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BÀN GIẢI PHÁP ỨNG DỤNG 
KH&CN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 
XÃ HỘI KHU VỰC PHÍA NAM 

Ngày 12/8/2016, tại TP. Vũng Tàu, 
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
đã phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức hội thảo 
khoa học “Các giải pháp để các 
chương trình KH&CN quốc gia phục 
vụ tích cực phát triển kinh tế - xã hội 
(KT-XH) khu vực phía Nam”. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại 
Dương và Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
BR-VT Đặng Minh Thông chủ trì hội 
thảo. Hội thảo thu hút hơn 150 đại 
biểu là lãnh đạo một số đơn vị thuộc 
Bộ, các Viện nghiên cứu, trường đại 
học, các Sở KH&CN, các doanh 
nghiệp KH&CN khu vực phía Nam. 

Hội thảo đã đánh giá lại những 
thành tựu, đóng góp của KH&CN thời 
gian qua, khẳng định vai trò của 
KH&CN đối với đất nước trong bối 
cảnh mới. Buổi hội thảo còn là cơ hội 
để các cơ quan quản lý, các viện 
nghiên cứu, các trường đại học và các 
doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, 
phổ biến, tìm các giải pháp, ứng dụng 
các kết quả nghiên cứu và nhằm đưa 
các kết quả KH&CN phục vụ phát 
triển KT-XH của đất nước. Tại hội 
thảo, các ý kiến đã đề xuất nhiều giải 
pháp nhằm phát triển KH&CN, trong 
đó 2 vấn đề được đề cập sâu là huy 

động nguồn lực cho phát triển 
KH&CN và xây dựng chiến lược phát 
triển KH&CN mang tính đặc thù cho 
từng địa phương. 

Vai trò của KH-CN ngày càng lớn 
Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới, 

Đảng và Nhà nước đã sớm xác định 
vai trò của KH&CN đối với phát triển 
KT-XH. Trên cơ sở đó, qua từng giai 
đoạn, nhiều thành tựu KH&CN đã 
được ứng dụng trong các lĩnh vực 
công nghiệp, nông nghiệp, y tế, thông 
tin, xây dựng,... Các công trình nghiên 
cứu khoa học chú trọng vào việc giải 
quyết các yêu cầu của sản xuất, tiết 
kiệm tài nguyên, năng lượng. Mức 
đầu tư xã hội cho KH&CN ngày càng 
tăng. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Đại Dương 

phát biểu tại hội thảo. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Đại Dương, thời gian qua, KH&CN 
đã đóng góp cho việc phát triển KT-
XH đất nước cũng như các vùng, các 
địa phương. Tuy nhiên, so với kỳ 
vọng của Đảng và nhà nước, hoạt 
động nghiên cứu KH&CN vẫn còn 
những bất cập. Nguyên nhân chủ yếu 
do cơ chế quản lý, cơ chế tài chính 
thúc đẩy phát triển KH&CN trong 
doanh nghiệp.  

VẤN ĐỀ HÔM NAY 



Số 244 - 8/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 2 

Nước ta đang phấn đấu đưa tổng đầu 
tư xã hội cho KH&CN đạt trên 2% 
GDP vào năm 2020, bảo đảm mức 
đầu tư từ ngân sách nhà nước cho 
KH&CN không dưới 2% tổng chi 
ngân sách hàng năm. Trong định 
hướng phát triển KH&CN thời gian 
tới, ông Phạm Đại Dương cho biết sẽ 
phấn đấu cả nước xây dựng được 
5.000 doanh nghiệp KH&CN. 

 
Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo 

Đánh giá về sự phát triển của 
KH&CN tại BR-VT, ông Đặng Minh 
Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho 
biết, tính từ năm 2001 đến nay, tỉnh có 
80 đề tài, dự án KH&CN được triển 
khai thực hiện, phần lớn đã được ứng 
dụng phục vụ cho các hoạt động KT-
XH. Trong đó, nhiều mô hình ứng 
dụng KH&CN có hiệu quả như: Đề tài 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý nhân hộ khẩu tại Công an 
tỉnh; Dự án nhân rộng mô hình chống 
sét tại huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ; Dự 
án nâng cấp và phát triển hệ thống 
điện mặt trời tại Côn Đảo; Dự án nhân 
rộng mô hình thông tin điện tử 
KH&CN phục vụ phát triển nông 
nghiệp nông thôn; Dự án nghiên cứu 

hoàn thiện công nghệ sản xuất thử 
nghiệm thiết bị lọc nước biển thành 
nước ngọt công suất 500 lít/ngày phục 
vụ tàu đánh cá xa bờ;… 

Phát triển KH-CN cần tính đến 
đặc thù địa phương 

Tại hội thảo, ngoài việc đánh giá kết 
quả bước đầu triển khai các chương 
trình, đề án quốc gia về KH&CN khu 
vực phía Nam, các đại biểu cũng đã đề 
xuất nhiều giải pháp để đẩy mạnh việc 
triển khai các chương trình, phục vụ 
đắc lực phát triển KT-XH trong khu 
vực. PGS.TS Phạm Công Hoạt, Vụ 
KH-CN các ngành kinh tế kỹ thuật - 
cho rằng, bên cạnh duy trì 2% tổng chi 
ngân sách cho KH&CN, cần có biện 
pháp huy động sự đóng góp của xã 
hội, doanh nghiệp. Để đảm bảo nguồn 
đầu tư bền vững cho lĩnh vực 
KH&CN, doanh nghiệp phải tham gia 
đóng góp gấp 3 đến 4 lần mức chi của 
ngân sách (xã hội hóa nguồn đầu tư). 
Muốn làm được điều đó, Nhà nước 
phải có các chính sách đồng bộ 
khuyến khích DN đầu tư cho 
KH&CN. 

Cùng với đó, nâng cao vai trò đặt 
hàng nhiệm vụ KH&CN của Nhà 
nước; đặt hàng theo cụm nhiệm vụ để 
tập trung giải quyết vấn đề KH&CN 
cho định hướng phát triển sản phẩm, 
trong đó lựa chọn nội dung giao các 
đơn vị có thế mạnh tổ chức thực hiện; 
có quy định về cơ chế phối hợp: tổ 
chức thực hiện, báo cáo, giao nộp sản 
phẩm cho đơn vị chủ trì nhiệm vụ; gắn 
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kết các doanh nghiệp trong hoạt động 
nghiên cứu KH&CN, thực hiện cơ chế 
hợp tác công - tư, đồng tài trợ trong 
hoạt động KH&CN; để phát huy được 
giá trị đầu tư từ công nghệ, các cơ 
quan quản lý KH&CN cần cung cấp 
thông tin dạng kết nối cung - cầu cho 
doanh nghiệp trong việc mua máy 
móc, thiết bị, thẩm tra, công nghệ để 
các doanh nghiệp không rơi vào tình 
trạng sản xuất thử nghiệm;… 

 
Các đại biểu tìm hiểu sản phẩm sôcôla do 

Công ty TNHH TMDV sản xuất ca cao Thành 
Đạt (xã Xà Bang, huyện Châu Đức) giới thiệu 
bên lề hội thảo. 

Tại Hội thảo, ông Mai Thanh 
Quang, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh 
BR-VT cho rằng, trong phát triển KH-
CN, mỗi địa phương phải có những 
định hướng riêng. “Chẳng hạn, BR-
VT sẽ tăng cường đẩy mạnh ứng dụng 
trong 11 lĩnh vực như du lịch, công 
nghiệp và năng lượng, nông nghiệp, 
giao thông vận tải… trong đó, xây 
dựng tiềm lực và hệ thống KH-CN về 
biển như chống xói lở bờ biển, đa 
dạng sinh học biển phục vụ phát triển 
kinh tế biển, bảo tồn tài nguyên 
biển… được xác định là nhiệm vụ 
quan trọng nhằm phát triển kinh tế của 

địa phương”. 
Buổi hội thảo đã diễn ra trong không 

khí hết sức sôi nổi, tập trung vào một 
số tham luận như “Một số giải pháp 
nhằm thực hiện có hiệu quả chương 
trình KH&CN trọng điểm và nhiệm 
vụ độc lập cấp nhà nước tại khu vực 
phía Nam; Vai trò của ngân sách 
KH&CN địa phương trong việc triển 
khai và ứng dụng hiệu quả các chương 
trình KH&CN quốc gia tại các địa 
phương phía Nam; Đề xuất các giải 
pháp nhằm thực hiện có hiệu quả 
nhiệm vụ KH&CN thuộc chương trình 
Nông thôn miền núi và giới thiệu 
khung chương trình giai đoạn 2016-
2021”. Việc tập trung vào các chủ đề 
này đã đề xuất được các giải pháp, 
phát huy những ưu điểm, khắc phục 
những tồn tại, khó khăn nhằm đẩy 
mạnh việc triển khai các chương trình 
KH&CN của các địa phương, phục vụ 
thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Kết thúc buổi hội thảo, Thứ trưởng 
Phạm Đại Dương ghi nhận các ý kiến 
đóng góp của các Sở KH&CN, doanh 
nghiệp các tỉnh khu vực phía Nam các 
tồn tại về chính sách, các vướng mắc 
của các doanh nghiệp KH&CN trong 
việc nghiên cứu sản xuất, kinh doanh 
sản phẩm công nghệ cao và giao các 
Vụ, Cục chức năng của Bộ Khoa học 
và Công nghệ tiếp thu và đề xuất 
phương án giải quyết trong thời gian 
sớm nhất. 

Tổng hợp 
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CHƯƠNG TRÌNH KH-CN QUỐC 
GIA: NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN 
PHẨM BẰNG KHOA HỌC 

Thời gian qua, Chính phủ đã phê 
duyệt hàng loạt Chương trình khoa 
học - công nghệ (KH-CN) cấp quốc 
gia (QG) với mục tiêu đưa đến từng 
vùng, địa phương, ngành, doanh 
nghiệp… nghiên cứu tạo ra các sản 
phẩm mang thương hiệu QG gắn với 
phát triển bền vững. 

KH-CN đi trước một bước 
Khoảng 10 năm trở lại đây, nhận 

thức chung của xã hội về vai trò của 
KH-CN trong phát triển KT-XH đã có 
bước dịch chuyển căn bản. Ngay cả 
trong các văn kiện chính thức của các 
kỳ Đại hội Đảng cũng đều định hướng 
rõ: Động lực quan trọng nhất và cũng 
là điều kiện đổi mới mô hình tăng 
trưởng chính là đẩy mạnh nghiên cứu, 
ứng dụng KHCN và đổi mới, sáng tạo. 

Đại diện Văn phòng các Chương 
trình KHCN quốc gia (Bộ KH-CN) 
cho biết: Các Chương trình KH-CN 
QG bao gồm: Chương trình phát triển 
sản phẩm QG đến năm 2020; Chương 
trình QG phát triển công nghệ cao đến 
năm 2020; Chương trình đổi mới công 
nghệ QG đến năm 2020; 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; 
Chương trình hợp tác nghiên cứu song 
phương và đa phương về KH-CN đến 
năm 2020;  Chương trình tìm kiếm và 
chuyển giao công nghệ nước ngoài 

đến năm 2020… được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt đều có quan 
điểm chung là lấy doanh nghiệp làm 
trung tâm để đổi mới và ứng dụng 
KH-CN. Mục tiêu tập trung các nguồn 
lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, 
đầu tư “tới ngưỡng” để hình thành, 
phát triển các sản phẩm hàng hóa 
thương hiệu Việt Nam có khả năng 
cạnh tranh cao. 

