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CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN 
TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 
ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC CHO SỰ 
PHÁT TRIỂN KT-XH 

Ngày 10/9/2016, tại Hà Nội, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã 
tổ chức Hội nghị tổng kết các chương 
trình KH&CN trọng điểm cấp Nhà 
nước giai đoạn 2011 – 2015. 

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 
giai đoạn 2011-2015 có 15 chương 
trình trọng điểm cấp nhà nước, trong 
đó 10 chương trình thuộc lĩnh vực 
KH&CN (chương trình KC) và 5 
chương trình thuộc lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn (chương trình 
KX). Kinh phí thực hiện cho 10 
chương trình KC là 3.122 tỷ đồng và 
206 triệu đồng cho 5 chương trình KX 
(tổng kinh phí là 3.328 tỷ đồng). 
Trong đó, kinh phí dự toán của ngân 
sách nhà nước cho 10 chương trình 
KC là 1.627 tỷ đồng, 5 chương trình 
KX là 206 triệu đồng (tổng kinh phí là 
1.833 tỷ đồng). 

Sau 5 năm triển khai thực hiện, 
chương trình thuộc lĩnh vực KH&CN 
đã tạo ra cho sản xuất 23 loại giống 
cây mới và 25 chủng vi sinh, giống 
vật nuôi có ưu thế vượt trội so với các 
chủng giống cũ; tạo ra 208 công nghệ 
mới trong đó có 55 công nghệ đã được 
hoàn thiện và chuyển giao cho sản 
xuất, 630 quy trình sản xuất mới với 
157 quy trình đã hoàn thiện.... Các đề 

tài, dự án cũng đã tạo ra 321 loại vật 
liệu mới và tiến hành thương mại hóa 
được 73 sản phẩm, tổng giá trị các 
hợp đồng chuyển giao công nghệ và 
thương mại hóa đạt hàng trăm tỷ 
đồng.  

Ngoài ra, đề tài còn xây dựng được 
374 cơ sở dữ liệu, 27 phần mềm các 
loại. Một số cơ sở dữ liệu, bản đồ quy 
hoạch đã đóng góp thiết thực vào việc 
thiết kế, xây dựng các công trình biển 
và đề xuất các phương án sử dụng 
hiệu quả nguồn tài nguyên đất và 
nước. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tặng hoa và quà tri 
ân Ban chủ nhiệm các Chương trình KH&CN 
trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015 

Đặc biệt, trong lĩnh vực KH&CN, 
theo thống kê đã có 162 kết quả khoa 
học được đăng trên các tạp chí quốc tế 
và 208 kết quả khoa học được báo cáo 
đăng trong kỷ yếu các hội thảo khoa 
học quốc tế. Các chương trình có 
khoảng trên 1100 bài báo được đăng 
trên các tạp chí khoa học và gần 530 
báo cáo khoa học được công bố trong 
các hội nghị khoa học chuyên ngành 
trong nước. 

Các chương trình thuộc lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn cũng cho 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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các kết quả nghiên cứu làm rõ các 
luận cứ khoa học và có sức thuyết 
phục về đổi mới hệ thống chính trị, 
thực hành dân chủ và xây dựng Đảng 
cầm quyền; bổ sung các nhiệm vụ của 
sự phát triển văn hóa và con người, 
đồng thời đưa ra các quan điểm và 
giải các giải pháp kiến nghị mới về 
lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại... 

Ngoài ra, các sản phẩm nghiên cứu 
khoa học của các chương trình đã 
được biên soạn thành các sách chuyên 
khoa, các tài liệu giảng dạy và học tập 
tại các trường Đại học, Học viện 
Chính trị, Học viện quân sự. 

Việc tổ chức triển khai các chương 
trình cũng đã huy động được một lực 
lượng khoa học rất lớn trong cả nước 
với sự tham gia của trên 5.300 cán bộ 
khoa học (trong đó khoảng 4.000 cán 
bộ có trình độ thạc sỹ trở lên) thuộc 
1.200 cơ quan nghiên cứu và doanh 
nghiệp. 

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông 
Nguyễn Thiện Thành, Giám đốc Văn 
phòng các Chương trình trọng điểm 
cấp nhà nước cho biết: Hoạt động của 
các chương trình trọng điểm nằm 
trong xu thế đổi mới cơ bản, toàn diện 
và đồng bộ tổ chức, cơ chế quản lý, cơ 
chế hoạt động KH&CN đã được Bộ 
KH&CN thực hiện từ nhiều năm 
trước. Một trong những khâu đổi mới 
đã được áp dụng là đẩy mạnh cơ chế 
“đặt hàng” các nhiệm vụ KH&CN, 
theo đó nguồn chủ yếu để xây dựng 

các đề tài, dự án cấp quốc gia phải 
xuất phát từ nhu cầu thực tế và cam 
kết có địa chỉ ứng dụng kết quả của 
các bộ, ngành và địa phương. 

Theo ông Thành, thành công của 
các chương trình có thể đánh giá 
chung về mức độ làm chủ công nghệ 
tiên tiến của khu vực và thế giới; mức 
độ ứng dụng các kết quả vào phục vụ 
sản xuất và đời sống; đóng góp trong 
nâng cao tiềm lực KH&CN; hiệu quả 
kinh tế - xã hội của các nghiên cứu. 
Có thể kể đến thành công của kỹ thuật 
phẫu thuật nội soi trong điều trị một 
số bệnh lý tuyến giáp, với nhiều ưu 
điểm so với kỹ thuật đang thực hiện 
tại các quốc gia tiên tiến, hay quy 
trình ghép khối thận - tụy từ người 
chết não - là kỹ thuật tiên tiến trên thế 
giới đã được các bác sĩ Việt Nam làm 
chủ; Quy trình phẫu thuật nội soi qua 
ngả tự nhiên điều trị ung thư đại tràng 
và trực tràng là một trong những kỹ 
thuật tiên tiến trên thế giới được triển 
khai thành công tại Việt Nam; Công 
nghệ gắn kháng thể đơn dòng với 02 
đồng vị phóng xạ I131 và Y90 là một 
công nghệ rất mới trên thế giới mà 
không có nhiều phòng thí nghiệm thực 
hiện được. 

Đặc biệt, chương trình có trên 50% 
các công nghệ và thiết bị tạo ra có tính 
năng kỹ thuật và chất lượng tương 
đương với khu vực. Tác động về mặt 
kinh tế - xã hội của các kết quả được 
tạo ra từ các đề tài, dự án trong 
chương trình có thể đã vượt rất nhiều 
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so với nguồn kinh phí đã đầu tư, đặc 
biệt đóng góp đáng kể trong việc nâng 
cao sức cạnh tranh của hàng hóa, tăng 
năng suất lao động, tạo thêm việc làm 
mới, giải quyết các vấn đề khó khăn 
do sản xuất đặt ra.  

Đánh giá cao kết quả mà các 
chương trình, các nhà khoa học đạt 
được trong thời gian qua, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cho rằng, đây thực sự 
là những con số biết nói minh chứng 
cho những đóng góp của KH&CN đối 
với sự phát triển kinh tế - xã hội. Nhà 
nước, Chính phủ cũng đã ghi nhận 
những đóng góp này thông qua Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước về KH&CN với những công 
trình, cụm công trình tiêu biểu. Theo 
Bộ trưởng, trong giai đoạn tới, trước 
những khó khăn, trăn trở, kiến nghị 
của các nhà khoa học, Bộ KH&CN sẽ 
tiếp tục đồng hành tháo gỡ để 
KH&CN tiếp tục đóng góp vào đổi 
mới sáng tạo và công cuộc phát triển 
chung của đất nước. 

Theo daibieunhandan.vn 
 

GIẢI THƯỞNG HỒ CHÍ MINH, 
GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC VỀ 
KH&CN: TÔN VINH CÁC NHÀ 
KHOA HỌC 

16 công trình/cụm công trình vừa 
được Hội đồng cấp Nhà nước đề nghị 
xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) lần này là 
những công trình, cụm công trình đặc 

biệt xuất sắc, có giá trị cao về 
KH&CN và thực tiễn. 

Khích lệ các nhà khoa học tiếp tục 
cống hiến 

Ông Đặng Quang Huấn - Vụ trưởng 
Vụ Thi đua - Khen thưởng, Bộ 
KH&CN cho biết: Giải thưởng Hồ 
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về 
KH&CN là hai Giải thưởng cao quý 
thuộc lĩnh vực KH&CN do Đảng và 
Nhà nước xét để trao tặng cho tác giả/ 
đồng tác giả có công trình/ cụm công 
trình đặc biệt xuất sắc, có giá trị cao 
về KHCN và thực tiễn. 

Giải thưởng nhằm tôn vinh các nhà 
khoa học đã cống hiến cho nền khoa 
học nước nhà; có tác động tích cực để 
khích lệ các nhà khoa học tiếp tục 
cống hiến, sáng tạo khoa học, xây 
dựng các nhóm nghiên cứu, tạo niềm 
tin, nghị lực và cơ hội cho thế hệ trẻ 
tiếp tục dấn thân vào con đường 
nghiên cứu khoa học. Các giải thưởng 
đã được trao tặng giúp cộng đồng 
khoa học trong nước và thế giới thấy 
được diện mạo của nền KH&CN Việt 
Nam. 

