
kết quả đạt được của Chương trình 
Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam - 
Phần Lan trong giai đoạn II (IPP2). 
Đặc biệt, IPP2 đã góp phần đổi mới tư 
duy và văn hóa về đổi mới sáng tạo, 
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phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp lành mạnh, phù 
hợp với định hướng xây dựng “quốc 
gia khởi nghiệp” của Chính phủ Việt 
Nam; hỗ trợ xây dựng các chính sách 
quan trọng của Việt Nam về hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 
chuyển giao công nghệ; thiết kế 
chương trình đào tạo khung về đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp để đưa 
vào giảng dạy tại các trường đại học 
trong nước; tài trợ các dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo và liên danh 
phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
nhằm tác động dài hạn tới môi trường 
khởi nghiệp của Việt Nam. 

Bộ trưởng bày tỏ mong muốn Việt 
Nam tiếp tục nhận được sự ủng hộ và 
hỗ trợ của phía Phần Lan trong việc 
đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao 
trình độ cán bộ hoạch định chính sách 
đổi mới sáng tạo của Việt Nam; cam 
kết tích cực triển khai Chương trình 
BEAM Việt Nam trong khuôn khổ 
Biên bản ghi nhớ giữa Bộ với Quỹ 
Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Phần 
Lan (Tekes).  

Với thành công của IPP2, Ngài 
Ilkka-Pekka Similä đánh giá cao sự 
ủng hộ của Bộ KH&CN cũng như sự 
chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ. Ngài 
Đại sứ nhấn mạnh, Bộ KH&CN là đối 
tác quan trọng của Phần Lan trong 
quan hệ hợp tác song phương và IPP2 
là dự án tiên phong về đổi mới sáng 
tạo, là cầu nối quan trọng giữa các đối 
tác Việt Nam - Phần Lan trong hệ 

thống đổi mới sáng tạo quốc gia. Ngài 
Đại sứ bày tỏ mong muốn hai bên hợp 
tác chặt chẽ hơn trong triển khai Biên 
bản ghi nhớ với Tekes và Chương 
trình BEAM Việt Nam để sớm công 
bố đợt kêu gọi đề xuất dự án chung, 
mở ra cơ hội hợp tác đối tác hai bên 
cùng có lợi, đặc biệt trong các lĩnh 
vực môi trường và biến đổi khí hậu. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 

DN KINH DOANH VÀNG “ĐỆ 
ĐƠN” GỬI THỦ TƯỚNG 

Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam 
(VGTA) cho biết, Hiệp hội này vừa có 
văn bản trình Thủ tướng Chính phủ 
chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan rà 
soát lại và bãi bỏ những giấy phép 
con hiện đang trái Luật đầu tư 2014 
và các văn bản có liên quan đến kinh 
doanh vàng. 

Sửa đổi lại Nghị định 24/NĐ-CP 
Tại văn bản trình Thủ tướng, VGTA 

kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho 
sửa đổi lại Nghị định 24/NĐ-CP và 
chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan 
sửa đổi lại Thông tư 16/TT-NHNN, 
Thông tư 38/TT-NHNN và Thông tư 
22/TT-BKHCN cho phù hợp với quy 
định của Luật đầu tư 2014 và các quy 
định pháp luật hiện hành có liên quan. 

Theo VGTA, danh mục ngành, nghề 
kinh doanh có điều kiện của Luật đầu 
tư 2014 chỉ đề cập 03 ngành nghề liên 
quan đến vàng bao gồm “Kinh doanh 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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mua, bán vàng miếng”, “Sản xuất 
vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên 
liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để 
sản xuất vàng miếng”, “Sản xuất vàng 
trang sức, mỹ nghệ”, nhưng tại Điều 
1, Nghị định 24/2012/NĐ-CP quy 
định tất cả các hoạt động kinh doanh 
vàng, đặc biệt có khái niệm “hoạt 
động kinh doanh vàng khác” hết sức 
chung chung, nhưng lại có sức hạn 
chế vô cùng lớn. 

“Như vậy, ngoài 3 ngành, nghề kinh 
doanh vàng có điều kiện theo quy định 
tại Luật đầu tư 2014, thì các ngành, 
nghề kinh doanh còn lại theo quy định 
tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP hiện 
đang trái với Luật đầu tư 2014”, văn 
bản của VGTA nhấn mạnh. 