 
Điều chỉnh thời gian thu hoạch hoa cúc bằng 

phương pháp chiếu sáng 

Chính sách từ các chương trình KH-
CN quốc gia được kỳ vọng sẽ hỗ trợ 
các nhà (doanh nghiệp, khoa học, sản 
xuất…) có thêm động lực, tiếp tục 
củng cố tinh thần khởi nghiệp trong 
những dự án mới của mình. Các 
chương trình khẳng định vai trò của 
KH-CN trong việc quan tâm và nắm 
bắt đúng nhu cầu xã hội cần, đồng 
thời việc tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ KH-CN sẽ góp phần nâng cao năng 
suất, cải thiện chất lượng và hiệu quả 
nhưng quan trọng nhất vẫn là đáp ứng 
thị trường.   

Đối với nội dung hỗ trợ, xu hướng 
chung của các chương trình KH-CN 
quốc gia là hỗ trợ 100% kinh phí đối 
với hoạt động nghiên cứu khoa học và 
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phát triển công nghệ; tối đa 50% đối 
với hoạt động hoàn thiện công nghệ, 
dự án sản xuất thử nghiệm, chuyển 
giao công nghệ, dự án đầu tư sản xuất 
sản phẩm quốc gia và khoảng 30% 
kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, 
nhiên liệu... 

Đưa chương trình đến từng “nhà” 
TS. Trịnh Đình Thâu, Chủ nhiệm 

Bộ môn Thú y (Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam) là người “quán xuyến” Dự 
án Công nghệ sản xuất vaccine phòng 
hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản 
(Bệnh lợn tai xanh) cho lợn - một 
trong những dự án có sự trợ giúp trực 
tiếp từ Chương trình phát triển sản 
phẩm QG đến năm 2020 cho biết, lâu 
nay, đối với bệnh lợn tai xanh, vaccine 
sử dụng đều phải nhập khẩu từ nước 
ngoài với số lượng lớn. “Đã nhập 
khẩu thì có rất nhiều bất lợi như 
không chủ động được thời gian (khi 
có dịch mới nhập), chất lượng (chủng 
virus các nước khác nhau) và đặc biệt 
là hao tổn ngoại tệ. Đó là những điều 
để lại suy nghĩ trong nhiều thế hệ đội 
ngũ nghiên cứu khoa học chúng tôi. 
Bởi vậy, khi Bộ KH-CN triển khai 
thực hiện Chương trình phát triển sản 
phẩm QG đến năm 2020, chúng tôi đã 
được tiếp cận và bước ngoặt cho 
nghiên cứu mới đến. Chương trình 
(trực tiếp là Văn phòng các Chương 
trình KH-CN QG) đã hỗ trợ, chia sẻ 
cùng các nhà khoa học, không những 
chỉ hoàn thành khối lượng chuyên 
môn của nhiệm vụ yêu cầu mà còn 

làm tốt việc hoàn tất các thủ tục ngoài 
chuyên môn theo đúng quy định…”, 
TS. Trịnh Đình Thâu chia sẻ.    

Hiện tại, Dự án đang thực hiện theo 
đúng tiến độ của nhiệm vụ khoa học 
đã được phê duyệt, kết quả nghiên cứu 
bước đầu của các giai đoạn đều đạt kết 
quả khả quan. Như vậy, chúng ta sẽ 
sớm có được sản phẩm vaccine nhược 
độc phòng bệnh lợn tai xanh được 
nghiên cứu và chế tạo bằng chính 
chủng virus phân lập được từ Việt 
Nam và do các nhà khoa học Thú y 
của Việt Nam làm ra. 

Còn đối với doanh nhân Phạm 
Hoàng Thắng, Chủ tịch HĐQT Công 
ty CP công nghệ nông nghiệp Hoàng 
Thắng (Cần Thơ), điều ông cảm nhận 
rõ nét là các chương trình KH-CN QG 
sẽ kích thích các nhà sáng chế tiếp tục 
“tư duy” nhiều hơn để được thụ hưởng 
chính sách. “Doanh nghiệp càng nhiều 
sáng chế và sáng chế có giá trị càng 
cao thì gặp khó khăn về tài chính càng 
nhiều. Do đó, doanh nghiệp KH-CN 
như chúng tôi cũng rất cần sự hỗ trợ 
từ Chính phủ và sự liên kết, hợp tác 
với các viện, trường và các nhà khoa 
học. Chúng tôi nhận thấy mình hoàn 
toàn phù hợp để nhận được sự hỗ trợ 
từ hai trong nhiều chương trình KH-
CN QG trên, cụ thể là Chương trình 
đổi mới công nghệ QG đến năm 2020 
và Chương trình hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp KH-CN”, Giám đốc 
Phạm Hoàng Thắng chia sẻ. 

 Theo daibieunhandan.vn 
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CHẤT LƯỢNG GIẢI THƯỞNG 
HỒ CHÍ MINH VÀ GIẢI THƯỞNG 
NHÀ NƯỚC VỀ KH&CN NĂM 
2016 ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ RẤT CAO 

Đó là khẳng định của GS.TSKH Vũ 
Minh Giang, Ủy viên Hội đồng cấp 
nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh và Giải thưởng Nhà nước về 
KH&CN, Chủ tịch Hội đồng liên 
ngành Lịch sử - Văn hóa.  

Năm 2016, sau khi 17 Hội đồng 
chuyên ngành thẩm định và xét tuyển, 
đã có  61 công trình Giải thưởng Hồ 
Chí Minh (HCM) và Giải thưởng Nhà 
nước (NN) về KH&CN được lựa chọn 
gửi lên Hội đồng cấp Nhà nước. Từ 61 
công trình, Hội đồng cấp Nhà nước đã 
lựa chọn trao tặng Giải thưởng HCM 
và Giải thưởng NN cho 16 công trình, 
chiếm tỷ lệ khoảng 26%. Trong 61 
công trình gửi lên Hội đồng cấp Nhà 
nước, riêng xã hội nhân văn đóng góp 
31 công trình (chiếm hơn 50%). 

Số lượng các công trình được lựa 
chọn trao giải tương đối ít so với các 
lần xét giải thưởng trước đây. Nhưng 
điều mà tất cả các ủy viên Hội đồng 
nhận thấy là chất lượng của các công 
trình đạt giải lần này rất cao.  

Nhìn chung các công trình thuộc 
lĩnh vực KHXH&NV tham gia xét 
chọn đều là những tác phẩm có giá trị 
và là kết quả của một quá trình lao 
động tâm huyết của các nhà khoa học. 

Có những công trình có thể coi là sự 
nghiệp của cả một đời người, như 
công trình về “Ngữ dụng học” của 
Giáo sư Đỗ Hữu Châu, hay công trình 
về chữ Nôm của Giáo sư Nguyễn 
Quang Hồng,.. 

Ngoài ra, có nhiều công trình đóng 
góp lớn cho nhận thức về lịch sử, văn 
hóa, tư tưởng của dân tộc như công 
trình “ Lịch sử và Văn hóa Việt Nam - 
Tiếp cận bộ phận” của Giáo sư Phan 
Huy Lê; công trình “Lịch sử tư tưởng 
Việt Nam” do cố Giáo sư Nguyễn Tài 
Thư chủ trì. 

Tuy nhiên, vì số lượng được đề nghị 
khá nhiều, dẫn tới tình trạng phân tán 
khi bỏ phiếu. Do đó, tổng số các công 
trình được Hội đồng cấp Nhà nước đề 
nghị xét tặng Giải thưởng HCM và 
Giải thưởng thưởng NN về KH&CN 
chỉ còn 4 công trình. 

Các công trình được đề nghị xét giải 
thưởng HCM và Giải thưởng NN cần 
đạt được 3 tiêu chí sau: Đối với giải 
thưởng HCM: công trình KH&CN 
phải đặc biệt xuất sắc; có giá trị khoa 
học đặc biệt, thể hiện diện mạo khoa 
học của đất nước trong một thời kỳ và 
cuối cùng là có đóng góp đặc biệt với 
đất nước, với sự nghiệp cách mạng - 
có ảnh hưởng lớn trong xã hội. 

Đối với Giải thưởng NN về 
KH&CN cũng dựa trên ba tiêu chí 
trên nhưng chỉ cần đạt ở mức độ xuất 
sắc, có giá trị khoa học cao và đóng 
góp lớn. Các giá trị này được cụ thể 
hóa thành các tiêu chí cụ thể. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Giải thưởng HCM và Giải thưởng 
NN về KH&CN là đỉnh cao của khoa 
học nước ta. Thế giới có thể nhìn vào 
đấy để hiểu được trình độ khoa học 
nước ta trong 5 năm qua. “Khi xây 
dựng Giải thưởng HCM và Giải 
thưởng NN về KH&CN, chúng ta đã 
nghĩ tới uy tín quốc tế của những giải 
thưởng này. Tuy nhiên để đạt được 
mục tiêu đó cần một quá trình phấn 
đấu, bởi theo tôi,  khoa học Việt Nam 
so với trình độ quốc tế vẫn còn 
khoảng cách”, GS.TSKH Vũ Minh 
Giang cho biết. 

Chính vì vậy, trong xét tuyển lần 
này, ảnh hưởng, uy tín quốc tế của các 
công trình được đặc biệt quan tâm. 
Với những công trình đã được Hội 
đồng NN đề nghị, đều là những công 
trình đỉnh cao, xứng đáng là diện mạo 
của khoa học Việt Nam trong thời 
gian qua. 

Tiêu biểu như cụm công trình thuộc 
lĩnh vực toán học của tập thể Viện 
toán do Giáo sư Ngô Việt Trung đại 
diện là một ví dụ điển hình. Những kết 
quả của cụm công trình này đã được 
công bố trong hơn 200 bài báo trên 
các tạp chí quốc tế có uy tín. Ủy viên 
phản biện công trình này là Giáo sư 
Ngô Bảo Châu cũng đánh giá cao cụm 
công trình này. 

Công trình Ứng dụng các kỹ thuật 
tiên tiến trong chẩn đoán, điều trị một 
số bệnh lý mạch não bằng điện quang 
can thiệp nội mạnh thuộc lĩnh vực y 
học do Giáo sư Phạm Minh Thông 

chủ trì; cụm công trình nghiên cứu 
ứng dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ 
ion hóa trong chẩn đoán, điều trị ung 
thư và một số bệnh lý khác do Giáo sư 
Mai Trọng Khoa chủ trì đều đã đạt tới 
những công nghệ tân tiến nhất của thế 
giới hiện nay. 

Bên cạnh đó, công trình của Giáo sư 
Phan Huy Lê  - Lịch sử văn hóa Việt 
Nam - Tiếp cận bộ phận trong lĩnh 
vực KHXH&NV được coi là một 
bước đột phá về mặt lý luận và 
phương pháp trong nghiên cứu lịch sử 
và văn hóa Việt Nam, được giới khoa 
học quốc tế đánh giá cao; cơ sở khoa 
học cho việc làm hồ sơ đề nghị 
UNESCO công nhận hoàng thành 
Thăng Long là di sản văn hóa Thế 
giới. Qua đó, có thể khẳng định những 
công trình được xét chọn xứng đáng là 
diện mạo của khoa học nước nhà trên 
trường quốc tế. 

Giải thưởng HCM và Giải thưởng 
NN về KH&CN được tổ chức xét tặng 
5 năm 1 lần nhưng điều kiện về thời 
gian công bố công trình cách thời 
điểm xét ít nhất là 36 tháng, do đó các 
công trình được xét chọn có thể được 
coi là diện mạo khoa học Việt Nam 
trong nhiều năm chứ không chỉ giới 
hạn trong 5 năm. 

Tổng hợp 
 

HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT 
TRIỂN KH-CN: QUAN TRỌNG 
NHẤT LÀ CƠ CHẾ 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho 
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rằng để huy động các nguồn lực đầu 
tư cho khoa học, công nghệ (KHCN), 
rất cần cơ chế hỗ trợ thuế, tín dụng, 
đất đai, cũng như tạo môi trường bình 
đẳng cho các DN đầu tư vào lĩnh vực 
này. 