Theo Nghị định 78/2014/NĐ-CP 
ngày 30.7.2014 của Chính phủ quy 
định quy trình xét tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 
về KH&CN được tiến hành ở 03 cấp 
Hội đồng xét tặng Giải thưởng: Hội 
đồng xét tặng Giải thưởng cấp Cơ sở; 
Hội đồng xét tặng Giải thưởng cấp bộ, 
ngành, địa phương; Hội đồng xét tặng 
Giải thưởng cấp Nhà nước. 
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Quy trình xét tặng Giải thưởng Hồ 
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về 
KH&CN đợt 5 phải tuân thủ quy định 
của Nghị định 78/2014/NĐ-CP ngày 
30.7.2014 của Chính phủ và Thông tư 
số 31/2014/TT-BKHCN ngày 
06.11.2014 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN quy định một số điều của 
Nghị định 78/2014/NĐ-CP. Thủ tục 
xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng nhà nước về KH&CN 
được quy định cụ thể tại các Điều 18, 
điều 19, điều 22 và điều 21 của Nghị 
định 78/2014/NĐ-CP. 

Thời gian xét tặng và công bố Giải 
thưởng được quy định tại điều 15 
Nghị định 78/2014/NĐ-CP, theo đó, 
thời gian xét tặng là 5 năm 1 lần và 
công bố vào dịp kỷ niệm ngày Quốc 
khánh 2.9. 

Không giới hạn các đối tượng 
tham gia các giải thưởng 

Ông Đặng Quang Huấn cho 
biết, Theo quy định của Nghị định 
78/2014/NĐ-CP ngày 30.7.2014 về 
Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước và các giải thưởng 
khác về KH&CN khuyến khích các 
nhà khoa học tham gia thực hiện trên 
cơ sở tự nguyện. Nghị định này cũng 
quy định rõ, tác giả, đồng tác giả có 
công trình, cụm công trình KH&CN 
(công trình nghiên cứu KH&CN; công 
trình nghiên cứu phát triển công nghệ 
và công trình ứng dụng KH&CN) phải 
được nghiên cứu, ứng dụng tại Việt 
Nam. Như vậy, quy định pháp luật 

không giới hạn các đối tượng tham gia 
các giải thưởng này. 

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5 
(năm 2015-2016) có tổng số 102 công 
trình/cụm công trình KHCN (công 
trình KH&CN) được Hội đồng xét 
tặng Giải thưởng cấp bộ, ngành, địa 
phương đề nghị Hội đồng cấp nhà 
nước xét tặng (bao gồm 7 công trình 
Mật). Trong đó: có 32 công trình 
KH&CN đề nghị xét tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh và 70 công trình 
KH&CN đề nghị xét tặng Giải thưởng 
Nhà nước, 89 công trình/cụm công 
trình được đề nghị từ 18 Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ 
và có 13 công trình/cụm công trình 
được đề nghị từ 07 UBND tỉnh/thành 
phố trực thuộc Trung ương. 

Tác giả, đồng tác giả được tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng 
Nhà nước về KH&CN được hưởng rất 
các quyền lợi như sau: Được nhận 
Bằng chứng nhận Giải thưởng Hồ Chí 
Minh hoặc Giải thưởng Nhà nước về 
KH&CN. Bên cạnh đó, tác giả, đồng 
tác giả được nhận tiền thưởng từ ngân 
sách nhà nước, cụ thể: Tác giả công 
trình được tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh về KH&CN nhận số tiền thưởng 
tương đương 270 lần mức lương cơ sở 
tại thời điểm quyết định tặng Giải 
thưởng. Tác giả công trình được tặng 
Giải thưởng Nhà nước về KH&CN 
nhận số tiền thưởng tương đương 170 
lần mức lương cơ sở tại thời điểm 
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quyết định tặng Giải thưởng.  
Bên cạnh việc được hưởng các 

quyền lợi nêu trên thì tác giả, đồng tác 
giả cũng phải có trách nhiệm trước 
pháp luật về tính trung thực của hồ sơ 
đề nghị xét tặng Giải thưởng. Trường 
hợp bị phát hiện không trung thực về 
hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng thì 
tác giả công trình sẽ bị huỷ bỏ quyết 
định tặng giải thưởng, thu hồi Bằng 
chứng nhận và tiền thưởng; tuỳ theo 
tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử 
lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị 
truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây 
thiệt hại thì phải bồi thường theo quy 
định của pháp luật. 

Tổng hợp 
 
 
 

 
QUỐC HỘI NHẤT TRÍ SỬA ĐỔI 
LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ 2006 

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 
Ba, sáng 13/9, Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội cho ý kiến dự thảo Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật 
Chuyển giao công nghệ. Qua thảo 
luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
nhất trí cần thiết phải sửa đổi toàn 
diện Luật chuyển giao công nghệ 
(CGCN) 2006.  

Đổi mới phương thức quản lý nhà 
nước về hoạt động CGCN  

Tờ trình về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật CGCN do 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh trình bày cho thấy, qua 10 năm 
triển khai thực hiện, Luật CGCN đã 
góp phần thúc đẩy hoạt động đổi mới 
và CGCN trong nước, ứng dụng các 
thành tựu tiến bộ khoa học và công 
nghệ (KH&CN) trong sản xuất và đời 
sống, từng bước giúp cải thiện năng 
lực công nghệ của doanh nghiệp và 
nền kinh tế, nâng cao tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế. Năng lực công 
nghệ của nhiều doanh nghiệp được 
nâng cao đáng kể, nhiều sản phẩm 
được tạo ra từ các công nghệ tiên tiến 
đã được sử dụng và khai thác trong 
các công trình quốc gia. 

Tuy nhiên, hiện nay bối cảnh phát 
triển kinh tế-xã hội của đất nước, khu 
vực và thế giới đã có nhiều thay đổi 
nên phải rà soát nội dung của Luật để 
có điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được 
các yêu cầu phát sinh từ thực tiễn.  

 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và 
Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng 
phát biểu ý kiến. (Ảnh: An Đăng/TTXVN) 

Xu thế toàn cầu hóa, tự do hóa 
thương mại, xóa bỏ các hàng rào bảo 
hộ giữa các quốc gia và cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư với các 
công nghệ thế hệ mới là hai nhân tố 
mới sẽ tác động mạnh mẽ tới các quốc 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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gia đang phát triển như Việt Nam, mở 
ra cơ hội và thách thức rất lớn đối với 
các doanh nghiệp và cơ quan quản lý, 
hoạch định chính sách về CGCN.  

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh khẳng định việc sửa đổi Luật 
CGCN hướng tới mục đích cuối cùng 
là tạo môi trường thuận lợi nhất cho 
hoạt động CGCN trong nước và từ 
nước ngoài vào Việt Nam để cải thiện 
trình độ công nghệ quốc gia và năng 
lực hấp thụ công nghệ của doanh 
nghiệp; từ đó giúp doanh nghiệp Việt 
Nam nâng cao năng suất, chất lượng 
và hiệu quả của sản phẩm, dịch vụ; 
duy trì và phát huy lợi thế cạnh tranh 
để trụ vững trên thị trường nội địa, 
vươn tới thị trường khu vực và quốc 
tế. 

Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ 
sở đổi mới tư duy và phương thức 
quản lý nhà nước về hoạt động CGCN 
phù hợp với bối cảnh mới, xu thế phát 
triển công nghệ mới để ứng phó được 
với các tác động của tự do hóa thương 
mại và hội nhập toàn cầu; giảm thiểu 
thủ tục hành chính với doanh nghiệp; 
bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, đồng 
bộ và thống nhất của hệ thống pháp 
luật hiện hành.  

Sửa đổi toàn diện Luật CGCN 
2006  

Qua thảo luận, các ý kiến của Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội tán thành sự 
cần thiết phải sửa đổi Luật CGCN để 
kịp thời thể chế hóa các quan điểm, 
đường lối đổi mới của Đảng và Nhà 

nước về phát triển KH&CN; coi 
doanh nghiệp là trung tâm của đổi 
mới, ứng dụng và CGCN để nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, đảm bảo 
việc bảo vệ môi trường; hỗ trợ phát 
triển thị trường KH&CN trong nước; 
kiểm soát CGCN từ Việt Nam ra nước 
ngoài, ngăn chặn nhập khẩu công 
nghệ lạc hậu; tiếp thu và làm chủ công 
nghệ tiên tiến của thế giới; đồng thời 
từng bước CGCN ra nước ngoài phù 
hợp với điều kiện Việt Nam và đáp 
ứng yêu cầu về hội nhập quốc tế.  

Nhấn mạnh việc cần thiết sửa đổi 
Luật hiện hành, Phó Chủ tịch Quốc 
hội Uông Chu Lưu nêu rõ đất nước 
đang đứng trước thách thức công nghệ 
ảnh hưởng đến môi trường, ảnh hưởng 
đến an sinh xã hội. Từ vụ việc sự cố 
xả thải của Fomosa (Hà Tĩnh), Phó 
Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi, tại sao 
Việt Nam đứng trước tình trạng này, 
liệu có phải do các quy định của luật 
hay do quản lý của Nhà nước chưa 
tốt? 