Ngoài ra, từ Luật Doanh nghiệp 
(DN) 1999, Luật DN 2005, Luật 
doanh nghiệp 2014, đến Luật Đầu tư 
2014 đều đã khẳng định nhất quán quy 
định: “Điều kiện đầu tư kinh doanh 
được quy định tại các luật, pháp lệnh, 
nghị định và điều ước quốc tế mà 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 
các cấp, cơ quan, tổ chức, cá nhân 
khác không được ban hành quy định 
về điều kiện đầu tư kinh doanh”. 

Theo đó, VGTA cho rằng, Ngân 
hàng nhà nước (NHNN) quy định chi 
tiết hồ sơ, thủ tục, điều kiện kinh 
doanh vàng trong Thông tư 
16/2012/TT-NHNN, Thông tư 
38/2016/TT-NHNN, và Bộ Khoa học 

và Công nghệ (KH&CN) quy định 
điều kiện kinh doanh trong Thông tư 
22/2014/TT-BKHCN là không đúng 
thẩm quyền ban hành và hoàn toàn trái 
với quy định hiện hành của pháp luật. 

Cho DN vàng được vay vốn 
Cũng tại văn bản này, VGTA cho 

biết, theo quy định tại Thông tư số 
33/2011/TT-NHNN ngày 8/10/2011 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 13/2010/TT-NHNN ngày 
20/5/2010 quy định các tỷ lệ bảo đảm 
an toàn trong hoạt động của tổ chức 
tín dụng và Quy chế cho vay của tổ 
chức tín dụng đối với khách hàng ban 
hành kèm theo Quyết định số 
1627/2001/QĐ-NHNN ngày 
31/12/2001 của Thống đốc NHNN, thì 
các DN sản xuất vàng trang sức, mỹ 
nghệ chỉ được vay vốn tín dụng khi có 
sự chấp thuận của Thống đốc NHNN. 

Tuy nhiên, trong hơn 4 năm qua 
chưa có DN nào được vay vốn để sản 
xuất, kinh doanh vàng trang sức, mỹ 
nghệ, và NHNN cũng chưa có hướng 
dẫn cụ thể về nguyên tắc, điều kiện và 
thủ tục trình Thống đốc NHNN xin 
vay vốn để sản xuất, kinh doanh vàng 
trang sức, mỹ nghệ. 

Trên thực tế, vàng trang sức, mỹ 
nghệ là hàng hóa thông thường, không 
thuộc đối tượng bị hạn chế kinh doanh 
hay kinh doanh có điều kiện theo quy 
định hiện hành của pháp luật. Nếu 
NHNN hạn chế quyền vay vốn tín 
dụng của các DN sản xuất kinh doanh 
vàng trang sức, mỹ nghệ, thì sẽ trái 
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với tinh thần Nghị quyết số 35/NĐ-CP 
ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ 
trợ và phát triển DN đến năm 2020, đó 
là Nhà nước bảo đảm quyền bình đẳng 
cho tất cả các DN, không phân biệt 
loại hình, thành phần kinh tế trong cơ 
hội tiếp cận các nguồn lực như: vốn, 
tài nguyên, đất đai… và đầu tư kinh 
doanh. 

Hơn nữa, theo quy định của Luật 
đầu tư 2014, hoạt động vay vốn tín 
dụng phục vụ sản xuất kinh doanh 
vàng trang sức, mỹ nghệ không thuộc 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ cũng 
đã chỉ đạo, nếu những văn bản cấp 
Thông tư không được nâng cấp lên 
thành Nghị định, thì sau ngày 
01/07/2016 sẽ bị hết hiệu lực thi hành. 

Vì vậy, VGTA kiến nghị NHNN bãi 
bỏ quy định tại Điều 2, Thông tư 
33/2011/TT-NHNN ngày 8/10/2011 
cho phù hợp với quy định hiện hành 
của pháp luật và chỉ đạo của Thủ 
tướng Chính phủ. 

Cho DN được nhập khẩu vàng 
nguyên liệu 

Cũng tại văn bản, VGTA kiến nghị 
cho những DN đã được NHNN cấp 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 
xuất vàng trang sức, mỹ nghệ được 
nhập khẩu vàng nguyên liệu theo kế 
hoạch hàng năm và báo cáo định kỳ 
với NHNN. 