Ngày 12/8, tại Nhà Quốc hội, Đoàn 
giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội có buổi làm việc với đại diện 
Chính phủ và các bộ, ngành về “Hiệu 
quả thực hiện chính sách, pháp luật về 
phát triển khoa học, công nghệ nhằm 
thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa giai đoạn 2005-2015, định hướng 
phát triển giai đoạn tới, trong đó chú 
trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và 
cơ khí chế tạo”. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh đã trình bày báo cáo nêu rõ về 
tình hình ban hành chính sách pháp 
luật giai đoạn 2005-2015 trong lĩnh 
vực KHCN. 

Theo đó, sau hơn 3 năm triển khai 
Chiến lược phát triển KH&CN giai 
đoạn 2011-2020, nhiều mục tiêu của 
Chiến lược đến năm 2015 cơ bản đã 
đạt được hoặc có khả năng đạt được 
vào năm 2020 như: Giá trị sản phẩm 
công nghệ cao và sản phẩm ứng dụng 
công nghệ cao đóng góp vào Tổng sản 
phẩm quốc nội (GDP) giai đoạn 2011-
2013 với tỷ trọng lần lượt là 11,7%; 
19,1% và 28,7%, tạo đà cho việc hoàn 
thành chỉ tiêu 45% vào năm 2020. Tốc 
độ đổi mới công nghệ, thiết bị giai 
đoạn 2011-2014 đạt 10,68%/năm, đạt 
mục tiêu chiến lược đề ra là 10-

15%/năm giai đoạn 2011-2015. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cơ 

chế, chính sách có vai trò quan trọng trong 
huy động các nguồn lực đầu tư cho KHCN.  

Giai đoạn 2005-2015, nhiều cơ chế, 
chính sách mới về KH&CN đã được 
ban hành, trong đó có các văn bản tạo 
ra đột phá, đổi mới sâu sắc và toàn 
diện. Việc ban hành các cơ chế này 
tạo môi trường để KHCN phát triển, 
góp phần tích cực vào phát triển 
chung của kinh tế, xã hội đất nước. 

KHCN cũng góp phần rõ nét trong 
việc nghiên cứu, ứng dụng các kết quả 
trong lĩnh vực nông nghiệp, công 
nghiệp, y tế vào thực tiễn cuộc sống. 

Mặc dù vậy, nhiều đại biểu đánh giá 
tiềm lực, trình độ, đội ngũ cán bộ 
KHCN của Việt Nam chưa đáp ứng 
yêu cầu. Chúng ta thiếu các tập thể 
khoa học mạnh, các trường đại học, 
viện nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, và 
cả các nhà khoa học đầu ngành có khả 
năng chỉ huy triển khai các nhiệm vụ 
quốc gia ở trình độ quốc tế. 

Từ đó dẫn đến thực tế trình độ 
KHCN nước ta còn khoảng cách tụt 
hậu khá xa so với thế giới, kể cả với 
một số nước nhóm đầu trong khu vực 
Đông Nam Á. 
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Nguyên nhân của những hạn chế, 
tồn tại thời gian qua là do nhận thức 
và tư duy của Nhà nước, DN, nhà 
khoa học chưa sâu sắc, đầy đủ về vai 
trò của KHCN. Hệ thống pháp luật, cơ 
chế chính sách về KHCN chưa đầy 
đủ, hoàn thiện và chưa đi vào cuộc 
sống. Nguồn lực tài chính hạn hẹp, kể 
cả nguồn lực nhà nước và nguồn lực 
xã hội. Cơ chế nặng về bao cấp, chưa 
khuyến khích và tạo động lực về lợi 
ích để thúc đẩy KHCN, thu hút nhân 
tài, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng 
KHCN. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho 
rằng, nguồn lực đầu tư cho KHCN là 
rất quan trọng, trong đó có nguồn lực 
xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện 
thực tiễn hiện nay, đầu tư cho KHCN 
chưa được như mong muốn. Nhiều 
khó khăn vướng mắc về cơ chế tài 
chính dù đã được tháo gỡ nhưng vẫn 
còn rất nhiều điểm vướng, nguồn lực 
đầu tư còn dàn trải. 

Vì vậy, để huy động được nguồn lực 
từ các DN cần có cơ chế, chính sách 
hỗ trợ về thuế, tín dụng, đất đai... cũng 
như cần tạo môi trường bình đẳng cho 
mọi DN đầu tư cho KHCN. Đặc biệt 
cần phải công khai, minh bạch từ quy 
trình xét duyệt, nghiệm thu đến ứng 
dụng các kết quả nghiên cứu. 

Từ các ý kiến tại buổi làm việc, Phó 
Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển 
nhấn mạnh vấn đề quan trọng là phải 
đề xuất được giải pháp để tháo gỡ 
những vấn đề tồn tại đã được nêu lên 

trong báo cáo giám sát. Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội cần có Nghị 
quyết đề xuất với Quốc hội sửa các 
vấn đề liên quan đến luật và quá trình 
tổ chức thực hiện để đưa KHCN cũng 
như công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo 
đi vào cuộc sống. 

Thời gian tới, Ủy ban KHCN và Môi 
trường của Quốc hội sẽ phối hợp với 
Chính phủ, Bộ KH&CN hoàn thiện 
báo cáo và dự thảo Nghị quyết trình 
Quốc hội để tháo gỡ những vướng 
mắc về cơ chế chính sách để KHCN 
đóng góp nhiều hơn vào phát triển 
kinh tế - xã hội. 

Theo chinhphu.vn 
 

TÌM GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ, PHÁT 
TRIỂN MẠNH NGÀNH CÔNG 
NGHIỆP HỖ TRỢ 

Ngày 10/8, tại Hà Nội, Quỹ Đổi mới 
công nghệ quốc gia (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) đã tổ chức Hội thảo khoa 
học “Thực trạng và nhu cầu đổi mới 
công nghệ trong các doanh nghiệp 
công nghiệp hỗ trợ Việt Nam”. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc 
Khánh tới dự và chủ trì Hội thảo; 
Tham dự Hội thảo có Chủ tịch Hội 
đồng Chính sách KH&CN quốc gia 
Hoàng Văn Phong, cùng đại diện lãnh 
đạo các đơn vị thuộc Bộ KH&CN, Bộ 
Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt 
Nam…, đại diện một số doanh nghiệp 
sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực 
công nghiệp hỗ trợ tại Việt Nam. 
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Tại Hội thảo Chủ tịch Hội đồng 
Chính sách KH&CN quốc gia Hoàng 
Văn Phong cho rằng: Ngành công 
nghiệp hỗ trợ (CNHT) là động lực để 
phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ 
thành các doanh nghiệp vệ tinh cho 
các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp lớn trong tương lai. Tuy nhiên, 
khả năng đáp ứng của các doanh 
nghiệp phụ trợ Việt Nam còn rất hạn 
chế, nhất là các linh, phụ kiện đòi hỏi 
tính chính xác cao. Vì vậy, Hội thảo 
cũng là cơ hội để doanh nghiệp CNHT 
Việt Nam hiểu thêm khả năng hỗ trợ 
của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, 
để trong thời gian tới phối hợp chặt 
chẽ hơn với Quỹ trong việc xây dựng 
và triển khai các dự án, các đề tài 
nhằm giải quyết được các vấn đề về 
công nghệ, tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp CNHT phát triển đáp 
ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp 
hóa hiện đại hóa đất nước. 

 
Chủ tịch Hội đồng Chính sách KH&CN  

quốc gia Hoàng Văn Phong 

Đồng quan điểm trên, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh cũng 
khẳng định: việc phát triển CNHT có 
ý nghĩa vô cùng quan trọng cho quá 
trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
của mỗi quốc gia, đặc biệt là ở những 

quốc gia đang phát triển như nước ta, 
đang đặt ra yêu cầu hình thành và phát 
triển một số ngành công nghiệp hiện 
đại, nhất là những ngành công nghiệp 
như sản xuất ô tô, xe máy; các sản 
phẩm điện, điện tử, điện lạnh,... để đạt 
được mong muốn đó, tất yếu phải thực 
hiện thành công việc nội địa hóa một 
cách cơ bản các ngành công nghiệp 
đó. 

Tại hội thảo, các đại biểu tham dự 
đều có chung quan điểm CNHT đóng 
vai trò quan trọng trong phát triển 
kinh tế nhưng hiện nay việc phát triển 
của ngành này vẫn chưa đáp ứng được 
như mong muốn. Các đại biểu cũng 
cho rằng, Việt Nam là quốc gia đã 
từng có thế mạnh trong các lĩnh vực 
cơ khí chế tạo. Tuy nhiên xu thế toàn 
cầu hóa cùng với sự lan tràn các sản 
phẩm công nghiệp tiêu dùng giá rẻ đã 
làm cho các ngành cơ khí chế tạo khó 
có chỗ đứng, ngay cả trong thị trường 
nội địa. Bên cạnh đó, tỉ lệ nội địa hóa 
thấp, vẫn phụ thuộc vào nước ngoài.  

Thời gian tới, để thúc đẩy các doanh 
nghiệp CNHT Việt Nam phát triển 
cần có những chính sách thiết thực và 
hiệu quả cũng như các giải pháp hỗ 
trợ cụ thể về tiêu chuẩn, chất lượng. 
Tạo điều kiện đưa các hội, hiệp hội 
ngành nghề về cơ khí chế tạo tham gia 
chương trình đổi mới công nghệ và 
phát triển CNHT. Làm lành mạnh hóa 
môi trường sản xuất kinh doanh, có 
chế tài xử phạt thật mạnh với các loại 
hàng giả, hàng nhái; nên chủ động 
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quan tâm tới dung lượng thị trường, 
tránh tự do cạnh tranh vô tình chia 
nhỏ thị trường… Giúp đỡ các doanh 
nghiệp có thêm nhiều điều kiện thuận 
lợi và động lực để phát triển ngành 
công nghiệp phụ trợ dựa trên các hoạt 
động nghiên cứu và phát triển công 
nghệ. 

Theo báo cáo của Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ, Bộ KH&CN, 
Việt Nam hiện mới có 1.383 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
CNHT, chủ yếu là tham gia ở những 
công đoạn với công nghệ đơn giản, 
giá trị gia tăng thấp, mới chỉ cung ứng 
được khoảng 10% nhu cầu nội địa về 
sản phẩm CNHT. Đầu tư của các 
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp 
nước ngoài (FDI) chiếm trên 80% số 
doanh nghiệp sản xuất linh kiện phụ 
tùng của Việt Nam, tập trung vào linh 
kiện điện - điện tử và kim loại. 

Bên cạnh đó, Nhà nước đã ban hành 
hàng loạt văn bản nhằm đẩy mạnh 
việc việc đổi mới công nghệ, phát 
triển công nghiệp hỗ trợ. Từ Quyết 
định 12/2011/QĐ-TTg về Chính sách 
phát triển một số ngành CNHT… đến 
Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát 
triển CNHT. Các doanh nghiệp được 
ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, 
GTGT, thuế nhập khẩu, đất đai… Tuy 
nhiên, việc đổi mới công nghệ trong 
ngành CNHT còn nhiều hạn chế, chưa 
đáp ứng được nhu cầu của các ngành 
công nghiệp. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 

 
 

 
 Bàn giao giàn khoan tự nâng 
“made in Việt Nam” 

Chiều 12/8, tại TP. Vũng Tàu, Công 
ty cổ phần Chế tạo giàn khoan Dầu 
khí (PV Shipyard) đã bàn giao giàn 
khoan tự nâng Tam Đảo 05 cho Liên 
doanh Việt-Nga Vietsovpetro. 