Tại phiên thảo luận ghi nhận nhiều ý 
kiến trong Thường vụ Quốc hội đặt 
câu hỏi với tình trạng công nghệ trong 
nước và yêu cầu của sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước thì 
việc chỉ sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật CGCN năm 2006 có đáp ứng 
được yêu cầu. Các ý kiến đều đề nghị 
Ban soạn thảo cần nghiên cứu kỹ, sửa 
đổi một cách toàn diện các quy định 
của Luật CGCN năm 2006.  
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Theo báo cáo của Chính phủ trình, 
dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật CGCN mới chỉ sửa đổi, 
bổ sung liên quan đến 16 điều trên 
tổng số 61 điều của Luật CGCN năm 
2006 (trong đó chủ yếu sửa đổi, bổ 
sung một số điểm, khoản của điều). 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân nêu quan điểm phạm vi sửa đổi, 
bổ sung của dự thảo Luật cần bao 
quát, toàn diện hơn, kế thừa những 
quy định còn nguyên giá trị của Luật 
hiện hành đồng thời khắc phục những 
hạn chế, bất cập qua tổng kết 10 năm 
thực hiện Luật hiện hành và phải phù 
hợp với tình hình mới, nhiệm vụ, yêu 
cầu của đất nước hiện nay so với 10 
năm trước. 

Nhấn mạnh Nghị quyết số 20-
NQ/TW, Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp 
hành Trung ương ngày 31/10/2012 đã 
nêu: “có cơ chế thúc đẩy đổi mới công 
nghệ theo hướng ứng dụng công nghệ 
mới, công nghệ hiện đại; hỗ trợ nhập 
khẩu công nghệ nguồn, công nghệ 
cao, mua thiết kế, thuê chuyên gia 
trong nước và nước ngoài thuộc các 
lĩnh vực ưu tiên, doanh nghiệp mua 
công nghệ từ các viện nghiên cứu, 
trường đại học trong nước... Chấm dứt 
và ngăn chặn có hiệu quả việc nhập 
khẩu công nghệ lạc hậu, công nghệ 
gây nguy hại đến sức khỏe con người, 
tài nguyên, môi trường, kinh tế-xã hội, 
quốc phòng, an ninh”, Chủ tịch Quốc 
hội hoan nghênh việc Ban soạn thảo 
sửa đổi luật này đã đưa ra những quy 

định về vai trò quản lý nhà nước, kiểm 
soát công nghệ.  

Thẩm tra dự thảo Luật, Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường cũng 
có quan điểm cần nghiên cứu sửa đổi 
các quy định của Luật CGCN năm 
2006 một cách toàn diện và sâu sắc 
nhằm tạo hành lang pháp lý đồng bộ, 
đầy đủ, thuận lợi, khuyến khích đổi 
mới công nghệ trong các doanh 
nghiệp, quy định về CGCN phù hợp 
với đặc thù hoạt động của các ngành, 
lĩnh vực kinh tế như: nông nghiệp, y 
tế, năng lượng, xây dựng, giao thông 
vận tải, công nghệ thông tin, đặc biệt 
là không để tái diễn tình trạng nhập 
khẩu công nghệ và thiết bị lạc hậu vào 
Việt Nam. 

Không nhất thiết phải thành lập 
Trung tâm ứng dụng và đổi mới 
công nghệ  

Nội dung về việc thành lập các 
Trung tâm ứng dụng và đổi mới công 
nghệ (Điều 45), được nhiều đại biểu 
thảo luận, cho ý kiến. Điều 45 dự thảo 
Luật quy định hình thành Trung tâm 
ứng dụng và đổi mới công nghệ tại 
các vùng kinh tế từ các trung tâm có 
chức năng ứng dụng tiến bộ khoa học 
kỹ thuật hiện có và sử dụng kinh phí 
ngân sách nhà nước dành cho hoạt 
động KH&CN để hỗ trợ việc hình 
thành này.  

Nhiều ý kiến cho rằng không nhất 
thiết phải thành lập Trung tâm ứng 
dụng và đổi mới công nghệ theo quy 
định tại Điều 45, dự thảo Luật vì sẽ 
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gây chồng chéo, trùng lặp hoạt động 
giữa các trung tâm, lãng phí nguồn lực 
đầu tư, phát sinh thêm biên chế, tổ 
chức bộ máy trong bối cảnh yêu cầu 
xã hội hóa công tác CGCN.  

Bên cạnh đó, để hoạt động CGCN 
thực sự đi vào sản xuất cần nâng cao 
hiệu quả hoạt động của các Trung tâm 
ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật 
hiện có, thực hiện có hiệu quả các 
biện pháp phát triển thị trường 
KH&CN, thì cần có cơ chế, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ cụ thể đối với tổ 
chức, cá nhân hoạt động CGCN.  

Để khắc phục tình trạng “cất ngăn 
kéo” các kết quả nghiên cứu sau khi 
nghiệm thu và nâng cao ứng dụng kết 
quả nghiên cứu KH&CN, dự thảo 
Luật cần bổ sung quy định khuyến 
khích, hỗ trợ, bắt buộc nhằm đưa 
nhanh các kết quả nghiên cứu 
KH&CN, đặc biệt là các kết quả 
nghiên cứu KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước vào thực tiễn sản xuất, 
theo chuỗi giá trị, chú trọng CGCN 
phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông 
nghiệp, bảo quản, chế biến sau thu 
hoạch nhằm nâng cao giá trị của sản 
phẩm, hàng hóa, phát huy lợi thế so 
sánh của Việt Nam.  

Phát biểu kết luận phiên thảo luận, 
Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc 
Hiển nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội tán thành với việc cần thiết sửa đổi 
toàn diện Luật CGCN 2006 theo quy 
trình tại 2 kỳ họp. Phó Chủ tịch Quốc 
hội Phùng Quốc Hiển giao cơ quan 

soạn thảo và cơ quan thẩm tra trên cơ 
sở tiếp thu nghiêm túc các ý kiến đóng 
góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, 
hoàn thiện dự án Luật trình ra Quốc 
hội xem xét lần đầu tại Kỳ họp thứ 
Hai và thông qua tại Kỳ họp thứ Ba 
của Quốc hội khóa XIV. 

Tổng hợp 
 

ĐẶT HÀNG NHIỆM VỤ KH&CN 
KHU VỰC PHÍA NAM: CẦN 
GIẢM THỜI GIAN HỎI Ý KIẾN 
CÁC BỘ, NGÀNH 

Việc phê duyệt đặt hàng nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
hiện mất nhiều thời gian bởi cơ quan 
đặt hàng nhưng lại không phải là bên 
sử dụng kết quả nhiệm vụ, vì vậy 
thường có thêm công đoạn hỏi ý kiến 
bộ, ngành sử dụng. 

Đây là vấn đề vừa được nêu ra tại 
hội thảo “Các giải pháp để chương 
trình KH&CN quốc gia phục vụ tích 
cực phát triển kinh tế - xã hội khu vực 
phía nam” được tổ chức tại TP Vũng 
Tàu vào tháng 8.2016. 

“Lệch pha”, chồng lấn khi đặt 
hàng 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Đại Dương, KH&CN tuy có nhiều 
đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội, nhưng so với kỳ vọng thì vẫn còn 
nhiều bất cập. Nguyên nhân chủ yếu 
là do cơ chế quản lý, cơ chế tài chính 
chưa thúc đẩy KH&CN phát triển. 

PGS-TS Phạm Công Hoạt - Vụ 
KH&CN các ngành kinh tế, kỹ thuật, 
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Bộ KH&CN - cho biết, phần lớn 
nhiệm vụ do cán bộ các viện, trường 
đề xuất thông qua bộ, ngành chủ quản. 
Các bộ, ngành thường thiếu sự sàng 
lọc trước khi gửi Bộ KH&CN. Tuy 
vùng kinh tế phía nam mỗi năm nhận 
gần 1.300 nhiệm vụ KH&CN, các 
nhiệm vụ vẫn trong tình trạng vụn vặt, 
chỉ giải quyết yêu cầu của một bộ, 
ngành, địa phương. Ít có nhiệm vụ 
xứng tầm quốc gia, tạo đột phá về 
KH&CN. 

Việc đặt hàng cũng còn nhiều vấn 
đề. Lấy ví dụ Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam có khoảng 30 viện đầu mối, 
nếu mỗi viện đăng ký một nội dung 
thì danh mục đã có tới 30 nhiệm vụ. 
Trước khi gửi tới Bộ KH&CN, viện tổ 
chức hội đồng thẩm định, sau đó bộ 
lại tổ chức thêm một hội đồng để sàng 
lọc lấy 5-7 nhiệm vụ. “Vấn đề là hai 
hội đồng có thể trùng một số nhân sự, 
nhưng kết quả cuối cùng lại khác 
nhau. Rõ ràng, đây một sự lãng phí” - 
ông Hoạt nói. 