Lý do được đưa ra là việc sản xuất 
vàng trang sức, mỹ nghệ cần được 
khuyến khích để đáp ứng nhu cầu 

trong nước và cho xuất khẩu. Khi giá 
vàng trong nước cao hơn giá quốc tế, 
thì DN cần được nhập khẩu vàng 
nguyên liệu để có thể cạnh tranh trên 
thị trường trong nước và quốc tế. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội kinh doanh 
vàng Việt Nam cũng đã kiến nghị 
Chính phủ bãi bỏ quy định cấp giấy 
phép tạm nhập, tái xuất vàng nguyên 
liệu để gia công vàng trang sức, mỹ 
nghệ. 

Theo Hiệp hội này, việc gia công 
vàng trang sức, mỹ nghệ và tạm nhập, 
tái xuất vàng nguyên liệu để thực hiện 
hoạt động này hiện không nằm trong 
danh mục ngành, nghề kinh doanh có 
điều kiện theo quy định tại Luật đầu 
tư 2014. 

Hơn nữa, hoạt động tạm nhập, tái 
xuất vàng nguyên liệu cũng không ảnh 
hưởng tới việc điều hành chính sách tỷ 
giá và chính sách tiền tệ của Nhà 
nước, nên NHNN cũng không cần cấp 
phép đối với hoạt động này. Nếu có 
quy định, thì DN chỉ cần báo cáo định 
kỳ với NHNN. 

Bỏ quy định cấp giấy chứng nhận 
chỉ định thử nghiệm vàng 

Tại văn bản trình Thủ tướng, VGTA 
cũng kiến nghị Bộ KH&CN bãi bỏ 
quy định cấp giấy chứng nhận chỉ 
định thử nghiệm vàng, mà chỉ quy 
định các DN đăng ký dịch vụ thử 
nghiệm vàng với cơ quan quản lý Nhà 
nước và chịu trách nhiệm trước pháp 
luật về hoạt động này. 

Theo VGTA, hoạt động thử nghiệm
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vàng cũng không thuộc danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có 
điều kiện theo quy định của Luật đầu 
tư 2014. 

Tuy nhiên, theo quy định tại Thông 
tư 22/2014/TT-BKHCN, DN phải 
được cấp giấy chứng nhận chỉ định 
thử nghiệm vàng trước khi thực hiện 
hoạt động này. Theo Hiệp hội này, 
đây thực chất là giấy phép con không 
cần thiết, lúp bóng dưới giấy chứng 
nhận. 

Cũng tại văn bản trình Thủ tướng 
Chính phủ, Hiệp hội kinh doanh vàng 
Việt Nam cũng đã kiến nghị không 
nên coi việc DN vay vàng của các tổ 
chức, cá nhân là hoạt động kinh doanh 
vàng khác; bỏ quy định cấp giấy phép 
kinh doanh vàng miếng đối với các 
Chi nhánh/ địa điểm kinh doanh trực 
thuộc Công ty, kể cả thay đổi địa điểm 
kinh doanh vàng miếng... 

Theo Doanhnghiepvn.vn 
 
TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN 
CHUYỂN ĐỔI HỆ THỐNG QUẢN 
LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008 
SANG PHIÊN BẢN ISO 9001:2015 

Ngày 28/6, tại hội trường Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã 
diễn ra lớp tập huấn “Hướng dẫn 
chuyển đổi Hệ thống quản lý chất 
lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản 
ISO 9001:2015”. Lớp tập huấn diễn 
ra trong 2 ngày 28-29/06 do Ông Đào 
Duy Trường - chuyên gia tư vấn 
trưởng các hệ thống quản lý làm 

giảng viên. 
Đến dự lớp tập huấn có gần 70 

chuyên viên, đại diện lãnh đạo các bộ 
phận công ty, doanh nghiệp trên địa 
bàn tỉnh. Nội dung lớp tập huấn nhằm 
giới thiệu Tiêu chuẩn TCVN ISO 
9001:2015 và hướng dẫn chuyển đổi 
ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 
9001:2015. 