 
Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn 

Dũng, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị 
Ngọc Thịnh, Phó Thủ tướng Chính 
phủ Trịnh Đình Dũng, cùng lãnh đạo 
của các bộ, ngành Trung ương, Tập 
đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam tham 
dự buổi lễ. 

Giàn khoan có kích thước thân giàn 
70,4 x 76 x 9,5m; chiều dài thiết kế 
chân giàn 167 m; khả năng chất tải 
2.995 tấn. Sản phẩm có khả năng 
khoan tới mỏ dầu khí với độ sâu 9.000 
m. Sản phẩm được Đăng kiểm Mỹ 
(ABS) chứng nhận, đạt chất lượng 
tương đương với giàn khoan của các 
công ty chế tạo giàn khoan nổi tiếng 
trên thế giới của Mỹ, Hàn Quốc, 
Singapore… 

Giàn khoan được chế tạo và sản xuất 

THÀNH TỰU KH&CN 



Số 244 - 8/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 12 

theo mẫu JU-2000E hiện đại nhất của 
Hãng Friede & Goldman (Mỹ), có khả 
năng hoạt động ở mực nước sâu đến 
120 m. Sản phẩm có tính ổn định cao, 
chất lượng tương đương với sản phẩm 
nhập ngoại. Giàn khoan được thiết kế, 
chế tạo tuân thủ chặt chẽ các quy định 
về an toàn hàng hải, an toàn môi 
trường của Việt Nam và thế giới. 

Việc đóng mới và hạ thủy thành 
công Giàn khoan Tam Đảo 05 đã tạo 
điều kiện cho công ty đào tạo, xây 
dựng một đội ngũ quản lý dự án, đội 
ngũ kỹ sư thiết kế mạnh, chuyên sâu, 
từng bước đạt tầm khu vực và thế 
giới; có khả năng tự đảm nhận thiết kế 
chi tiết, thiết kế thi công cho các loại 
công trình dầu khí khác nhau như giàn 
khoan di động, phương tiện nổi, giàn 
khoan cố định và các công trình phục 
vụ ngành dầu khí. 

Quan trọng hơn, việc chế tạo thành 
công giàn khoan Tam Đảo 05 và các 
giàn khoan trước đó đã đưa Việt Nam 
trở thành một trong số không nhiều 
các nước có thể chế tạo giàn khoan 
dầu khí trên thế giới, như Mỹ, Trung 
Quốc, Hàn Quốc, Singapore... 

Các giàn khoan di động mang 
thương hiệu Việt Nam hoạt động 
trong thềm lục địa đã góp phần phát 
triển kinh tế biển, xác định vị thế của 
ngành dầu khí Việt Nam, khẳng định 
và bảo vệ chủ quyền biển đảo quốc 
gia, đặc biệt là tham gia bảo đảm an 
ninh hàng hải khu vực. 

Theo chinhphu.vn 

 Chế tạo thành công bao bì có thể 
tự phân hủy 

Để thay thế các loại bao bì bằng 
nylon khó phân hủy và gây ô nhiễm 
môi trường, một kỹ sư người Mỹ tên là 
Paul Tasner mới đây đã chế tạo thành 
công loại bao bì có tên là Karta Pack, 
có thể dễ dàng phân hủy trong đất. 

Ông Tasner cho biết Karta Pack là 
loại bao bì có cùng chất lượng như các 
loại túi nylon khác, song có kết cấu 
không bền vững về phương diện sinh 
học nên có thể dễ phân hủy.  

Nguyên liệu chủ yếu để sản xuất loại 
sản phẩm này là bột giấy từ các loại 
giấy báo và bìa tái chế, vừa giúp tiết 
kiệm chi phí vừa thân thiện với môi 
trường. Ngoài ra, Karta Pack còn được 
sản xuất với nhiều hình dáng và mẫu 
mã hấp dẫn, có màu sắc, tạo ra cảm 
giác thú vị cho người sử dụng. 

Hiện công ty của ông Tasner có 6 
đối tác tại 5 nước trên các châu lục 
khác nhau và các công ty này đều chỉ 
sử dụng những nguyên liệu sinh học 
địa phương để sản xuất bao bì. Ông 
cho biết, các đối tác tại Trung Quốc sử 
dụng tre và bã mía, trong khi các đối 
tác tại Canada lại dùng rơm, lúa mì và 
các chất liệu khác nữa để sản xuất bao 
bì. 

Theo Tổ chức nghiên cứu biển 
Algalita, mỗi người Mỹ trung bình 
một năm vứt bỏ khoảng 85 kg bao bì 
đựng thực phẩm bằng nhựa và phần 
lớn chúng trôi ra biển, chôn dưới đất 
và không phân hủy được, gây ra 
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những vấn đề rất nghiêm trọng về môi 
trường. Bao bì tự phân hủy hiện được 
coi là giải pháp hữu hiệu nhằm cải 
thiện môi trường sống mà vẫn bảo 
đảm nhu cầu sử dụng của con người. 

 
Theo vista.gov.vn 

 
 Sản xuất nhôm Hydroxit chất 
lượng cao từ nguyên liệu trong nước  

Ngày 9/8, tại Hà Nội đã diễn ra 
phiên họp Hội đồng nghiệm thu cấp 
Nhà nước dự án “Hoàn thiện công 
nghệ và dây chuyền Hydroxit nhôm 
chất lượng cao từ nguồn nguyên liệu 
trong nước”, mã số KC.06.DA23/11-
15. 

Dự án thuộc Chương trình nghiên 
cứu ứng dụng và phát triển công nghệ 
phục vụ sản xuất các sản phẩm chủ 
lực do Phòng thí nghiệm trọng điểm 
công nghệ lọc hóa dầu chủ trì, TS. Đỗ 
Thanh Hải chủ nhiệm. 

Sau hơn 2 năm thực hiện, dự án đã 
nghiên cứu hoàn thiện quy trình công 
nghệ sản xuất hydroxit nhôm hoạt tính 
dạng ướt từ nguồn nguyên liệu của 
Việt Nam; hoàn thiện dây chuyền sản 
xuất nhôm hydroxit với công suất trên 
20.000 tấn/năm; thiết kế, chế tạo hệ 
thống thu gom, xử lý và tuần hoàn 
nước thải cho quá trình sản xuất… 

Trên cơ sở quy trình công nghệ, dây 
chuyền thiết bị được hoàn thiện, dự án 
đã sản xuất thành công hơn 1.500 tấn 
nhôm hydroxit đạt tiêu chuẩn Nhật 
Bản (hàm lượng Al2O3 ≥ 65%, 

Fe2O3 ≤ 0,025, kích thước hạt ≤ 15 
µm…). 

Với những kết quả đạt được, nhóm 
nghiên cứu mong muốn sẽ nhân rộng 
kết quả dự án trong thời gian tới. 

Theo vista.gov.vn 
 

 Ứng dụng thành công công nghệ 
plasma lạnh điều trị trong y tế 

Các nhà khoa học trẻ của Viện Vật 
lí, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam đã 
nghiên cứu, ứng dụng thành công tia 
plasma lạnh diệt khuẩn, giúp vết 
thương hở mau lành, ngay cả khi bệnh 
nhân kháng mọi loại kháng sinh. 
Thành công này đưa Việt Nam trở 
thành một trong những quốc gia đầu 
tiên trên thế giới ứng dụng thành công 
công nghệ plasma lạnh điều trị trong 
y tế và thẩm mỹ. 

Máy được sản xuất theo sáng chế 
của TS Đỗ Hoàng Tùng và TS 
Nguyễn Thế Anh (Viện Vật lý, Viện 
Hàn lâm KHCN Việt Nam). Công 
trình này đã được đánh giá xuất sắc tại 
Hội đồng Khoa học cấp Viện Vật lý, 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam. Hội đồng khoa học đã xác nhận 
máy PlasmaMed phát ra tia plasma 
lạnh với đầy đủ các đặc trưng vật lý 
cần thiết. Bên cạnh đó, máy 
PlasmaMed đã được Bộ Y tế cấp giấy 
chứng nhận đăng ký lưu hành sản 
phẩm trang thiết bị y tế. 

Mấy năm gần đây, Tổ chức Y tế thế 
giới (WHO) liên tục đưa ra cảnh báo 
mạnh mẽ về vấn nạn đề kháng kháng 
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sinh. Việc lạm dụng thuốc kháng sinh, 
làm cho các vi sinh vật thích nghi với 
thuốc, tạo điều kiện cho nhiều loại vi 
khuẩn trở thành kháng thuốc, thuốc 
trở nên kém hiệu quả hoặc không còn 
tác dụng. Ở Việt Nam, hầu hết các cơ 
sở khám, chữa bệnh đang phải đối mặt 
với tốc độ lan rộng các vi khuẩn 
kháng với nhiều loại kháng sinh. Mức 
độ và tốc độ kháng thuốc ngày càng 
gia tăng ở mức báo động. Trong khi 
đó, chưa ở đâu mua kháng sinh dễ và 
sử dụng kháng sinh tùy tiện như ở 
Việt Nam. Trước nguy cơ này, việc áp 
dụng công nghệ plasma trong chế tạo 
các thiết bị y tế có khả năng diệt 
khuẩn và chữa lành các vết thương mà 
không cần tới kháng sinh là một 
hướng đi quan trọng và rất có ý nghĩa. 
Hiện nay mới chỉ có 4 thiết bị plasma 
lạnh trên thế giới có chứng chỉ CE của 
châu Âu cho thiết bị y tế, đến từ các 
quốc gia Đức, Anh, Israel. 

Thành công của chiếc máy phát tia 
plasma lạnh của TS Hoàng Tùng và 
các cộng sự đã được nhiều chuyên gia 
cũng như các đơn vị y tế công nhận 
khi đem lại những hiệu quả rõ ràng 
trong thực tế. Sản phẩm made in 
Vietnam với đẳng cấp công nghệ thế 
giới đã đưa Việt Nam trở thành một 
trong những quốc gia đầu tiên trên thế 
giới ứng dụng thành công công nghệ 
plasma lạnh điều trị trong y tế và thẩm 
mỹ. 

Là một phương pháp mới với nhiều 
ưu điểm trong điều trị vết thương, 

nhưng điều rất có ý nghĩa với cộng 
đồng là việc điều trị bằng phương 
pháp sử dụng công nghệ plasma sẽ 
giúp chi phí của bệnh nhân giảm so 
với phương pháp điều trị bằng thuốc 
kháng sinh truyền thống.  

TS Hoàng Tùng cho biết, sau khi 
hoàn thiện máy PlasmaMed thành sản 
phẩm thương mại hóa, anh sẽ tiếp tục 
các đề tài nghiên cứu ứng dụng công 
nghệ plasma vào y sinh, nông nghiệp, 
khoa học vật liệu và môi trường. Sản 
phẩm tiếp theo sẽ là một thiết bị 
plasma phục vụ nông nghiệp sạch. 

 Theo vista.gov.vn 
 
 
 

GS. PHAN HUY LÊ: CẦN XÂY 
DỰNG MỘT MÔI TRƯỜNG KHOA 
HỌC LÀNH MẠNH 

Là một nhà khoa học đầu ngành về 
lĩnh vực khoa học xã hội, GS. Phan 
Huy Lê đã có nhiều công trình nghiên 
cứu giá trị đặt nền móng cho lý luận 
và thực tiễn nghiên cứu khoa học xã 
hội tại Việt Nam. Ông là một trong 
những nhà khoa học tiêu biểu vinh dự 
được lựa chọn trao tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh về KH&CN 2016 (đợt 5) 
cho công trình nghiên cứu: “Lịch sử 
và văn hóa Việt Nam - Tiếp cận bộ 
phận” giải thưởng cao quý cho lĩnh 
vực Lịch sử - Văn hóa. 