 
Nhiều giống cây, lúa do Tập đoàn Lộc Trời 

nghiên cứu đang được ứng dụng hiệu quả cho 
khu vực phía nam. Ảnh: Mạnh Ninh 

Ông Nguyễn Hồng Hà - Phó Vụ 
trưởng Vụ Phát triển KH&CN địa 
phương - nói: “Cần xác định sản phẩm 

cuối cùng là gì rồi mới đặt hàng, thay 
vì đặt hàng chung chung theo nhiệm 
vụ. Các nhiệm vụ ở địa phương rất dễ 
chồng lấn, bởi nhiều khi các địa 
phương diễn ra cùng một thực trạng, 
vấn đề cần giải quyết tương tự nhau”. 

PGS Hoạt phân tích thêm, nhiều cơ 
quan đặt hàng nhiệm vụ không phải là 
bên sử dụng kết quả, nên có thêm 
công đoạn hỏi ý kiến bộ, ngành sử 
dụng. “Các đề tài khi xin ý kiến của 
cơ quan, bộ, ngành phải làm công văn, 
tờ trình, chờ phê duyệt mất từ 5-7 
ngày, sau đó phải gửi sang bộ, ngành 
chủ quản nghiên cứu, sử dụng sản 
phẩm, mất rất nhiều thời gian. Vì thế, 
có những nhiệm vụ cấp thiết nhưng 2 
năm mới được cấp tiền” - ông Hoạt 
nói. 

Cơ quan quản lý chủ động đề xuất 
đặt hàng 

PGS-TS Phạm Công Hoạt nêu ý 
kiến, là tổng tư lệnh ngành, Bộ 
KH&CN cần thực hiện tốt vai trò đề 
xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN 
cấp quốc gia. “Nếu làm tốt việc này, 
bộ sẽ hạn chế được việc xin ý kiến 
đồng thuận của các bộ, ngành, giảm 
lãng phí về thời gian, kinh phí họp hội 
đồng xét duyệt, sự không đồng nhất 
về kết quả tư vấn của các hội đồng” - 
ông Hoạt nói. Theo ông, với các đề 
xuất đơn lẻ từ bộ, ngành, địa phương, 
nên đặt hàng các sản phẩm cần thiết 
thay vì đặt hàng nhiệm vụ. 

Từ góc nhìn của Vụ Phát triển 
KH&CN địa phương, ông Hồng Hà 
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cho biết, việc chuyển đặt hàng nhiệm 
vụ sang đặt hàng sản phẩm mang lại 
rất nhiều lợi ích. Từ khâu lên kế 
hoạch, các đề tài phải có hướng 
nghiên cứu, mẫu sản phẩm, quy trình 
sản xuất và mô hình sản xuất hàng 
loạt, lập tức đi vào đời sống. 

Ví dụ, chiến lược xuất khẩu lúa gạo 
của Sóc Trăng đặt mục tiêu đưa lúa 
gạo thơm thành sản phẩm chủ lực có 
giá bán cao hơn so với mức giá phổ 
biến hiện nay. Để giải được bài toán 
đó, tỉnh đã đầu tư nghiên cứu về giống 
lúa, phân bón, quy trình thu hoạch... 

Đối với các nhiệm vụ ở cụ thể của 
ngành, địa phương, ông Hoạt cho rằng 
cần tạo ra cụm nhiệm vụ và xây dựng 
liên kết vùng. Thời gian qua, 3 tỉnh 
Lâm Đồng, Ninh Thuận và Khánh 
Hòa đã cùng nhau đặt hàng nhiệm vụ 
liên quan đến giống bò tót. Khi nhiệm 
vụ hoàn thành, kết quả có thể ứng 
dụng ở cả 3 tỉnh, tiết kiệm chi phí, 
đem lại hiệu quả rộng. 

Về kinh phí, ông Nguyễn Hồng Hà 
cho biết, năm 2016 các chương trình 
nghiên cứu quốc gia chiếm khoảng 
55% ngân sách đầu tư cho KH&CN. 
Chính phủ cũng đặt mục tiêu đưa tổng 
đầu tư cho KH&CN đạt trên 2% GDP 
vào năm 2020. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Song - Vụ 
trưởng Vụ Tài chính, Bộ KH&CN, 
trước đây việc xác định kinh phí cho 
một nhiệm vụ mất từ 12-24 tháng. 
Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia 
cũng như của các bộ, ngành, địa 

phương đã ra đời nhằm khắc phục tình 
trạng chậm trễ này. 

Theo khoahocphattrien.vn 
 
SẮP TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ 
TIÊN TIẾN CẢNH BÁO SỚM AO 
XOÁY  

Bãi Sau, TP. Vũng Tàu là một bãi 
biển đẹp, thu hút đông khách du lịch 
đến tắm biển. Để kịp thời cảnh báo 
khu vực mất an toàn cho khách tắm 
biển, Sở KH-CN và UBND TP. Vũng 
Tàu chuẩn bị triển khai thí điểm ứng 
dụng công nghệ tiên tiến cảnh báo 
sớm dòng Rip/ao xoáy tại Bãi Sau. 

Nhiều ao xoáy nguy hiểm 
Theo nghiên cứu của Sở KH-CN, do 

điều kiện địa hình kết hợp gió, sóng, 
thủy triều, nên ở các bãi biển của BR-
VT quanh năm thường xuyên xuất 
hiện dòng Rip - là một bộ phận đặc 
biệt của hệ dòng chảy tổng cộng xảy 
ra ở khu vực gần bờ trong vùng sóng 
đổ - hay còn gọi là ao xoáy. Tùy thuộc 
vào mùa gió, hình thái ao xoáy cũng 
khác nhau. Khu vực Bãi Sau, TP. 
Vũng Tàu là nơi xuất hiện nhiều ao 
xoáy nhất và là một trong những 
nguyên nhân gây ra các vụ tai nạn 
đuối nước của du khách và người dân 
khi tắm biển. Theo ông Trần Văn 
Trường, Giám đốc Ban quản lý các 
Khu du lịch TP. Vũng Tàu, từ đầu 
năm 2016 đến nay có 8 trường hợp tử 
vong khi tắm biển tại Bãi Sau. 
Nguyên nhân chủ yếu là do du khách 
không chấp hành lệnh cấm và cảnh 
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báo bơi nên lọt vào ao xoáy, dòng 
chảy nguy hiểm dẫn tới đuối nước và 
tử vong. 

Giáo sư Marcel Stive - Trường Đại 
học Công nghệ Delft (Hà Lan) khẳng 
định hiện tượng về dòng chảy gây ra 
nguy hiểm cho người bơi tại biển Bãi 
Sau TP. Vũng Tàu chính là hiện tượng 
ao xoáy. Ao xoáy hình thành từ chỗ 
địa hình bãi biển phẳng, kết hợp dòng 
chảy ven bờ, khi thủy triều lên kết hợp 
với gió chướng thì ao xoáy sẽ di 
chuyển trên phạm vi khoảng 2-3m, vì 
vậy sẽ rất nguy hiểm do rất khó xác 
định vị trí để cảnh báo và cứu hộ kịp 
thời. Cũng theo nghiên cứu của các 
nhà khoa học, ao xoáy tại Bãi Sau, TP. 
Vũng Tàu hình thành vào mùa gió bấc 
(từ tháng 11 năm trước đến tháng 4 
âm lịch năm sau) rộng cả trăm mét, bờ 
dốc đứng và sâu ở phía đuôi. Các ao 
này dịch chuyển vị trí theo thời gian 
và dòng chảy. 

Để cảnh báo du khách khi tắm biển, 
thời gian qua TP. Vũng Tàu đã gắn 
hàng trăm biển cảnh báo giờ tắm biển 
nguy hiểm để người dân địa phương 
và du khách biết không nên tắm biển 
trước 6 giờ và sau 19 giờ (từ tháng 4 
đến tháng 9); từ 6 giờ đến 18 giờ (từ 
tháng 5 đến tháng 10). Tuy nhiên, 
thực trạng khách tắm biển bị lọt ao 
xoáy vẫn xảy ra. Ông Nguyễn Lập, 
Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho 
rằng, việc triển khai thí điểm hệ thống 
cảnh báo sớm dòng Rip/ao xoáy tại 
Bãi Sau, TP. Vũng Tàu cần được triển 

khai càng sớm càng tốt để hạn chế tối 
đa thiệt hại về người do ao xoáy. 

Cần cảnh báo sớm 
Phó Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Thế 

Biên, Viện Kỹ thuật biển, Viện Khoa 
học Thủy lợi Việt Nam cho biết, trước 
mắt, BR-VT có thể áp dụng một số 
giải pháp cụ thể để cảnh báo cho 
khách du lịch như: Lắp đặt các phao 
cứu hộ dọc theo bờ biển để giúp người 
dân và khách du lịch không bị đuối 
nước. Với ao xoáy cố định nên đặt 
bảng cảnh báo để người dân tránh xa 
khu vực đó; sử dụng phao cứu sinh tự 
hành tại các bãi tắm. Tuy nhiên, về lâu 
dài địa phương cần đầu tư hệ thống 
cảnh báo sớm ao xoáy để bảo đảm an 
toàn hơn cho khách tắm biển. 