Phiên bản mới ISO 9001:2015 chính 
thức được ban hành và áp dụng từ 
ngày 15/09/2015 (thay thế cho phiên 
bản ISO 9001:2008) với những thay 
đổi đột phá, giúp doanh nghiệp đi vào 
quản lý thực chất trong bối cảnh cạnh 
tranh toàn cầu đang ngày càng phát 
triển. Phiên bản mới ISO 9001:2015 
được tổ chức ISO kỳ vọng có thể duy 
trì đến 25 năm. 

Ngoài ra, tại lớp tập huấn các học 
viên còn được trao đổi và giải đáp 
những thắc liên quan đến việc triển 
khai chuyển đổi Hệ thống quản lý chất 
lượng trong thực tiễn. 

Theo Sở KH&CN 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Diễn đàn lần thứ nhất về KH-CN 
và đổi mới sáng tạo 

Mới đây, tại trụ sở chính ở New 
York, Liên Hợp Quốc đã tổ chức Diễn 
đàn lần thứ nhất về khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo (STI) hướng 
tới mục tiêu phát triển bền vững với 
sự tham gia của hơn 150 nước trên 

TIN NGẮN KH&CN 
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thế giới. 
Diễn đàn ST lần đầu tiên được Liên 

Hợp Quốc tổ chức ngay tại trụ sở 
chính ở New York với mục đích tập 
trung giải quyết vấn đề “nhận thức về 
tiềm năng của khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo cho tất cả mọi người 
để đạt được các mục tiêu phát triển 
bền vững”.  

Diễn đàn STI tập trung thảo luận mở 
và nền tảng mạng cho tất cả các chủ 
thể hoạt động trong các lĩnh vực khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
với sự tham gia của các nước thành 
viên, các tổ chức của Liên Hợp Quốc, 
xã hội dân sự, các học viện, công 
nghiệp và khu vực tư nhân cũng như 
các cá nhân đều được công nhận. 
Đồng thời, diễn đàn cũng thảo luận 
bốn lĩnh vực: Tạo ra giá trị chia sẻ: 
Làm thế nào để chúng ta làm cho hình 
thức mới hoạt động?; Đối thoại Bộ 
trưởng: Hướng tới một lộ trình khoa 
học, công nghệ có hiệu quả và các 
khung chính sách đổi mới; Kinh 
nghiệm của thanh niên trong việc sử 
dụng khoa học, công nghệ và đổi mới 
để phát triển bền vững; Con đường 
phía trước: Giá trị gia tăng thông qua 
Diễn đàn STI. 

Các nước thành viên mong đợi các 
Diễn đàn STI hàng năm sẽ cung cấp 
một địa điểm để tạo điều kiện tương 
tác, gặp gỡ và việc thành lập các mạng 
lưới giữa các bên liên quan (đa 
phương và song phương) để xác định 
và kiểm tra nhu cầu công nghệ và 

những khoảng cách, trong đó liên 
quan đến hợp tác khoa học, đổi mới 
sáng tạo và xây dựng năng lực. 

Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã 
tham gia cuộc tuyển chọn toàn cầu 
này với Dự án “Nâng cao năng lực 
của doanh nghiệp và nông dân bằng 
thông tin KH&CN”.  Kết quả cuộc 
tuyển chọn này đã có 12/270 dự án đã 
được chọn để tài trợ phát triển.  

Trao đổi và bàn luận về hình thức 
hợp tác mới, nền tảng mạng cho sàn 
giao dịch công nghệ và đổi mới sáng 
tạo toàn cầu đến năm 2030 với các đại 
biểu của Diễn đàn STI, bà Lê Thị 
Khánh Vân đã khẳng định sự tham gia 
tích cực của Cục Thông tin KH&CN 
Quốc gia vào mạng lưới toàn cầu giao 
dịch công nghệ và đổi mới sáng tạo. 
Theo đó những hoạt động Cục Thông 
tin KH&CN Quốc gia tham gia gồm: 
Trao đổi thông tin công nghệ trong và 
ngoài nước; duy trì và phát triển các 
giao dịch công nghệ và đổi mới sáng 
tạo trên Mạng lưới; tổ chức các hội 
thảo khoa học, tập huấn về công nghệ 
thích hợp và các hoạt động của 
UNOSSC; tổ chức các hội thảo và 
diễn đàn trực tuyến với các nước Nam 
– Nam trong mạng lưới; tổ chức các 
kết nối cung – cầu công nghệ trong và 
ngoài nước. 

  Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Quỹ Nafosted: Ra mắt Hội đồng 
khoa học trong lĩnh vực 
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KHXH&NV nhiệm kỳ 2016-2018 

Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia (Nafosted) đã tổ chức 
Lễ ra mắt Hội đồng khoa học trong 
lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân văn 
(KHXH&NV) nhiệm kỳ 2016 – 2018 
vào chiều ngày 09/7/2016 tại Hà Nội.  

Theo đó, Hội khoa học trong lĩnh 
vực KHXH&NV nhiệm kỳ 2016 - 
2018 có 7 hội đồng chuyên ngành bao 
gồm: Hội đồng liên ngành Tâm lý 
học, giáo dục học; Hội đồng Kinh tế 
học; Hội đồng Luật học; Hội đồng liên 
ngành Triết học, Chính trị học, Xã hội 
học; Hội đồng liên ngành Văn hóa 
học, Nghiên cứu nghệ thuật, Thông tin 
đại chúng và truyền thông; Hội đồng 
liên ngành Sử học, Khảo cổ học; Hội 
đồng liên ngành Văn học, Ngôn ngữ 
học. 

Thành viên của các Hội đồng khoa 
học ngành, liên ngành là các nhà khoa 
học có uy tín và năng lực chuyên môn 
cao, được lựa chọn theo quy trình quy 
định của Quỹ, dựa trên các thành tích 
nghiên cứu và kết quả giới thiệu của 
các nhà khoa học. Các Hội đồng khoa 
học ngành, liên ngành có nhiệm kỳ 2 
năm.  

Trước đó, ngày 24/6/2016, Chủ tịch 
Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa 
học và công nghệ Quốc gia đã ký 
Quyết định số 96/QĐ-HĐQL-
NAFOSTED về việc thành lập các 
Hội đồng khoa học ngành, liên ngành 
thuộc lĩnh vực KHXH&NV nhiệm kỳ 
2016 - 2018. Quyết định có hiệu lực 

từ ngày 04/7/2016. 
Quỹ đã tổ chức phiên họp ra mắt 

Hội đồng khoa học nhiệm kỳ mới và 
đánh giá xét chọn các đề tài nghiên 
cứu cơ bản đợt tiếp nhận hồ sơ năm 
2015 và tài trợ năm 2016 vào ngày 
09/7/2016. Kết quả kiểm tra/ rà soát 
sơ bộ điều kiện đề tài: tính đến ngày 
08/7/2016 có 67 hồ sơ gửi về, trong 
đó có 35/67 trường hợp chủ nhiệm đề 
tài đủ điều kiện và 12/67 trường hợp 
chủ nhiệm đề tài chưa đủ điều kiện 
theo Thông tư số 37/2014/TT-
BKHCN. 

Theo Most.gov.vn 
 

 Tổ chức lại Ban chỉ đạo các 
Chương trình KH&CN quốc gia 

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết 
định 1325/QĐ-TTg về việc tổ chức lại 
Ban Chỉ đạo các Chương trình khoa 
học và công nghệ (KH&CN) quốc gia. 

Cụ thể, tổ chức lại 3 Ban Chỉ đạo 
của các Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia đến năm 2020, 
Chương trình quốc gia phát triển công 
nghệ cao đến năm 2020 và Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia đến 
năm 2020, thành một Ban Chỉ đạo các 
Chương trình KH&CN quốc gia. 

 Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ 
trưởng Bộ KH&CN làm Phó trưởng 
Ban Chỉ đạo. Các Ủy viên Ban Chỉ 
đạo gồm đại diện lãnh đạo các bộ, cơ 
quan: Bộ KH&CN; Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư; Bộ Tài chính; Bộ Y tế; Bộ 
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Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Bộ Công Thương; Bộ Quốc phòng; 
Văn phòng Chính phủ. 

 Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối 
hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa 
phương và các cơ quan, tổ chức có 
liên quan trong việc triển khai thực 
hiện các nội dung nhiệm vụ của các 
Chương trình. 

 Bên cạnh đó, nghiên cứu, đề xuất 
với Thủ tướng Chính phủ về phương 
hướng, cơ chế, chính sách và các giải 
pháp để thực hiện các Chương trình 
cho từng thời kỳ, từng giai đoạn. 