Công trình “Lịch sử và văn hóa Việt 
Nam - Tiếp cận bộ phận” là tập hợp 
kết quả nghiên cứu trong khoảng 10 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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năm, từ 1998 đến 2007. Thời điểm đó, 
nghiên cứu lịch sử và văn hóa Việt 
Nam gắn liền với Việt Nam học và 
Đông Phương học đang đặt ra một số 
vấn đề rất cơ bản về lý thuyết và nhận 
thức. 

Cuốn sách có 9 chương đề cập đến 
nhiều vấn đề, nhưng nội dung chủ yếu 
tập trung vào mấy vấn đề sau: 

Thứ nhất: Nghiên cứu đưa ra một 
quan điểm mới, lịch sử Việt Nam xuất 
phát từ lãnh thổ Việt Nam hiện nay 
ngược với quá khứ, tất cả những gì 
xảy ra trên không gian lãnh thổ Việt 
Nam đều thuộc về lịch sử và văn hóa 
Việt Nam. Đó là một quan điểm, nhận 
thức hoàn toàn mới về lịch sử Việt 
Nam được nhìn nhận một cách toàn 
bộ và toàn diện hơn. 

Thứ hai: Nghiên cứu lịch sử Việt 
Nam thời Bắc thuộc, các nhà khoa học 
băn khoăn là kết thúc vào năm nào, 
năm 905 với thành lập chính quyền họ 
Khúc hay chiến thắng Bạch Đằng năm 
938 do Ngô Quyền lãnh đạo. 

GS. Phan Huy Lê đưa ra nhận thức 
kết thúc Bắc thuộc là cả một giai 
đoạn, từ 905 đến 938 và phải đến năm 
938 với Chiến thắng Bạch Đằng thì 
Việt Nam mới thực sự giành độc lập 
dân tộc. Nhận thức đó liên quan đến 
quy luật dựng nước và giữ nước của 
dân tộc Việt Nam. 

Thứ ba: Chuyển biến lịch sử từ thế 
kỷ XIV sang thế kỷ XV không phải 
chỉ là một cuộc khủng hoảng thay đổi 
vương triều mà là cả một chuyển biến 

sâu sắc về kinh tế - chính trị - xã hội - 
tư tưởng và đặc biệt là mô hình nhà 
nước, chuyển từ mô hình mang nặng 
dấu ấn Đông Nam Á sang mô hình 
Nho giáo (Đông Á). Điều này góp 
phần giải quyết mối quan hệ giữa Việt 
Nam với Đông Nam Á và Đông Á. 

Thứ tư: Nghiên cứu về đô thị và 
nông thôn, đặc biệt đi sâu vào nghiên 
cứu cấu trúc của Hoàng thành Thăng 
Long, Cấm thành. Đồng thời chứng 
minh rằng, Cấm thành từ thế kỷ XI 
đến thế kỷ XVIII có thay đổi về phạm 
vi, quy hoạch, kiến trúc, nhưng vị trí 
về cơ bản không thay đổi. 

Trong những năm qua, khoa học và 
công nghệ (KH&CN) nói chung và 
lĩnh vực khoa học xã hội (KHXH) nói 
riêng đã có những bước phát triển rất 
mạnh mẽ, đóng góp to lớn vào công 
cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 
Nghiên cứu về KHXH được thể hiện 
trên nhiều phương diện, từ cơ cấu 
chuyên môn của các ngành KHXH, 
các tổ chức nghiên cứu và đào tạo cho 
đến đội ngũ các nhà khoa học và các 
sản phẩm nghiên cứu. Về thành tựu 
nghiên cứu KHXH, trong khoảng ba 
thập kỷ trở lại đây, có nhiều công 
trình, đề án cấp quốc gia đã công bố 
và thực hiện. Tuy nhiên, KHXH Việt 
Nam cũng bộc lộ một số mặt hạn chế 
cần sớm được khắc phục. Cụ thể, đội 
ngũ nhà khoa học rất đông, nhưng 
chất lượng công trình chưa cao, vẫn 
thiếu những công trình nghiên cứu 
tầm cỡ. 
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Trong KHXH, có những chuyên 
ngành bám sát cuộc sống hiện tại, 
phục vụ trực tiếp cho yêu cầu phát 
triển kinh tế xã hội như ngành xã hội 
học, nhân học, kinh tế học.... Tuy 
nhiên, cũng có những chuyên ngành 
mà đối tượng không gắn liền với cuộc 
sống hiện nay, nhưng vẫn có những 
đóng góp nhất định cho sự phát triển 
của đất nước. 

GS. Phan Huy Lê cho rằng, ngành 
khoa học nào cũng có những khó khăn 
thách thức nhất định. Lĩnh vực KHXH 
với đặc thù là gắn liền với xã hội con 
người và nhiều ngành còn gắn liền với 
những vấn đề thời sự hiện nay nên gặp 
phải những khó khăn riêng. Trong 
hoạt động KH&CN nói chung, khó 
khăn lớn nhất mà các nhà khoa học 
gặp phải là thủ tục tài chính với những 
quy định không phù hợp với thực tế, 
làm cho các nhà khoa học rất mệt mỏi 
khi làm thủ tục thanh toán. 

“Về KHXH, trong đó có ngành sử 
học, tôi tham gia nghiên cứu, có nhiều 
vấn đề và nội dung liên quan đến 
chính trị mà người ta thường dùng 
một từ phổ biến là “nhạy cảm”. Cứ 
đụng phải vấn đề nhạy cảm là nghiên 
cứu rất khó khăn, gặp nhiều cản trở 
trong nghiên cứu và công bố. Đây là 
mối quan hệ giữa chính trị và khoa 
học”, GS chia sẻ. 

Tuy nhiên, khoa học có trách nhiệm 
và sứ mệnh nghiên cứu những vấn đề 
cơ bản trong chuyên ngành của mình 
và chỉ dựa trên cơ sở nghiên cứu 

khách quan và trung thực mới có thể 
cung cấp những luận cứ có giá trị 
khoa học cho các nhà lãnh đạo quản lý 
trong hoạch định chính sách cũng như 
xử lý những vấn đề liên quan đến 
ngành khoa học đó. 

Chính vì vậy, đã đến lúc cần phải 
xây dựng một môi trường khoa học 
lành mạnh, thông thoáng, trong đó các 
nhà khoa học được phát huy tất cả tài 
năng, trí tuệ của mình, được tự do 
sáng tạo. 

Tổng hợp 
 
 
 

 
CÁC DOANH NGHIỆP ĐÃ ĐẦU 
TƯ CÔNG NGHỆ, BẢO VỆ SỨC 
KHỎE NGƯỜI DÂN 

Rất nhiều doanh nghiệp đã chú 
trọng đến việc phát triển công nghệ, 
thiết bị bao bì thực phẩm nhằm giúp 
người tiêu dùng an tâm khi sử dụng 
các mặt hàng ăn uống” - bà Hồ Thị 
Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ công 
thương phát biểu tại Triển lãm thực 
phẩm đồ uống 2016. 

Sáng 10/8, tại TP.HCM, Bộ Công 
thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng Việt Nam tổ chức 
khai mạc Triển lãm quốc tế thực phẩm 
đồ uống Vietfood&Beverage 2016. 

Theo bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ 
trưởng Bộ công thương, đi đôi với sự 
phát triển của ngành thực phẩm, đồ 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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uống là sự phát triển của ngành thiết 
bị, bao bì thực phẩm. Người tiêu dùng 
Việt Nam ngày càng nhận thức rõ hơn 
về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Khi mà điều kiện sống được cải thiện 
thì những lo ngại về sức khỏe ngày 
càng gia tăng. Chính vì vậy, thiết bị 
công nghiệp thực phẩm và bao bì là 
mối quan tâm hàng đầu của người tiêu 
dùng Việt Nam khi sử dụng các sản 
phẩm đồ ăn và đồ uống. 

Triển lãm Vietfood&Beverage lần 
thứ 20 có sự tham dự của 425 công ty, 
tập đoàn trong nước và quốc tế với 
hơn 500 gian hàng. Một số quốc gia 
có ngành công nghiệp thực phẩm, đồ 
uống phát triển đã tham dự triển lãm 
như Ba Lan, Hàn Quốc, Malaysia, Đài 
Loan… 

 
Nhiều công nghệ, thiết bị bao bì thực phẩm, đồ 

uống trình diễn tại triển lãm. 

Để góp phần vào sự phát triển của 
ngành công nghiệp thực phẩm nói 
chung và ngành đồ uống nói riêng, 
một trong những biện pháp là quảng 
bá sản phẩm đến người tiêu dùng 
trong nước và quốc tế. Thông qua 
triển lãm, các doanh nghiệp sẽ kết nối 
với nhau hợp tác, tiếp thu các công 
nghệ hiện đại của nhau. Các doanh 

nghiệp trong nước có thể đẩy mạnh 
xuất khẩu sản phẩm. Các doanh 
nghiệp nước ngoài có thể tìm kiếm đại 
lý phân phối tại Việt Nam. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Trần 
Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch UBND 
TP.HCM cho biết, thành phố đã tập 
trung hỗ trợ nhiều doanh nghiệp 
chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hướng 
đến ứng dụng công nghệ mới để cho 
ra đời những sản phẩm tốt. Nhiều dự 
án đầu tư dây chuyền thiết bị, ứng 
dụng công nghệ tự động hóa cho ra 
đời những sản phẩm chất lượng có giá 
thành phù hợp. 

Theo Khampha.vn 
 

KẾT NỐI, CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC 

Ngày 27/7/2016, tại Hà Nội, Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
(Bộ KH&CN) phối hợp với Khu công 
nghệ cao Daegu (Daegu Technopark) 
Hàn Quốc, Viện Đổi mới công nghệ 
Hàn Quốc (KIAT) tổ chức hội thảo 
“Kết nối, chuyển giao công nghệ Việt 
Nam - Hàn Quốc”. 

 Tham dự hội thảo có đại diện Lãnh 
đạo Daegu Technopark, Viện Đổi mới 
công nghệ Hàn Quốc; đại diện Lãnh 
đạo các doanh nghiệp, trường đại học 
của Hàn Quốc; đại diện Lãnh đạo các 
doanh nghiệp, tổ chức khoa học và 
công nghệ, viện nghiên cứu trong 
nước. 

Hội thảo là một trong những chuỗi 
hoạt động về kết nối cung cầu công 
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nghệ năm 2016 nhằm giới thiệu các 
kết quả nghiên cứu, công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc sẵn 
sàng chuyển giao vào Việt Nam, thúc 
đẩy hoạt động ứng dụng chuyển giao 
công nghệ, kết nối cung cầu công 
nghệ và hợp tác đầu tư dựa trên công 
nghệ giữa các doanh nghiệp, tổ chức 
Việt Nam và các đối tác đến từ Daegu 
Technopark, KIAT. Đây cũng là cơ 
hội để các đơn vị tham gia trao đổi, 
hợp tác và đặt ra các nhu cầu của hai 
bên hỗ trợ cho việc kết nối cung cầu 
công nghệ. 