Sau khi xem xét báo cáo kết quả 
chuyến công tác của đoàn cán bộ Sở 
KH-CN tại Hà Lan và Hàn Quốc vào 
tháng 7 và tháng 8-2016 tìm hiểu về 
công nghệ tiên tiến cảnh báo sớm 
dòng Rip/ao xoáy, UBND tỉnh đã có 
công văn chỉ đạo Sở KH-CN và 
UBND TP. Vũng Tàu đề xuất áp dụng 
thí điểm công nghệ tiên tiến cảnh báo 
sớm ao xoáy tại Bãi Sau. Theo đó, Sở 
KH-CN sẽ đề xuất xây dựng hệ thống 
cảnh báo sớm dòng Rip/ao xoáy gồm 
hệ thống phần mềm mô phỏng tích 
hợp dự báo ao xoáy thời gian thực; hệ 
thống cảnh báo sớm. Trang thiết bị 
đầu tư gồm: 2 chiếc phao cố định để 
đo sóng, dòng chảy, thủy triều; 10 - 20 
phao thả trôi/đợt khảo sát đo sóng, 
dòng chảy ven bờ; gắn hệ thống 
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camera ở 4 vị trí và phần mềm giải 
đoán tín hiệu sóng, dòng chảy, thủy 
triều; môtô nước lắp cảm biến đo địa 
hình bãi, dòng chảy. 

Ngoài ra, để bảo đảm cho hệ thống 
cảnh báo hoạt động hiệu quả, Trung 
tâm cứu hộ phải được đầu tư, trang bị 
đầy đủ các thiết bị bảo đảm phục vụ 
hiệu quả cho công tác cứu hộ như: 
quần áo bảo hộ chuyên dụng, xe môtô 
nước, xe cứu thương, xe kéo, thiết bị 
thông tin liên lạc, các tài liệu hướng 
dẫn... Bên cạnh đó, mô hình này cũng 
tăng cường công tác tuyên truyền về 
an toàn bơi và quy định quản lý chặt 
chẽ giờ đóng/mở bãi biển cho người 
dân và du khách. 

Theo mô hình cảnh báo sớm dòng 
Rip/ao xoáy, thông tin cảnh báo sẽ 
được tuyên truyền tại các khách sạn, 
khu ăn uống, khu vực công cộng, loa 
phát thanh, trang web thông tin về du 
lịch… Theo đó, người dân và du 
khách sẽ được hướng dẫn về an toàn 
bơi; thông tin về dòng Rip/ ao xoáy; 
thông tin về tín hiệu cờ cảnh báo theo 
thông lệ quốc tế (màu: xanh, vàng và 
đỏ).  

Theo Báo BR-VT 
 
 
 
 Bước tiến lớn về công nghệ chế 
tạo chân đế siêu trường siêu trọng 

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” do các kỹ sư của 
Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro 
thực hiện, đã tạo thay đổi mang tính 
bước ngoặt về công nghệ, góp phần 
thực hiện mục tiêu “vươn xa tìm dầu, 
biển sâu tìm dầu”. 

Nhằm khắc phục những khó khăn 
khi chuyển từ công nghệ 50-70m nước 
sang trên 100m nước, công trình đã 
nghiên cứu, tính toán và đưa ra các 
giải pháp tối ưu nhất cho việc chế tạo, 
hạ thủy và lắp đặt chân đế siêu trường, 
siêu trọng trong vùng nước sâu hơn 
100m phù hợp với điều kiện ở Việt 
Nam như nghiên cứu, phân tích, lựa 
chọn các phương án chế tạo bằng cách 
tổ hợp các khối lớn; nghiên cứu tính 
toán phương án hạ thủy chân đế bằng 
phương án kéo trượt; nghiên cứu tính 
toán phương án lắp đặt chân đế bằng 
phương án phóng. 

Đại diện nhóm tác giả - Kỹ sư Trần 
Xuân Hoàng - cho biết, trong điều 
kiện giới hạn về thiết bị và nguồn lực, 
công trình đã có tính sáng tạo mang 
tính đột phá. Trong đó, điểm nổi bật 
nhất là lần đầu áp dụng phương án 
quay nâng lật khối panel lớn sử dụng 
nhiều cẩu đồng thời (6 cẩu) kết hợp 
kích nâng thủy lực và hệ thống tie - 
back (có vai trò chằng giữ trong quá 
trình quay lật). Bên cạnh đó, lần đầu 
tiên một nhà thầu trong nước có thể 
thực hiện phóng chân đế bằng một sà 
lan chuyên dụng trong nước. 

Đặc biệt, trong quá trình thực hiện 

THÀNH TỰU KH&CN 
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lắp đặt chân đế giàn Thiên Ưng (nặng 
6.500 tấn), trước khó khăn hạn chế 
sức nâng của tàu cẩu Hoàng Sa, nhóm 
nghiên cứu đã tiếp tục phát triển thêm 
phương pháp “Self Upending” (chân 
đế tự động quay lật về phương thẳng 
đứng sau khi phóng từ sà lan chuyên 
dụng) để thi công lắp đặt. 

Kỹ sư Trần Xuân Hoàng khẳng 
định, công trình có tác dụng và ảnh 
hưởng lớn trong phát triển kinh tế - xã 
hội và góp phần bảo vệ an ninh biển 
đảo của tổ quốc. Kết quả công trình đã 
giảm việc thuê nhà thầu nước ngoài, 
tăng tỷ lệ nội địa hóa, giảm nhập siêu, 
đồng thời có đóng góp quan trọng cho 
phát triển khoa học công nghệ trong 
ngành dầu khí Việt Nam. 

Ngoài ra, còn đào tạo được hơn 100 
đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý có thể 
đảm đương được những dự án lớn, 
trọng điểm ở vùng nước sâu, xa bờ. 
Đồng thời, đem lại công ăn việc làm 
cho một đội ngũ lớn người lao động. 

Công trình đã được Hội đồng cấp 
Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ 
Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về 
khoa học công nghệ lựa chọn là 1 
trong 7 công trình xuất sắc được xét 
tặng Giải thưởng Nhà nước đợt 5 năm 
2016. 

Theo vietq.vn 
 

 Chế tạo thành công hệ thống sấy 
nông sản, thực phẩm, dược liệu hiệu 
quả cao 

Ngày 31/8/2016, tại Hà Nội đã diễn 

ra phiên họp Hội đồng nghiệm thu cấp 
Nhà nước đề tài “Nghiên cứu thiết kế 
chế tạo hệ thống sấy sử dụng kết hợp 
bơm nhiệt và công nghệ vi sóng để sấy 
một số loại nông sản, thực phẩm và 
dược liệu”, Mã số KC.05.23/11-15 do 
TS. Vũ Huy Khuê, Trường Đại học 
Bách khoa Hà Nội làm chủ nhiệm, 
được thực hiện từ 01/01/2014. 

Vấn đề tiết kiệm năng lượng, bảo vệ 
môi trường và nâng cao chất lượng 
chế biến sau thu hoạch các sản phẩm 
nông, lâm, thủy, hải sản đã và đang 
đặt ra như một thách thức có tính chất 
toàn cầu vì đó được coi là chìa khóa 
để giải quyết vấn đề an ninh lương 
thực, giảm ô nhiễm môi trường, khai 
thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên. 

Đề tài triển khai nhằm mục tiêu làm 
chủ công nghệ sấy bằng bơm nhiệt kết 
hợp với vi sóng cho nông sản thực 
phẩm và dược liệu, đảm bảo chất 
lượng cao, tiết kiệm năng lượng trong 
điều kiện Việt Nam; làm chủ thiết kế, 
chế tạo lắp đặt và vận hành hệ thống 
tích hợp bơm nhiệt kết hợp với bộ 
phát vi sóng dùng cho quy mô công 
nghiệp. 

Nhóm nghiên cứu cũng chế tạo được 
2 mẫu thiết bị sấy bơm nhiệt kết hợp 
lò vi sóng đáp ứng được thông số yêu 
cầu; thiết kế thành công 01 mẫu thiết 
bị sấy bơm nhiệt kết hợp vi sóng được 
chế tạo và lắp đặt hoàn chỉnh hiện 
đang hoạt động tại Viện KH&CN 
Nhiệt lạnh; 01 hệ thống sấy bơm nhiệt 
kết hợp vi sóng công nghiệp được lắp 
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đặt và sử dụng tại Công ty cổ phần 
thương mại dược vật tư y tế Khải Hà, 
Thái Bình. 