 Đồng thời, giúp Thủ tướng Chính 
phủ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa 
phương rà soát, xây dựng các cơ chế 
chính sách và giải pháp về tài chính, 
thuế, thị trường, đầu tư, đào tạo nguồn 
nhân lực và các cơ chế, chính sách 
khác cho các Chương trình. 

 Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động 
theo chế độ kiêm nhiệm. Bộ KH&CN 
là cơ quan thường trực của Ban Chỉ 
đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều 
kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo và sử 
dụng bộ máy của mình để tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. 
Cơ quan chuyên trách giúp việc Ban 
Chỉ đạo là Văn phòng các Chương 
trình KH&CN quốc gia thuộc Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Tổng kết 5 năm thực hiện phối 

hợp hoạt động giữa Sở KH&CN và 
Hội Nông dân tỉnh (2011 – 2015) 

Ngày 23/6 tại Trung tâm hội nghị 
Tỉnh, Hội Nông dân Tỉnh đã tổ chức 
“Hội nghị sơ kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết 06-NQ/HND, tổng kết 5 
năm thực hiện Nghị quyết 07-
NQ/HND và ký kết chương trình phối 
hợp giữa Sở KH&CN với Hội Nông 
dân tỉnh giai đoạn 2016-2020”. Đến 
dự hội nghị có ông Đoàn Văn Hai - 
Tỉnh ủy viên - Chủ tịch HND tỉnh, ông 
Nguyễn Kim Trường - PGĐ Sở 
KH&CN, ngoài ra còn có các đại biểu 
đại diện cho các tập thể, cá nhân có 
thành tích trong phong trào “Nông 
dân lao động giỏi, lao động sáng 
tạo”và “Hỗ trợ nông dân nghèo phát 
triển kinh tế nông thôn”. 

Trong 5 năm qua (2011-2015), Sở 
KH&CN đã phối hợp với HND tỉnh 
xây dựng và thực hiện các dự án khoa 
học công nghệ cấp tỉnh nổi bật như dự 
án “Thử nghiệm mô hình nuôi cua 
đồng thương phẩm trong ao đất và 
ruộng lúa” và dự án “Xây dựng mô 
hình trồng thanh long ruột đỏ theo 
hướng VietGAP” tại huyện Xuyên 
Mộc. Vận động, hướng dẫn CB, HV, 
ND tham gia cuộc thi “Sáng tạo kỹ 
thuật toàn quốc”, “Hội thi sáng tạo 
Nhà nông” và Hội thi “Sáng tạo kỹ 
thuật tỉnh”. 

Căn cứ vào nội dung chương trình 
phối hợp hoạt động, hằng năm hai đơn 
vị phối hợp tổ chức các hoạt động 
như: tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật 
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khai thác thông tin KH&CN  trên 
mạng Internet; cung cấp cho Hội 
Nông dân các bản tin để dùng làm tư 
liệu sinh hoạt hàng kỳ; tổ chức Hội thi 
tuyên truyền viên thông tin KH&CN; 
tổ chức Hội thảo cộng tác viên; lập 
thư viện điện tử KH&CN; tổ chức các 
buổi báo cáo chuyên đề hướng dẫn kỹ 
thuật, áp dụng KH&CN tiên tiến vào 
sản xuất. 

Với sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo 
Sở KH&CN và Hội Nông dân tỉnh, 
trong 5 năm qua, “Chương trình phối 
hợp hoạt động giữa Sở KH&CN với 
Hội Nông dân tỉnh BR-VT giai đoạn 
2011-2015” đã đạt được những kết 
quả đáng ghi nhận, khẳng định 
Chương trình phối hợp hoạt động giữa 
hai đơn vị là hiệu quả, thiết thực. 

Trên cơ sở kết quả đạt được lãnh 
đạo 2 đơn vị đã tiếp tục ký kết thực 
hiện “Chương trình phối hợp giữa Sở 
KH&CN và Hội Nông dân tỉnh giai 
đoạn 2016-2020”. 

 
 Tuyển chọn Dự án “Xây dựng 
các chuyển đổi thâm canh một số 
cây trồng có hiệu quả tại xã Tân 
Lâm, huyện Xuyên Mộc” 

Ngày 29/06, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức 
và cá nhân thực hiện dự án “Xây 
dựng các chuyển đổi thâm canh một 
số cây trồng có hiệu quả tại xã Tân 
Lâm, huyện Xuyên Mộc” do ông 
Vương Quang Cần – PGĐ Sở 
KH&CN làm chủ tịch Hội đồng. 