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó Cục 
trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ cho biết: Hội thảo sẽ tạo ra 
cơ hội để các đơn vị tham gia, gặp gỡ, 
trao đổi thông tin về công nghệ, tìm 
hiểu giữa các doanh nghiệp, trường 
đại học, hỗ trợ cung cấp nguồn cung 
công nghệ sẵn sàng hợp tác, chuyển 
giao giữa các đối tác của hai nước. 
Đây cũng là hoạt động hỗ trợ nâng cao 
khả năng và hiệu quả hợp tác giữa các 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, viện 
nghiên cứu, góp phần thúc đẩy các 
hoạt động xúc tiến chuyển giao công 
nghệ, nghiên cứu và phát triển công 
nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Tại hội thảo, phía Hàn Quốc đã giới 
thiệu 10 công nghệ tiêu biểu đã được 
cấp bằng sáng chế do các đơn vị 
nghiên cứu kỹ thuật tiên tiến tại 
Daegu Technopark nghiên cứu và phát 
triển; đây là những công nghệ được 
các doanh nghiệp Hàn Quốc đưa vào 

ứng dụng thành công tại Hàn Quốc và 
tiếp tục mong muốn kết nối, chuyển 
giao tại Việt Nam. Tại 2 Phiên kết nối 
cung cầu công nghệ, đã có 32 doanh 
nghiệp, viện nghiên cứu, trung tâm 
ứng dụng chuyển giao công nghệ Việt 
Nam đến làm việc, trao đổi, đàm phán 
trực tiếp với các đối tác Hàn Quốc về 
khả năng chuyển giao công nghệ, hợp 
tác đầu tư liên doanh liên kết dựa trên 
công nghệ; đã có 06 doanh nghiệp 
Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với 
doanh nghiệp Hàn Quốc liên doanh 
phát triển sản phẩm công nghệ tại Việt 
Nam. 

Theo Most.gov.vn 
 
 
 

BẢO ĐẢM TÍNH THỐNG NHẤT, 
CHÍNH XÁC HOẠT ĐỘNG TĐC 
THỜI KỲ HỘI NHẬP 

Ngày 19/8 tại TP.Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KHC&N) tổ chức Hội nghị toàn 
quốc về công tác Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TĐC). Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh tham dự 
và chủ trị Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Việt Thanh cho 
biết, hệ thống tiêu chuẩn quốc gia và 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đã tạo cơ 
sở quan trọng trong việc quản lý, đảm 
bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ 
sức khỏe con người, bảo vệ môi 
trường; đồng thời góp phần nâng cao 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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chất lượng, khả năng cạnh tranh, tăng 
cường xuất khẩu cho các doanh 
nghiệp. 

Các chuẩn đo lường được công 
nhận, bảo đảm tính liên kết chuẩn của 
các Trung tâm TĐC khu vực, Chi cục 
TĐC, phòng hiệu chuẩn, tổ chức kiểm 
định, cơ sở sản xuất kinh doanh trong 
cả nước với chuẩn đo lường quốc gia. 
Đây là cơ sở kỹ thuật quan trọng, bảo 
đảm tính thống nhất và chính xác của 
các hoạt động đo lường trong phạm vi 
cả nước thời kỳ hội nhập. 

Ngoài ra, hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường được thực hiện rộng 
khắp cả nước sẽ góp phần bảo đảm 
công bằng trong giao nhận, mua bán 
và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng,… 

Theo Ban tổ chức, với vai trò là đầu 
mối về hoạt động TĐC, các Chi cục 
của cả nước đã thực hiện tốt chức 
năng về TĐC tại địa phương, đặc biệt 
là hoạt động thanh kiểm tra về đo 
lường chất lượng sản phẩm hàng hóa 
lưu thông trên thị trường, trong đó 
gồm có: kinh doanh xăng dầu, vàng 
trang sức mỹ nghệ, mũ bảo hiểm, đồ 
chơi trẻ em, … 

Bên cạnh việc đánh giá kết quả hoạt 
động TĐC năm 2015 và 6 tháng đầu 
năm 2016. Hội nghị đã tổng hợp giải 
đáp gần 100 ý kiến vướng mắc, đề 
xuất, kiến nghị của các Chi cục TĐC 
của các tỉnh và thành phố. Chi cục 
trưởng Chi cục TĐC Đồng Nai Đỗ 

Ngọc Thanh Phương đã có dịp chia sẻ 
kinh nghiệm về công tác quản lý đo 
lường trong kinh doanh vàng, quản lý 
chất lượng vàng trang sức và mỹ nghệ 
lưu thông trên thị trường tỉnh nhằm 
thiết lập một thị trường vàng trang sức 
minh bạch và cạnh tranh lành mạnh tại 
Đồng Nai. 

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, 
thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh 
đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng 
Bộ KH&CN cho Chi cục trưởng Chi 
cục TĐC Đồng Nai Đỗ Ngọc Thanh 
Phương về thành tích xuất sắc trong 
xuất trong việc thực hiện đấu tranh 
với những hành vi vi phạm pháp luật 
trong kinh doanh vàng trang sức, mỹ 
nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai thời 
gian qua. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Nhà máy điện Mặt trời làm từ 
10.000 tấm gương khổng lồ 

Những tấm gương lớn tập trung ánh 
sáng Mặt Trời để nung chảy muối 
nitrate, từ đó sản xuất lượng điện 
năng đủ phục vụ cho cả một thành 
phố. 

Theo Business Insider, mỗi tấm 
năng lượng Mặt Trời như vậy có diện 
tích 115 mét vuông, được đặt xung 
quanh một tháp trung tâm. Tổng cộng 
có tất cả 10.000 tấm như vậy, được 

TIN NGẮN KH&CN 
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lắp đặt từ cuối năm 2015 trên khu vực 
rộng 1,2 triệu m2, thuộc Crescent 
Dune, một nhà máy điện năng lượng 
Mặt Trời tập trung (CSP) ở sa mạc 
Nevada, Mỹ. 

 Theo Kevin Smith, một trong 
những nhà sáng lập dự án, loại tấm 
này không phải là các tấm quang điện 
(photovoltaic) truyền thống thường 
được đặt trên mái nhà hay các nơi 
khai thác năng lượng Mặt Trời khắp 
thế giới. 

 Chúng là những tấm gương thực sự, 
hướng theo đường đi của Mặt Trời 
trong ngày như hoa Hướng dương. 
Chúng sẽ tập trung phản xạ ánh sáng 
Mặt Trời chính xác vào đỉnh tháp. Tại 
đây, năng lượng sẽ được tích trữ vào 
muối nóng chảy. 

 Theo Smith, đây là “công nghệ lưu 
trữ năng lượng tiên tiến nhất”, hơn 
hẳn lưu trữ vào nước, vào pin hay vào 
các chảo parabol chứa đầy chất lỏng. 

 Tháp trung tâm là nơi chứa khoảng 
25.000 tấn muối nitrate của Natri và 
Kali, được nung nóng tới nhiệt độ 288 
độ C. Ở nhiệt độ này, muối tồn tại 
dưới dạng lỏng. 

 Muối nóng chảy giữ nhiệt rất tốt, và 
nhiệt sẽ được chuyển thành điện qua 
các tuốc-bin hơi nước truyền thống. 
Hệ thống này có thể cấp điện cho nhu 
cầu của 75.000 hộ gia đình tại 
Nevada, thời lượng 24 giờ mỗi ngày. 

 Smith tin rằng CSP không chỉ là sự 
thay thế cho tấm quang điện truyền 
thống mà còn là một đối thủ cạnh 

tranh tiềm năng với nhiên liệu thông 
thường. 

 Công ty Solar Reverse của Smith đã 
phát triển các nhà máy điện CSP rẻ 
hơn, dung lượng cao hơn và có kế 
hoạch xây dựng các nhà máy điện 
tương tự Crescent Dune tại Nam Phi, 
Chile và Trung Quốc. 

 Tất nhiên công nghệ này cũng có 
nhược điểm: CSP chỉ có thể hoạt động 
hiệu quả ở những khu vực có cường 
độ ánh sáng Mặt Trời mạnh và liên 
tục. Bù lại, CSP không có chất thải ô 
nhiễm, sử dụng ít nước hơn nhiều các 
nhà máy nhiệt điện hay điện hạt nhân 
và chỉ chiếm một diện tích nhỏ hơn rất 
nhiều so với nhà máy nhiệt điện đốt 
than. 

  Theo Vnexpress.net 
 

 Những công nghệ tiên tiến giúp 
phát hiện thực phẩm bẩn 

Nhờ những thiết bị chuyên dụng, các 
phòng thí nghiệm ở Anh có thể phát 
hiện sữa chứa phooc-môn hoặc gạo 
có lượng thạch tín cao. 

Hiện nay, thị trường bán lẻ thực 
phẩm toàn cầu có tổng giá trị lên đến 
4.000 tỷ USD và vẫn đang phát triển 
nhanh chóng. Một số dự báo chỉ ra 
đến năm 2020, thị trường này sẽ đạt 
giá trị hơn 8.000 tỷ USD. Do có quy 
mô lớn, chuỗi cung ứng thực phẩm 
ngày càng trở nên phức tạp hơn và các 
tổ chức tội phạm đang gian lận hàng 
tỷ USD bằng cách trộn lẫn hóa chất rẻ 
tiền và nguy hiểm vào thực phẩm 
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trong quá trình sản xuất, gây nguy hại 
cho sức khỏe người tiêu dùng. 

 
Kỹ thuật viên đang xem xét một trong các mẫu 

thực phẩm trước khi tiến hành phân tích. 

Một nhóm chuyên gia tại Viện An 
toàn Thực phẩm Toàn cầu thuộc Đại 
học Queen ở Belfast, Anh, đứng đầu 
là giáo sư Chris Elliott, đang nghiên 
cứu các công nghệ mới nhằm phát 
hiện hành vi gian lận trong sản xuất 
thực phẩm. 

Để thực hiện các phân tích, phòng 
thí nghiệm của trung tâm trang bị 
nhiều thiết bị chuyên dụng với khả 
năng phát hiện độc tố và hóa chất 
trong thực phẩm. Ví dụ, để kiểm tra 
các mẫu lá oregano, họ sử dụng một 
chiếc máy cầm tay để tiến hành phân 
tích quang phổ học. 

“Phương pháp này khá đơn giản. 
Chúng tôi sẽ chiếu ánh sáng vào thực 
phẩm. Sau đó, năng lượng từ ánh sáng 
sẽ làm các phân tử thức ăn dao động 
và chúng tôi sẽ thu được một mô hình 
dao động. Mỗi phân tử sẽ rung động 
theo cách hơi khác nhau, vì vậy khi đo 
lường tất cả rung động, bạn sẽ tìm ra 
dấu vết của chúng. Phương pháp trên 
có độ chính xác rất cao”, giáo sư 
Elliott nói. Nhóm nghiên cứu hy vọng 
trong tương lai công cụ này có thể 

được các thanh tra thực phẩm sử dụng 
để kiểm tra thức ăn tại chỗ. 

Những xét nghiệm khác được tiến 
hành để xác định liệu thực phẩm có 
chứa độc tố hay không. Ví dụ, sử dụng 
cảm biến sinh học có chứa kháng thể. 
Các protein trong hệ miễn dịch của 
động vật sẽ liên kết với mầm bệnh 
hoặc độc tố nhất định để trung hòa 
chúng. Nếu liên kết xảy ra ở một trong 
các kháng thể nghĩa là trong thực 
phẩm tồn tại một loại độc tố nào đó. 

Gần như mọi thực phẩm đều có khả 
năng nhiễm hóa chất độc hại. Thuốc 
nhuộm công nghiệp đôi khi được thêm 
vào gia vị để tạo màu sắc hấp dẫn hơn. 

“Một cách gian lận phổ biến là thêm 
chất bảo quản vào sữa để ngăn sữa 
biến chất trong quá trình vận chuyển. 
Một trong những chất bảo quản 
thường được thêm vào là phooc-
môn”, giáo sư Elliott cho biết.  
“Phooc-môn là một chất độc có thể 
gây chết người”. 

Ngay cả khi nhà sản xuất không cố ý 
trộn chất độc vào sản phẩm, thực 
phẩm vẫn có nguy cơ chứa độc tố. 
Tùy vào địa điểm và cách trồng lúa, 
gạo có thể chứa hàm lượng cao thạch 
tín, một kim loại nặng làm tăng nguy 
cơ ung thư. 