GS. TSKH. Trần Văn Phú, Chủ tịch 
Hội đồng nghiệm thu khẳng định, 
thành công nổi bật nhất của đề tài là 
đã chuyển giao hệ thống cho doanh 
nghiệp sản xuất thử nghiệm ngay 
trong quá trình nghiên cứu và được 
doanh nghiệp đánh giá cao. Để kết 
quả nghiên cứu được thương mại hóa 
nhanh và rộng rãi hơn nữa thì đề tài 
nên tiến hành một dự án sản xuất thử 
nghiệm. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Hoàn thiện công nghệ sản xuất 
giống và nuôi thương phẩm Hàu 
Thái Bình Dương 

Hàu là động vật thân mềm, hai 
mảnh vỏ (nhiều nơi còn gọi là con 
Hầu, tên chính xác, xuất phát từ 
Trung Quốc là Hàu), chúng phân bố 
rộng về mặt địa lý và sinh thái, có thể 
sống ở vùng nước có nồng độ muối 
trên 5% và dưới 30%.  

Với mục tiêu hoàn thiện quy trình 
công nghệ sản xuất và nuôi thương 
phẩm Hàu Thái Bình Dương ở vùng 
biển Việt Nam nhằm đưa công nghệ 
phổ biến rộng rãi vào sản xuất góp 
phần bảo vệ lãnh hải và phát triển 
kinh tế biển. Trong thời gian thực hiện 
từ năm 2012 đến 2014 chủ nhiệm đề 
tài KS. Vũ Đình Thúy cùng với cơ 
quan chủ quản là Viện nghiên cứu 
Nuôi trồng thủy sản 1 đã cùng hợp tác 

để triển khai đề tài “Hoàn thiện công 
nghệ sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm hàu Thái Bình Dương 
(crassostrea gigas thunberg, 1793)” 
hoàn thiện công nghệ sản xuất giống 
và nuôi Hàu Thái Bình Dương thương 
phẩm. Đã sản xuất được 84,238 triệu 
con hàu giống cấp 1, kế hoạch đặt ra 
là 80 triệu con (đạt 105%). Sản phẩm 
nuôi thương phẩm của Dự án đã đạt 
được 800 tấn hàu Thái Bình Dương 
kích cỡ thương phẩm, kế hoạch 800 
tấn thương phẩm (đạt 100%). Dự án 
đã đào tạo được 20 cán bộ kỹ thuật có 
thể trực tiếp chỉ đạo, chuyển giao kỹ 
thuật sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm hàu Thái Bình Dương, dự án 
cũng đã đào tạo được 20 công nhân có 
tay nghề, có thể trực tiếp tổ chức sản 
xuất giống và nuôi thương phẩm hàu 
Thái Bình Dương.  

Với công nghệ sản xuất giống hàu 
Thái Bình Dương, tỷ lệ sống từ hàu ấu 
trùng đến hàu giống cấp 1 đạt 14,1% - 
16,1%, trung bình đạt 15,26%. Tỷ lệ 
sống của hàu Thái Bình Dương từ 
giống cấp 1 lên giống cấp 2 đạt trung 
bình 87,1%. Còn công nghệ nuôi 
thương phẩm hàu Thái Bình Dương, 
tỷ lệ sống từ hàu giống cấp 1 đến hàu 
thương phẩm đạt 53,25%, năng suất 
hàu Thái Bình Dương thương phẩm 
đạt 3,02% tấn/bè nuôi (9mx9m), các 
chỉ tiêu vi sinh vật, kim loại nặng 
trong thịt hàu đều ở ngưỡng cho phép.  

Bên cạnh đó còn có một số điểm 
mới về công nghệ như:  
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- Đã thí nghiệm và đưa ra kết quả tốt 
nhất để ương hàu rời trong hệ thống 
Upweling: mật độ tương đương: 1.100 
con/lít đạt tỷ lệ sống 80,76%; sinh 
trưởng: 3,385mm/35 ngày nuôi; lưu 
tốc dòng chảy: 30ml/phút; tỷ lệ sống 
đạt: 79,86%; sinh trưởng 3,385mm/35 
ngày nuôi. 

- Đã thí nghiệm và đưa ra kết quả tốt 
nhất để ương hàu rời trong hệ thống 
Flow-through: mật độ ương: 
1.300con/lít và lưu tốc 2,8 lít/phút; tỷ 
lệ sống đạt 68,45%; sinh trưởng: 
4,3mm/35 ngày nuôi.  

Hiện nay, một số công ty và hộ gia 
đình đang có nhu cầu tiếp nhận công 
nghệ sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm hàu Thái Bình Dương của dự án 
như Công ty đầu tư và phát triển thủy 
sản Hạ Long - Quảng Ninh, Công ty 
TNHH sản xuất và dịch vụ Thủy sản 
Minh Hàn Quảng Yên - Quảng 
Ninh,… Dự án đã chuyển giao công 
nghệ “Sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm hàu Thái Bình Dương” thành 
công cho Trung tâm khuyến nông tỉnh 
Thanh Hóa và một số hộ gia đình tại 
huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa,… 

 Theo most.gov.vn 
 

 Nghiên cứu công nghệ thích hợp 
phục vụ xây dựng đường giao thông 
nông thôn 

Từ năm 2013 - 2015, PGS.TS 
Nguyễn Hữu Trí cùng các cộng sự tại 
Viện Khoa học và Công nghệ Giao 
thông vận tải, Bộ Giao thông vận tải 

đã hoàn thành đề tài độc lập cấp nhà 
nước “Nghiên cứu công nghệ thích 
hợp phục vụ xây dựng đường giao 
thông nông thôn”, mã số ĐTĐL.2012-
T/15. 

Dựa trên thực trạng về hệ thống giao 
thông nông thôn (GTNT) Việt Nam 
hiện nay, nhóm nghiên cứu đã điều 
tra, khảo sát, phân tích, tổng hợp và 
đánh giá về nhu cầu vận tải, đặc điểm 
chủng loại phương tiện vận tải, các ưu 
nhược điểm của các loại kết cấu nền, 
mặt đường GTNT hiện đã và đang 
được sử dụng đối với đường GTNT ở 
Việt Nam. Bên cạnh đó, nhóm nghiên 
cứu đã tiến hành tham quan, học tập, 
nghiên cứu và thu thập số liệu về tiêu 
chuẩn kỹ thuật, kết cấu mặt đường 
điển hình, trang thiết bị máy móc, 
trình độ công nghệ xây dựng đường 
GTNT ở nước ngoài (Trung Quốc), 
tiếp cận hiện trường xây dựng đường 
GTNT tại một số địa phương ở tỉnh 
Quảng Tây, Trung Quốc và đề xuất 
tham khảo áp dụng các tiêu chuẩn về 
thiết kế, vật liệu và công nghệ mới 
cho xây dựng GTNT ở Việt Nam. 

Trên cơ sở tổng quan về các loại 
thiết bị chuyên dùng xây đường 
GTNT ở nước ngoài và ở Việt Nam, 
nhóm nghiên cứu đã nghiên cứu đề 
xuất các giải pháp về thiết bị máy móc 
hợp lý dùng trong xây dựng đường 
GTNT ở nước ta hiện nay. Đề tài đã 
thiết kế chế tạo thành công bốn bộ 
công tác: bộ công tác rải trộn vật liệu 
bột (vôi bột, xi măng rời,…); bộ công 
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tác rải trộn vật liệu dính (nước, phụ 
gia dạng lỏng); bộ công tác rải vật liệu 
rời (đá dăm cỡ 0,5 đến 2, sỏi cuội); 
thiết bị phun nhũ tương. Các bộ công 
tác trên có các thông số kỹ thuật đúng 
như đề tài đã đăng ký, có tài liệu 
hướng dẫn sử dụng cho các thiết bị 
đảm bảo cho người sử dụng vận hành, 
khai thác đúng các tính năng của thiết 
bị một cách an toàn, chính xác, đồng 
thời hướng dẫn các công việc cũng 
như cách thức thực hiện chăm sóc bảo 
quản thiết bị đảm bảo thiết bị sẵn sàng 
hoạt động. Các thiết bị máy móc trên 
cũng đã tiến hành đăng ký sở hữu trí 
tuệ dưới dạng Giải pháp hữu ích và đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa 
học và Công nghệ nhận đơn. 

Trên cơ sở đề xuất áp dụng các loại 
vật liệu mới làm lớp mặt đường 
GTNT, nhóm thực hiện đề tài đã tiến 
hành nghiên cứu và thử nghiệm trong 
phòng, tính toán thiết kế cụ thể 3 loại 
kết cấu mặt đường cho 3 vùng điển 
hình và đã xây dựng thí điểm thành 
công 03 đoạn đường giao thông tại ba 
tỉnh đại diện cho 3 khu vực điển hình: 
Đồng bằng Bắc Bộ (đường Thôn 
Đông Tảo Đông, xã Đông Tảo, huyện 
Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên); Tây 
Nguyên (đường nội bộ Tổ dân phố số 
8, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, 
tỉnh Đắk Lắk với KCMĐ; Đồng bằng 
sông Cửu Long (đường Lộ Giồng, xã 
Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh 
Tiền Giang). 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

 
 
 

NHÀ KHOA HỌC ĐẦU TIÊN 
TRONG KHỐI DOANH NGHIỆP 
ĐƯỢC TẶNG GIẢI THƯỞNG HỒ 
CHÍ MINH 

Nhà khoa học đầu tiên trong khối 
doanh nghiệp (DN) được nhận Giải 
thưởng Hồ Chí Minh là Anh hùng Lao 
động Hoàng Đức Thảo, Tổng Giám 
đốc Công ty TNHH Thoát nước và 
phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
(Busadco). 