Dự án do ThS. Nguyễn An Đệ đăng 
ký chủ nhiệm và Trung tâm Nghiên 
cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ 
là cơ quan đăng ký chủ trì. 

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao 
thu nhập cho các nhà vườn ở xã Tân 
Lâm, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu; đồng thời, đa dạng hóa các 
sản phẩm nông nghiệp có giá trị cho 
địa phương, bảo đảm an toàn vệ sinh 
thực phẩm. Xây dựng quy trình trồng 
và chăm sóc cây bưởi Da Xanh, nhãn 
Xuồng Cơm Vàng, nhãn Edor và hồ 
tiêu có khả năng áp dụng hiệu quả tại 
Tâm Lâm. 

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký dự 
án, Hội đồng yêu cầu chỉnh sửa một 
số nội dung và đồng ý cho triển khai 
dự án.   
 
 Báo cáo chuyên đề “TPP - thời 
cơ, thách thức và tác động đến 
ngành nông nghiệp Việt Nam” 

Ngày 22/6 tại hội trường Trung tâm 
Thông tin và Thống kê KH&CN đã 
diễn ra buổi báo cáo chuyên đề “TPP 
- Thời cơ, thách thức và tác động đến 
ngành nông nghiệp Việt Nam”. Đến 
dự có hơn 80 đại biểu là chủ hợp tác 
xã, chủ trang trại trồng trọt và chăn 
nuôi lớn, cán bộ Hội nông dân xã, 
huyện trên địa bàn tỉnh. Báo cáo viên 
là ThS.Nguyễn Văn Sáng - Tổng GĐ 
Công ty CP Tư vấn và Giao nhận Vạn 
hạnh (Evergood C.L.C). 

Khi tham gia Hiệp định Đối tác 
xuyên Thái Bình Dương (TPP), Việt
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Nam sẽ có cơ hội tiếp cận nguồn thị 
trường chung rộng lớn với gần 800 
triệu người tiêu dùng và 40% GDP 
toàn cầu. Đây được coi là cơ hội lớn 
cho nhiều mặt hàng nông sản Việt 
Nam hiện đã và đang có mặt tại thị 
trường các quốc gia thuộc TPP. Tuy 
nhiên, cùng với cơ hội đó, TPP cũng 
đặt ngành nông nghiệp Việt Nam đối 
mặt với nhiều thách thức khi nhiều 
sản phẩm nông nghiệp phải cạnh tranh 
gay gắt từ hàng hóa của các quốc gia 
thành viên. 

Buổi báo cáo chuyên đề nhằm tuyên 
truyền giới thiệu tới bà con nông dân 
tổng quan chung về tình hình hội nhập 
kinh tế quốc tế của Việt Nam, những 
thời cơ cũng như thách thức tác động 
từ TPP đến ngành nông nghiệp VN, 
đặc biệt là các ngành chăn nuôi, trồng 
trọt, ngành hàng nông sản tại tỉnh BR-
VT. 

Ngoài ra tại buổi báo cáo chuyên đề 
bà con nông dân còn được trao đổi 
thông tin và giải đáp những thắc mắc 
liên quan đến việc xuất khẩu heo và 
các mặt hàng nông sản khác tại tỉnh 
khi Việt Nam gia nhập TPP. 

Theo Sở KH&CN 
 
 
 
 

 Thiết bị gia công nhiệt độ âm 
Các nhà khoa học thuộc Công ty 

TNHH Công nghệ FC Hòa Lạc đã 
nghiên cứu, chế tạo thành công thiết 

bị gia công nhiệt độ âm để nhiệt luyện 
các sản phẩm cơ khí. Đây là một sản 
phẩm của đề tài KH&CN cấp nhà 
nước KC03.23/11-15, thuộc Chương 
trình “Nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển công nghệ cơ khí và tự động hóa. 