Một kỹ thuật được sử dụng để phát 
hiện kim loại nặng như chì hoặc catmi 
là chiếu hình ảnh huỳnh quang bằng 
tia X. Khi chiếu vào mẫu vật, tia X 
khiến các electron tách khỏi nguyên 
tử. Cùng lúc đó, các photon mang 
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năng lượng cũng được giải phóng. 
Bằng cách đo năng lượng photon, các 
chuyên gia có thể xác định những 
nguyên tố có mặt trong mẫu vật. 

Phòng thí nghiệm của Viện An toàn 
Thực phẩm Toàn cầu không chỉ phân 
tích các chất và hợp chất nguy hiểm 
có trong thực phẩm mà còn xác định 
sản phẩm đóng gói có thực sự giống 
với quảng cáo trên bao bì hay không. 

Một công cụ giúp xác định rõ loại 
sản phẩm, chẳng hạn như các loại cá 
khác nhau, là “i-knife” (Con dao 
thông minh), được phát triển bởi 
Zoltan Takats, một bác sĩ phẫu thuật 
tại Đại học Imperial College, Anh. 

Con dao gắn một đèn laser có tác 
dụng làm bốc hơi các phân tử. Khói sẽ 
được hút vào một máy đo quang phổ 
để phân tích. Electron bắn vào đám 
khói làm tan rã các phân tử, cho phép 
máy tính sắp xếp nguyên tử dựa trên 
tĩnh điện của chúng. Chỉ bằng những 
lát cắt nhỏ, nhóm của giáo sư Elliott 
có thể thu được kết quả phân tích khói 
của từng mẫu vật và chỉ rõ sự khác 
nhau giữa các loài cá. 

 Theo Vnexpress.net 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ 
Chí Minh về KH&CN đợt 5 cho 9 
công trình 

Sau các phiên họp ngày 6 và 
7/8/2016, Hội đồng cấp Nhà nước xét 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 do 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 

làm Chủ tịch đã quyết định đề nghị xét 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 9 
công trình/cụm công trình và xét tặng 
Giải thưởng Nhà nước 7 công 
trình/cụm công trình. 

Đây là những công trình/cụm công 
trình đã được 19 Hội đồng chuyên 
ngành cấp nhà nước họp thẩm định 
trước đó. Tính đến hết ngày 
22/7/2016, 19 Hội đồng chuyên ngành 
cấp nhà nước đã hoàn thành họp xét 
trên 100 công trình KH&CN thuộc 
các lĩnh vực do Hội đồng xét tặng 
Giải thưởng của 18 Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 6 
UBND tỉnh/thành phố trực thuộc 
Trung ương trên toàn quốc đề nghị xét 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5. 

Những công trình tham gia xét tặng 
Giải thưởng đã được Hội đồng xét 
tặng giải thưởng các cấp đánh giá, 
biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu 
kín. Các công trình được 19 Hội đồng 
chuyên ngành cấp nhà nước xét tặng 
và đề nghị xét tặng tiếp theo tại Hội 
đồng cấp Nhà nước gồm 61 công 
trình, trong đó có 17 công trình đề 
nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh và 44 công trình xét tặng Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN. 

Trong số 19 Hội đồng chuyên ngành 
cấp Nhà nước, có 4 Hội đồng trước 
khi họp phiên đánh giá, Hội đồng đã 
tiến hành khảo sát thực tế để đánh giá 
khách quan các công trình. Danh sách 
các công trình/cụm công trình đề nghị 
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xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
KH&CN 

1. Công trình: Nghiên cứu thiết kế 
chi tiết và ứng dụng công nghệ để chế 
tạo, lắp ráp và hạ thủy giàn khoan tự 
nâng ở độ sâu 90m nước phù hợp với 
điều kiện Việt Nam. 

Tác giả: KS. Phan Tử Giang và cs. 
2. Cụm công trình: Xây dựng đồng 

bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, 
nông thôn, bảo vệ môi trường, phòng 
chống thiên tai và ứng phó với biến 
đổi khí hậu. 

Tác giả: CN. Hoàng Đức Thảo. 
3. Cụm công trình: Nghiên cứu ứng 

dụng KHCN nhằm đảm bảo an toàn 
truyền máu, phục vụ cho cấp cứu và 
đảm bảo đủ máu dự trữ cho điều trị. 

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Anh Trí và 
cộng sự. 

4. Cụm công trình: Ứng dụng các kỹ 
thuật tiên tiến trong chẩn đoán, điều 
trị một số bệnh lý mạch não bằng điện 
quang can thiệp nội mạch. 

Tác giả: GS.TS. Phạm Minh Thông 
và cộng sự. 

5. Cụm công trình: Nghiên cứu ứng 
dụng kỹ thuật hiện đại về bức xạ ion 
hóa trong chẩn đoán, điều trị ung thư 
và một số bệnh lý khác. 

Tác giả: GS.TS. Mai Trọng Khoa và 
cộng sự.  

6. Cụm công trình: Nghiên cứu, phát 
triển và hoàn thiện công nghệ thu 
gom, xử lý, vận chuyển dầu thô trong 
điều kiện đặc thù của các mỏ liên 
doanh Việt - Nga Vietsovpetro và các 

mỏ kết nối trên thềm lục địa Nam Việt 
Nam. 

Tác giả: TS. Từ Thành Nghĩa và cs. 
7. Cụm công trình: Ngữ dụng học. 1. 

Đại cương ngôn ngữ học, tập 2, Ngữ 
dụng học; 2. Cơ sở ngữ dụng học, tập 
1.  

Tác giả: GS.TS. Đỗ Hữu Châu. 
8. Cụm công trình: Các bất biến và 

cấu trúc của vành địa phương và vành 
phân bậc.  

Tác giả: GS.TSKH. Ngô Việt Trung, 
GS.TSKH. Nguyễn Tự Cường, 
GS.TSKH. Lê Tuấn Hoa. 

9. Công trình: Lịch sử và Văn hóa 
Việt Nam - Tiếp cận bộ phận. 

Tác giả: GS. Phan Huy Lê. 
Danh sách các công trình/cụm công 

trình đề nghị xét tặng Giải thưởng 
Nhà nước về KH&CN 

1. Công trình: Nghiên cứu phương 
án tối ưu để chế tạo, hạ thủy và lắp đặt 
chân đế siêu trường siêu trọng ở vùng 
nước sâu hơn 100m phù hợp với điều 
kiện ở Việt Nam.  

Tác giả: KS. Trần Xuân Hoàng và 
cộng sự 

2. Công trình: Cầu Hàm Luông - 
QL60, tỉnh Bến Tre.  

Tác giả: ThS. Nguyễn Thanh Hà và 
cộng sự 

3. Công trình: Nghiên cứu chọn tạo 
và phát triển 2 giống lúa mới OM6976 
và OM5451 có năng suất và chất 
lượng cao phục vụ sản xuất và xuất 
khẩu. 

Tác giả: PGS.TS. Trần Thị Cúc Hòa 
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và cộng sự 
4. Cụm công trình: Nghiên cứu ứng 

dụng các kỹ thuật lọc máu hiện đại 
trong hồi sức cấp cứu bệnh nhân nặng 
và ứng phó với một số dịch bệnh nguy 
hiểm. 

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Gia Bình 
và cộng sự 

5. Công trình: Khái luận văn tự học 
chữ Nôm. 

Tác giả: GS.TSKH. Nguyễn Quang 
Hồng. 

6. Công trình: Nghiên cứu cơ bản và 
định hướng ứng dụng các vật liệu từ 
liên kim loại đất hiếm - kim loại 
chuyển tiếp.  

Tác giả: GS.TSKH. Thân Đức Hiền 
và cộng sự.  

7. Cụm công trình: Lịch sử tư tưởng 
Việt Nam: 1. Nho học và Nho học ở 
Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn; 2. Vấn đề con người trong 
Nho học sơ kỳ; 3. Lịch sử Phật giáo 
Việt Nam; 4. Lịch sử tư tưởng Việt 
Nam. 

Tác giả: GS.TS. Nguyễn Tài Thư và 
cộng sự. 

Theo Tạp chí Tia sáng 
 

3. TIN ĐỊA PHƯƠNG 
 Xét tặng giải thưởng KH-CN tỉnh 
BR-VT lần thứ I-2016 

Sở KH-CN đang triển khai xét tặng 
giải thưởng KH-CN tỉnh BR-VT lần 
thứ I-năm 2016. 

Theo đó, giải thưởng này sẽ được 
xem xét trao cho các tác giả, đồng tác 

giả là người Việt Nam, người nước 
ngoài có công trình, cụm công trình 
KH-CN xuất sắc trên lĩnh vực được 
công bố, ứng dụng hiệu quả trên địa 
bàn tỉnh BR-VT từ năm 1991 trở lại 
đây. Mức thưởng được tính theo mức 
lương cơ sở tại thời điểm có quyết 
định tặng thưởng. Giải A có mức 
thưởng bằng 100 lần mức lương cơ 
sở; giải B trị giá bằng 70 lần mức 
lương cơ sở; giải C bằng 40 lần mức 
lương cơ sở và giải khuyến khích 
được tính bằng 20 lần mức lương cơ 
sở. Thời hạn nhận hồ sơ dự xét giải 
thưởng tại Sở KH-CN (khối B3, 
Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, 
đường Bạch Đằng, phường Phước 
Trung, TP. Bà Rịa) từ nay đến hết 
ngày 24-10-2016. 

Giải thưởng được tổ chức nhằm tôn 
vinh tác giả của những công trình, 
cụm công trình KH-CN có giá trị khoa 
học và thực tiễn cao, có đóng góp lớn 
cho sự phát triển KT-XH, bảo đảm an 
ninh - quốc phòng của địa phương. Từ 
đó khuyến khích việc ứng dụng các 
thành tựu khoa học vào sản xuất và 
đời sống. 

 
 Tuyển chọn đề tài nghiên cứu và 
định hướng bảo tồn khu di tích 
Vòng thành đá trắng 

Ngày 22/7, Sở KH&CN Tỉnh tổ chức 
Hội đồng khoa học tuyển chọn đề tài 
khoa học xã hội và nhân văn “Khai 
quật, nghiên cứu và định hướng bảo 
tồn khu di tích Vòng thành đá trắng 
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(huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu)”, do PGS.TS Bùi Chí Hoàng - 
Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ 
làm chủ nhiệm. 

Mục tiêu của đề tài nhằm điều tra, 
đào thám sát, thăm dò, khai quật để 
đánh giá hiện trạng, làm rõ quy mô, 
tổng thể không gian di tích; Đào thám 
sát các khu vực bên trong Vòng thành 
bằng đá ong nhằm xác định đặc điểm 
phân bố cũng như đặc trưng văn hóa, 
niên đại của di tích Vòng thành đá 
trắng; Xem xét các mối quan hệ văn 
hóa của di tích Vòng thành đá trắng 
trong lịch sử địa phương và khu vực; 
Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp 
bảo tồn và xây dựng hồ sơ khoa học 
đề nghị xếp hạng di tích cấp Tỉnh và 
làm cơ sở khoa học để xếp hạng cấp 
Quốc gia; thu thập hiện vật qua khai 
quật, phục chế một số hiện vật góp 
phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã 
hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Hội đồng tuyển chọn nhận định đây 
là đề tài có ý nghĩa khoa học và mang 
tính cấp thiết, đây sẽ là cơ sở pháp lý 
cần thiết cho công tác trùng tu, tôn 
tạc, bảo vệ và phát huy giá trị di sản 
văn hóa của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa 
phương. Đề tài được Hội đồng tuyển 
chọn đồng ý cho triển khai và thời 
gian thực hiện trong 18 tháng.  