Vị giám đốc với nhiều giải thưởng 
khoa học 

Ông Hoàng Đức Thảo sinh năm 
1960, tại xã Vũ Thắng, huyện Kiến 
Xương, tỉnh Thái Bình, bắt đầu khởi 
nghiệp tại Công ty Xây dựng số 10 
với công việc là thợ xây dựng bậc 3/7. 

30 năm qua, từ một công nhân, ông 
đã không ngừng nỗ lực học tập, phấn 
đấu trở thành một nhà quản lý, nhà 
khoa học xuất sắc. Trên cương vị Chủ 
tịch kiêm Tổng Giám đốc Busadco, 
trong vòng 10 năm, ông đã cùng tập 
thể đơn vị đưa công ty gần như từ con 
số không trở thành DN tiêu biểu dẫn 
đầu toàn quốc về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả trên lĩnh vực thoát 
nước đô thị. 

Đặc biệt, xuất phát điểm là một công 
nhân, vừa làm vừa học, vừa quản lý 
DN, vừa nghiên cứu, không phải là 
nhà khoa học chuyên nghiệp, không 
sử dụng ngân sách Nhà nước và không 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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nhận lương nghiên cứu khoa học, 
Hoàng Đức Thảo đã dũng cảm, tiên 
phong trong sáng tạo và đổi mới khoa 
học-công nghệ (KHCN). 

Ông là tác giả của 19 công trình 
khoa học, sáng tạo công nghệ mới với 
19 sản phẩm KHCN. Các sản phẩm 
KHCN của ông đã được Bộ KH&CN 
cấp 14 bằng độc quyền sáng chế và 
giải pháp hữu ích, được các  tổ chức 
khoa học thế giới trao 4 Cúp vàng 
Techmart Asean +3, được  Bộ Xây 
dựng cấp 4 giấy chứng nhận công 
nghệ phù hợp cho phép áp dụng toàn 
quốc và xuất khẩu; được cơ quan tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng cấp 16 
giấy chứng nhận hàng hóa đạt tiêu 
chuẩn; được Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam tặng 5 bằng lao động 
sáng tạo... được nhiều tổ chức khoa 
học và nghề nghiệp uy tín trong ngoài 
nước đánh giá cao, trao những phần 
thưởng cao quý. 

Kết quả nghiên cứu và ứng dụng 
KHCN của ông đã đem lại hiệu quả 
lớn về kinh tế-xã hội và môi trường 
cho Busadco nói riêng và cho tỉnh Bà 
Rịa-Vũng Tàu nói chung. Nguồn chất 
xám này đã đem lại hiệu quả thiết 
thực khi 85% doanh thu của Busadco 
phát sinh từ sản phẩm KHCN. 

Hơn thế, các sản phẩm KHCN này 
đã và đang được ứng dụng lan tỏa 
rộng rãi ở 48/63 tỉnh, thành phố cả 
nước, trong đó có 12  tỉnh, thành phố 
đã ban hành quy định áp dụng sản 
phẩm công nghệ Busadco. Đồng thời 

xuất khẩu công nghệ Busadco sang 
Malaysia, góp phần xây dựng hình 
ảnh, thương hiệu KHCN của Việt 
Nam trên trường quốc tế. 

Ông cũng là người Việt Nam có 
nhiều công trình đoạt giải thưởng 
trong lĩnh vực sáng tạo VIFOTEC 
nhất và là người Việt Nam đầu tiên 
đoạt nhiều giải thưởng nhất của các tổ 
chức sáng tạo KHCN trên thế giới. 

 
Ông Hoàng Dức Thảo giới thiệu sản phẩm 

kè tiêu thoát nước cho các nhà khoa học 

Giải thưởng Hồ Chí Minh cho 
cụm công trình tiêu biểu 

Bộ KH&CN cho biết, có 9 công 
trình đặc biệt xuất sắc đề nghị xét tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh và 7 công 
trình xuất sắc đề nghị xét tặng Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 5. 
Và cụm công trình “Xây dựng đồng 
bộ hạ tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, 
bảo vệ môi trường, phòng chống thiên 
tai và ứng phó với biến đổi khí hậu” 
của ông Hoàng Đức Thảo đã chính 
thức được tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh. 

Công trình này được nhiều chuyên 
gia đánh giá là cụm công trình khoa 
học kỹ thuật tiêu biểu xuất sắc trong 
việc hình thành và thiết lập hướng 
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nghiên cứu mới làm thay đổi nhận 
thức truyền thống trong nghiên cứu và 
phát triển, đổi mới công nghệ. 

Đặc biệt là công nghệ bê tông thành 
mỏng cốt phi kim để xây dựng hệ 
thống kênh mương nội đồng và chống 
xói lở được đánh giá là có tính đột phá 
cao trong xây dựng hạ tầng kỹ thuật 
đô thị, nông thôn, bảo vệ môi trường. 

Bên cạnh đó, công trình này còn có: 
Hệ thống hào kỹ thuật đúc sẵn lắp 
ghép dùng để ngầm hóa các công trình 
hạ tầng kỹ thuật đô thị, kiểm soát 
được chất lượng, tiến độ, chống tiêu 
cực thất thoát; hệ thống các loại bể 
phốt đô thị, nông thôn được đúc sẵn, 
lắp ghép, giảm dung tích tiết kiệm 
diện tích đất, kiểm soát được ô nhiễm 
môi trường, không khí, nước mặt, 
nước ngầm... 

Vụ trưởng Vụ KH&CN các ngành 
kinh tế - kỹ thuật (Bộ KH&CN) 
Nguyễn Đình Hậu, tổ trưởng tổ xét 
duyệt hồ sơ cho biết, hồ sơ xét tặng 
của Busadco là một hồ sơ đặc biệt ấn 
tượng, bởi cụm công trình mang tính 
ứng dụng rất cao và đã được triển khai 
rộng rãi ở nhiều địa bàn trên cả nước, 
được chính quyền các địa phương 
đánh giá cao về những cống hiến đóng 
góp cho sự phát triển kinh tế bền 
vững.  

Với gia tài rất nhiều các giải thưởng, 
bằng sáng chế, nhưng khi được hỏi 
ông đã tạm hài lòng chưa, Hoàng Đức 
Thảo lắc đầu: “Chưa. Là anh hùng lao 
động, đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về 

KHCN, sứ mệnh của tôi bây giờ mới 
bắt đầu. Tôi sẽ tiếp tục hiến dâng tài 
năng, trí tuệ của mình để giải quyết 
các vấn đề dân sinh của đất nước”.  

Hoàng Đức Thảo tâm sự, tấm áo 
doanh nghiệp KHCN 100% vốn nhà 
nước của Busadco giờ đây quá chật. 
Ông đang chuẩn bị cổ phần hóa doanh 
nghiệp, hướng đến mô hình tập đoàn 
để có thể chủ động huy động nguồn 
lực đầu tư, thu hút thêm nhiều bạn trẻ 
tài năng, giàu sáng tạo, tiếp tục giải 
quyết các vấn đề của cuộc sống cho 
các địa phương cả nước. 

Những lĩnh vực trọng tâm mà Hoàng 
Đức Thảo sẽ tiếp tục “rút ruột” sáng 
tạo, hoàn thiện các sản phẩm công 
nghệ mà hiện ông rất đau đáu, cũng là 
vấn đề đặt ra đối với sự phát triển của 
đất nước, đó là tiếp tục hoàn thiện các 
giải pháp kỹ thuật bảo vệ bờ biển, bờ 
sông; các giải pháp kỹ thuật ngầm hóa 
đô thị, hào kỹ thuật đô thị; các giải 
pháp công nghệ hoàn thiện hệ thống 
kênh mương nội đồng phục vụ sản 
xuất nông nghiệp cho bà con cả nước. 

Tổng hợp 
 
 
 

 
KẾT QUẢ TÍCH CỰC TRONG ÁP 
DỤNG CÔNG NGHỆ HẠN CHẾ 
SUY GIẢM TẦNG OZONE 

Ngày 13/9 tại Hà Nội, Cục Khí 
tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu 
(Bộ TN&MT) phối hợp với Cơ quan 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Phát triển công nghiệp LHQ (UNIDO) 
tổ chức hội thảo giới thiệu kết quả 
chuyển giao công nghệ giảm phát thải 
khí nhà kính và các chất làm suy giảm 
tầng ozone trong lĩnh vực làm lạnh 
công nghiệp. 

Dự án được triển khai theo hiệp định 
giữa Chính phủ Việt Nam và UNIDO 
từ tháng 10/2014 nhằm thí điểm 
chuyển đổi công nghệ sử dụng R-290 
(chất thay thế có tiềm năng nóng lên 
toàn cầu thấp) cho các DN hoạt động 
trong lĩnh vực kho lạnh để loại trừ 
chất suy giảm tầng ozone (HCFC - 22) 
và giảm phát thải khí nhà kính. 