Thiết bị có các thông số kỹ thuật 
như sau: khả năng đạt nhiệt độ âm tối 
đa: -196oC; khả năng đạt nhiệt độ 
dương: +200oC; sai lệch nhiệt độ 
trong lò (độ đồng nhất nhiệt độ trong 
lò): ±3oC; tốc độ làm lạnh: 0-
50oC/phút; kích thước bên trong 
buồng lò: 500x900x500 mm; trọng 
lượng sản phẩm xử lý tối đa: 500 kg; 
cơ chế và phần mềm điều khiển: PAC. 
Việc chế tạo thành công thiết bị này 
cho thấy, các nhà khoa học trong nước 
có thể làm chủ các công nghệ chế tạo 
thiết bị, sử dụng trong nhiệt luyện các 
dụng cụ cơ khí chính xác, chịu mài 
mòn cao và có độ dai va đập tốt. 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty TNHH 
Công nghệ FC Hòa Lạc. Khu CNC 
Hòa lạc, Hà Nội; Tel: 04.35577134. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Khớp háng toàn phần cho người 
Việt Nam 

Đây là sản phẩm của đề tài KH&CN 
cấp nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, 
chế tạo và thử nghiệm khớp háng 
nhân tạo toàn phần”, mã số 
KC03.24/11-15, do các nhà khoa học 
thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm 
quốc gia về điều khiển số và kỹ thuật 
hệ thống chế tạo. 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Sản phẩm khớp háng toàn phần 

(KHTP) cho người Việt Nam được 
chế tạo từ vật liệu là hợp kim titan và 
polyme sinh học; có kích thước phù 
hợp với người Việt Nam; thử nghiệm 
cơ học đạt yêu cầu theo quy định của 
các tiêu chuẩn quốc tế: ISO 7206-10, 
ASTM F1820, ASTM F1044, ASTM 
F1147, ASTM F1978; đảm bảo các 
yêu cầu kỹ thuật theo quy định của 
tiêu chuẩn ASTM F2033; độ mòn nằm 
trong khoảng các kết quả thử mòn 
KHTP được các hãng sản xuất công 
bố; quy trình thử nghiệm theo tiêu 
chuẩn ISO 14242. 

Sản phẩm này được kỳ vọng sẽ góp 
phần làm giảm chi phí thay thế khớp 
háng (dự kiến 50%) và giảm chi phí 
nhập khẩu (khoảng 1.000 tỷ 
đồng/năm); tạo điều kiện cho người có 
thu nhập thấp cũng có thể thay khớp 
háng và phục hồi vận động. 

Chi tiết xin liên hệ: TS Hồ Thị Thu 
Nga - Phòng thí nghiệm trọng điểm 
quốc gia về điều khiển số và kỹ thuật 
hệ thống. Nhà C6, 268 Lý Thường 
Kiệt, quận 10, TP Hồ Chí Minh; Tel: 
0919789238. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 

 Quy định cơ chế tự chủ của tổ 
chức KH&CN công lập 

Ngày 14.6.2016, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP 
quy định cơ chế tự chủ của tổ chức 
KH&CN công lập. Nghị định gồm 3 
Chương với 19 Điều. Ngoài Những 
quy định chung (Chương I, từ Điều 1 
đến Điều 7) và Tổ chức thực hiện 
(Chương III, từ Điều 15 đến Điều 19) 
là các quy định cụ thể về quyền tự chủ 
của tổ chức KH&CN công lập: tự chủ 
về tài chính của tổ chức KH&CN 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
và chi đầu tư, của tổ chức KH&CN 
công lập tự bảo đảm chi thường xuyên 
(Điều 8, Chương II); tự chủ về tài 
chính đối với tổ chức KH&CN công 
lập tự bảo đảm một phần chi thường 
xuyên và tổ chức KH&CN công lập 
do Nhà nước bảo đảm chi thường 
xuyên (Điều 9, Chương II); tự chủ về 
thực nhiện nhiệm vụ (Điều 10, 
Chương II); tự chủ về tổ chức bộ máy 
(Điều 11, Chương II); tự chủ về nhân 
sự (Điều 12, Chương II); tự chủ về 
quản lý, sử dụng tài sản (Điều 13, 
Chương II); việc chuyển đổi tổ chức 
KH&CN công lập thành công ty cổ 
phần (Điều 14, Chương II). 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 1.8.2016 (Nghị định số 
115/2005/NĐ-CP ngày 5.9.2005 và 
Điều 1 NĐ số 96/2010/NĐ-CP ngày 
20.9.2010 hết hiệu lực kể từ ngày 
Nghị định này có hiệu lực thi hành). 
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