 
 Tuyển chọn đề tài Đánh giá thực 
trạng doanh nghiệp khởi nghiệp 
trong 5 năm (2010-2015)  

Ngày 05/08, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức 
và cá nhân thực hiện đề tài “Đánh giá 
thực trạng doanh nghiệp khởi nghiệp 
trong 5 năm (2010-2015) và đề xuất 
những giải pháp nâng cao hiệu quả 
khởi nghiệp cho các DN của tỉnh BR-
VT” do  PGS.TS Mai Thanh Phong - 
P.Hiệu trưởng ĐH Bách Khoa 
Tp.HCM, GĐ Trung tâm Vườn ươm 
tạo DN Công nghệ làm chủ tịch hội 
đồng. 

Mục tiêu của đề tài nhằm nghiên 
cứu, khảo sát thực trạng doanh nghiệp 
khởi nghiệp ở BR-VT trong giai đoạn 
2010-2015 và nghiên cứu xác định các 
yếu tố tác động đến hiệu quả khởi 
nghiệp, sự thành công của doanh 
nghiệp khởi nghiệp trong đó có các 
nhóm nhân tố về năng lực nhà khởi 
nghiệp, động cơ khởi nghiệp, môi 
trường khởi nghiệp, từ đó đề xuất các 
chính sách hỗ trợ phát triển và nâng 
cao năng lực nhà khởi nghiệp và cải 
thiện môi trường khởi nghiệp để nâng 
cao hiệu quả khởi nghiệp cho các 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tham gia tuyển chọn có 3 hồ sơ như 
sau: 

1) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: TS. 
Ngô Quang Huân 

Tổ chức đăng ký chủ trì: Trường ĐH 
Kinh tế Tp.HCM 

2) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: ThS. 
Trần Thị Thắm Ngọc 

Tổ chức đăng ký chủ trì: Chi cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh 
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BR-VT 
3) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: TS. 

Lê Cao Thanh 
Tổ chức đăng ký chủ trì: Trung tâm 

Đào tạo bồi dưỡng cán bộ tài chính 
miền Nam (Trường Bồi dưỡng Cán bộ 
Tài chính) 

Sau khi xem xét các hồ sơ đăng ký 
đề tài, Hội đồng đã chọn hồ sơ do 
ThS. Trần Thị Thắm Ngọc làm chủ 
nhiệm để triển khai và yêu cầu chỉnh 
sửa một số nội dung cho hoàn chỉnh. 

 
 Tuyển chọn tổ chức và cá nhân 
chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu ứng dụng vật liệu composite để 
chế tạo lô cốt cho lực lượng phòng 
thủ bờ biển tỉnh BR-VT” 

Ngày 17/08, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức 
và cá nhân thực hiện đề tài “Nghiên 
cứu ứng dụng vật liệu composite để 
chế tạo lô cốt cho lực lượng phòng thủ 
bờ biển tỉnh BR-VT” do ông Mai 
Thanh Quang – GĐ Sở KH&CN làm 
chủ tịch Hội đồng. 

Mục tiêu đề tài nhằm chế tạo thành 
công lô cốt bằng vật liệu composite 
theo tỷ lệ 1:1 nhằm phục vụ cho lực 
lượng phòng thủ bờ biển tỉnh BR-VT. 

Tham gia tuyển chọn có 2 hồ sơ như 
sau: 

1) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: Phan 
Bộ An 

Tổ chức đăng ký chủ trì: Viện 
Nghiên cứu Châu Á 

2) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: 

Phạm Hồng Thạch 
Tổ chức đăng ký chủ trì: Viện Nhiệt 

đới môi trường 
Sau khi xem xét các hồ sơ đăng ký 

đề tài, Hội đồng đã chọn hồ sơ do ông 
Phạm Hồng Thạch làm chủ nhiệm để 
triển khai và yêu cầu chỉnh sửa một số 
nội dung cho hoàn chỉnh. 

 
 Tuyển chọn tổ chức và cá nhân 
chủ trì thực hiện đề tài “Điều tra 
hiện trạng cây thuốc có giá trị tại 
tỉnh BR-VT, làm cơ sở để quản lí 
sử dụng, bảo tồn và phát triển bền 
vững” 

Ngày 18/08, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội đồng tư vấn tuyển chọn tổ chức 
và cá nhân thực hiện đề tài “Điều tra 
hiện trạng cây thuốc có giá trị tại tỉnh 
BR-VT, làm cơ sở để quản lí sử dụng, 
bảo tồn và phát triển bền vững” do 
ông Mai Thanh Quang - GĐ Sở 
KH&CN làm chủ tịch Hội đồng. 

Mục tiêu đề tài nhằm xây dựng được 
danh mục các loài cây thuốc có giá trị 
phân bố tại tỉnh BR-VT, hiện trạng 
sinh trưởng, khai thác và sử dụng từ 
15-20 loài cây thuốc chủ yếu và đề 
xuất được phương án sử dụng, phát 
triển và bảo tồn các loài cây thuốc. 

Tham gia tuyển chọn có 2 hồ sơ như 
sau: 

1) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: ThS. 
Trần Văn Lâm 

Tổ chức đăng ký chủ trì: Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp 
Công nghệ cao Tp.HCM 
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2) Cá nhân đăng ký chủ nhiệm: TS. 
Trần Thị Liên 

Tổ chức đăng ký chủ trì: Viện Dược 
liệu 

Sau khi xem xét các hồ sơ đăng ký 
đề tài, Hội đồng đã chọn hồ sơ do TS. 
Trần Thị Liên làm chủ nhiệm để triển 
khai và yêu cầu chỉnh sửa một số nội 
dung cho hoàn chỉnh. 

Theo Sở KH&CN 
 
 
 
 

 Bộ sinh phẩm xác định vi khuẩn 
gây nhiễm khuẩn huyết 

Thông qua việc thực hiện một nhiệm 
vụ KH&CN cấp nhà nước, các nhà 
khoa học thuộc Bệnh viện Trung ương 
quân đội 108 đã nghiên cứu thành 
công bộ sinh phẩm xác định các vi 
khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường 
gặp. 

Bộ sinh phẩm có thể xác định các vi 
khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết như vi 
khuẩn Gram (-) và vi khuẩn Gram (+), 
với ngưỡng phát hiện trung bình là 10 
CFU/ml máu. Sau 4 tháng bảo quản, 
độ nhạy kỹ thuật và độ đặc hiệu của 
bộ sinh phẩm vẫn bảo đảm ở mức 10 
CFU/ml và 100%. So với phương 
pháp cấy máu và bộ kit thương mại 
(CE-IVD Septifast), bộ sinh phẩm này 
có độ nhạy, độ đặc hiệu tương đương 
(37%, 100% so với 39%, 100% và 
33%, 100%). Khi kết hợp bộ sinh 
phẩm với phương pháp cấy máu đã 

nâng độ nhạy lên 54% và độ đặc hiệu 
vẫn đạt 100%. Đặc biệt, giá thành tạm 
tính của bộ sinh phẩm chỉ bằng 57% 
so với bộ kit thương mại CE-IVD 
Septifast (2,5 triệu VNĐ/mẫu so với 
4,4 triệu VNĐ/mẫu). Ngoài ra, bộ sinh 
phẩm này còn có tính linh hoạt trong 
sử dụng, quy trình thực hiện đơn giản, 
thân thiện, có thể sử dụng trên nhiều 
thiết bị sinh học phân tử hiện có tại 
các phòng xét nghiệm của các bệnh 
viện ở nước ta. 

Chi tiết xin liên hệ: Bệnh viện Trung 
ương quân đội 108. Số 1 Trần Hưng 
Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội; Tel: 
069.572400. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Thiết bị sấy chân không nhiệt độ 
thấp dạng bơm nhiệt có ngưng 
lạnh 

Với sự tài trợ của Sở KH&CN Hà 
Nội, các nhà khoa học thuộc Viện 
Công nghiệp Thực phẩm (Bộ Công 
thương) đã nghiên cứu chế tạo thành 
công thiết bị sấy chân không nhiệt độ 
thấp dạng bơm nhiệt có ngưng lạnh. 
Thiết bị có thể sử dụng để sấy nông 
sản, thực phẩm, dược liệu, chế phẩm 
sinh học hoặc sản phẩm có hoạt chất 
sinh học. 

Thiết bị có các tính năng cơ bản như 
sau: nhiệt độ vật liệu sấy: 10-300C; 
công suất ngưng ẩm: 15 kg/24h; nhiệt 
độ giàn ngưng ẩm tối đa: -150C; thể 
tích bình ngưng ẩm tối thiểu là 45l; số 
lượng giá sấy: 6 (diện tích 1 giá sấy là 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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3.360 cm2); công suất điện tiêu thụ: ≤ 
7 kW… 

Thiết bị phù hợp để sấy các sản 
phẩm đòi hỏi yêu cầu điều kiện sấy 
khắt khe nhằm giảm thiểu tối đa sự 
mất mát các hoạt chất nhạy cảm với 
nhiệt độ. 

Thông tin chi tiết liên hệ: Viện Công 
nghiệp Thực phẩm. Số 301 Nguyễn 
Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: 
04.38584318. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 

 Hợp tác nghiên cứu khoa học 
biển 

Theo quy định tại Nghị định số 
41/2016/NĐ-CP của Chính phủ, tổ 
chức, cá nhân nước ngoài được hợp 
tác với tổ chức, cá nhân của Việt Nam 
tiến hành nghiên cứu khoa học trong 
vùng biển Việt Nam theo quy định của 
pháp luật Việt Nam. 

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
của Việt Nam có quyền yêu cầu, đề 
nghị tổ chức, cá nhân nước ngoài cùng 
hợp tác trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học trong vùng biển Việt Nam. 

Nghị định quy định, tổ chức, cá 
nhân nước ngoài khi đề nghị nghiên 
cứu khoa học trong nội thủy, lãnh hải 
Việt Nam hoặc nghiên cứu khoa học 
có khoan ở đáy biển, lòng đất dưới 
đáy biển phải có sự hợp tác với phía 
Việt Nam khi cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền của Việt Nam yêu cầu. 
Việc hợp tác nghiên cứu khoa học 

trong nội thủy, lãnh hải Việt Nam 
hoặc nghiên cứu khoa học có khoan ở 
đáy biển, lòng đất dưới đáy biển giữa 
tổ chức, cá nhân nước ngoài với phía 
Việt Nam phải được thể hiện bằng văn 
bản hợp tác nghiên cứu khoa học. 

Nghị định cũng quy định rõ, nhà 
khoa học Việt Nam được cử tham gia 
hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài theo quy 
định tại điểm e khoản 2 Điều 20 Luật 
tài nguyên, môi trường biển và hải đảo 
phải có năng lực, trình độ chuyên môn 
hoặc lĩnh vực công tác phù hợp với 
nội dung nghiên cứu. 

Nhà khoa học Việt Nam khi tham 
gia hoạt động nghiên cứu khoa học 
của tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến 
hành trong vùng biển Việt Nam có 
trách nhiệm tham gia các hoạt động 
nghiên cứu và chủ động thu thập các 
thông tin, dữ liệu khoa học trong hoạt 
động nghiên cứu khoa học của tổ 
chức, cá nhân nước ngoài tiến hành 
trong vùng biển Việt Nam; giám sát, 
kịp thời báo cáo cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền trong trường hợp phát 
hiện tổ chức, cá nhân nước ngoài 
không tuân thủ nội dung quyết định 
cấp phép nghiên cứu khoa học hoặc vi 
phạm quy định của pháp luật Việt 
Nam và các điều ước quốc tế có liên 
quan mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam là thành viên... 

Theo Chinhphu.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