Theo ông Nguyễn Khắc Hiếu, Phó 
Cục trưởng Cục Khí tượng thủy văn 
và Biến đổi khí hậu, sau gần 2 năm 
triển khai thực hiện, dự án đã đạt kết 
quả tốt tại 4 DN được lựa chọn tham 
gia thí điểm, gồm Công ty cổ phần 
Thủy sản Phú Minh Hưng, Công ty cổ 
phần Chế biến và Xuất nhập khẩu 
thủy sản Đại An, Công ty Animex 
Nghệ An và Công ty cổ phần Chế biến 
hàng xuất khẩu Cầu Tre (TPHCM). 

Cụ thể, qua đổi mới sử dụng công 
nghệ R-290, lợi ích đem lại tại các DN 
thực hiện dự án cho thấy chi phí hoạt 
động sản xuất của DN giảm; nhiệt độ 
kho lạnh bảo đảm, thiết bị lạnh hoạt 
động ổn định với độ tin cậy cao. Đặc 
biệt công nghệ này không sử dụng 
chất làm suy giảm tầng ozone và 
lượng khí thải CO2 trực tiếp và gián 
tiếp thấp. 

Việc chuyển giao công nghệ R-290 

cũng giúp cho các DN giảm lượng 
điện năng tiêu thụ trong các kho lạnh 
từ 20-25%, qua đó góp phần thúc đẩy, 
nhân rộng công nghệ này tại các DN 
hoạt động trong lĩnh vực làm lạnh 
công nghiệp trên phạm vi toàn quốc. 

Theo đánh giá của Cục Khí tượng 
thủy văn và Biến đổi khí hậu và 
UNIDO, đây là một trong những dự 
án tiêu biểu thực hiện cam kết quốc tế 
của Việt Nam trong khuôn khổ thực 
hiện Nghị định thư Montreal về các 
chất làm suy giảm tầng ozone. 

Tại hội thảo, đại diện UNIDO và các 
tổ chức có liên quan đã chia sẻ về 
công nghệ làm lạnh sử dụng chất lạnh 
tự nhiên trên thế giới cũng như những 
mục tiêu và hành động cụ thể về lĩnh 
vực làm lạnh... 

Theo Chinhphu.vn 
 

TỌA ĐÀM VỚI CÁC DOANH 
NGHIỆP HÀN QUỐC VỀ VIỆC 
NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT 
BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG THEO 
THÔNG TƯ SỐ 23 

Ngày 30/8/2016, tại Khách sạn Lotte 
Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại và 
Đầu tư Hàn Quốc tại Hà Nội (Kotra 
Hanoi) đã tổ chức buổi tọa đàm về 
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã 
qua sử dụng theo Thông tư số 
23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 
của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) quy định việc nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng (Thông tư 23). 
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Thành phần tham dự là các doanh 
nghiệp sản xuất và kinh doanh máy 
móc, thiết bị Hàn Quốc. Đến dự và 
phát biểu tại buổi Tọa đàm có ông Đỗ 
Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Đánh giá, 
Thẩm định và Giám định Công nghệ - 
Bộ KH&CN. 

Tại buổi Tọa đàm, các doanh nghiệp 
Hàn Quốc được nghe giới thiệu về 
hoạt động quản lý đối với máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua 
sử dụng tại Việt Nam trong giai đoạn 
hiện nay; những nội dung cơ bản của 
Thông tư 23 và một số hướng dẫn cụ 
thể để hiểu rõ hơn về cách thức nhập 
khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng 
vào Việt Nam theo quy định tại Thông 
tư 23.  

Trả lời câu hỏi làm thế nào để tổ 
chức giám định Hàn Quốc được chấp 
nhận theo Thông tư 23, ông Đỗ Hoài 
Nam đã hướng dẫn tổ chức giám định 
Hàn Quốc gửi các thông tin đăng ký 
về Bộ KH&CN. Sau khi cung cấp các 
thông tin đầy đủ và phù hợp, tổ chức 
giám định sẽ được xem xét chấp nhận 
và đăng tải trên Cổng Thông tin điện 
tử của Bộ KH&CN. 

Hiện nay, Bộ KH&CN đã công bố 
đợt 1 và đợt 2 Danh sách các tổ chức 
giám định theo Thông tư 23 gồm 28 tổ 
chức giám định trên Cổng Thông tin 
điện tử của Bộ để các DN, tổ chức, cá 
nhân biết và lựa chọn thực hiện. Danh 
sách này sẽ được tiếp tục cập nhật và 
công bố trong thời gian tới. 

Theo Most.gov.vn 

 
 

THANH TRA GẦN 1.300 CƠ SỞ 
SẢN XUẤT, KINH DOANH VÀNG 
TRANG SỨC, MỸ NGHỆ 

Theo báo cáo của Sở khoa học và 
công nghệ (KH&CN) các địa phương, 
tính đến đầu tháng 9/2016, Sở 
KH&CN 43 tỉnh, thành phố đã thanh 
tra gần 1.300 cơ sở sản xuất, kinh 
doanh vàng trang sức, mỹ nghệ và 
phát hiện, xử phạt nhiều cơ sở vi 
phạm với số tiền 2,165 tỷ đồng. 

Theo đó, sau 2 tháng triển khai cuộc 
Thanh tra chuyên đề diện rộng năm 
2016 về đo lường trong kinh doanh 
vàng, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh 
doanh vàng trang sức mỹ nghệ (gọi tắt 
là Thanh tra chuyên đề diện rộng 
2016), hầu hết các địa phương đã xây 
dựng kế hoạch và tổ chức triển khai 
thực hiện cuộc Thanh tra kịp thời, 
hiệu quả.  

Cụ thể, đã có 43 tỉnh, thành phố 
triển khai và có báo cáo gửi về Bộ 
KH&CN với tổng số cơ sở thanh tra là 
1.286 cơ sở. Trong đó, 381 cơ sở vi 
phạm, xử phạt 286 cơ sở với tổng số 
tiền phạt 2,165 tỷ đồng. Tổng số lượt 
hành vi vi phạm: 517, trong đó chủ 
yếu là vi phạm nhãn hàng hóa không 
đạt: 305 (chiếm 59% hành vi vi 
phạm); sử dụng phương tiện đo không 
đạt yêu cầu: 78 (chiếm 15%); khối 
lượng hàng hóa không đạt: 10 (chiếm 
2%); không công bố tiêu chuẩn áp 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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dụng: 73 (chiếm 14%); hàng hóa 
không đạt chất lượng: 13 (chiếm 
2,5%); vi phạm khác: 38 (chiếm 
7,4%).  

Ngoài ra, một số địa phương đã lấy 
mẫu đi giám định chất lượng và đang 
chờ kết quả để xử lý. Hiện Sở 
KH&CN các tỉnh, thành phố đang tiếp 
tục tích cực triển khai cuộc thanh tra 
chuyên đề diện rộng năm 2016 về đo 
lường trong kinh doanh vàng, tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn 
hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh 
vàng trang sức mỹ nghệ. 

Theo most.gov.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Thiết bị giá rẻ chuyển đổi ánh 
nắng mặt trời thành hơi nước 

Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa 
học và Công nghệ Masdar và Viện 
Công nghệ Massachusetts đã chế tạo 
được hệ thống chuyển đổi năng lượng 
nhiệt mặt trời mới với giá thành rẻ, có 
thể dễ dàng sản sinh hơi nước từ ánh 
nắng mặt trời. Hệ thống này sẽ nâng 
cao hiệu quả và giảm giá thành của 
các công nghệ phụ thuộc vào hơi nước 
như công nghệ khử mặn, xử lý nước 
thải, sưởi ấm bằng nước nóng tại hộ 
gia đình, khử trùng dụng cụ y tế và 
sản xuất điện. 

Thiết bị mới nổi trên mặt nước, có 
khả năng chuyển đổi 20% năng lượng 
mặt trời thành hơi nước ở mức nhiệt 

100oC mà không cần thiết bị quang 
học đắt tiền. Thiết bị này được chế tạo 
từ vật liệu thương mại giá rẻ, bao gồm 
bao bì bọt và xốp polystyrene (nhựa). 

Công nghệ này đặc biệt phù hợp với 
môi trường bụi bặm tại các Tiểu 
vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), 
vì công nghệ sử dụng toàn bộ quang 
phổ của ánh nắng mặt trời cho các ứng 
dụng nhiệt chứ không chỉ một phần 
quang phổ trực tiếp có thể bị cản trở 
bởi các sol khí. 

 Thiết bị thu năng lượng mặt trời có 
thiết kế tương đối đơn giản: Thiết bị 
nổi giống như xốp, được làm từ chất 
hấp thụ quang phổ có chọn lọc, cho 
phép thu năng lượng của ánh sáng 
nhìn thấy nhưng lại hạn chế tỏa nhiệt 
trở lại bầu khí quyển.  

 Các chất hấp thụ được đặt giữa một 
lớp bao bì bọt, cho phép hấp thụ ánh 
nắng mặt trời và giảm lượng nhiệt bị 
thất thoát vào không khí thông qua 
quá trình đối lưu và một lớp xốp cách 
điện, làm nổi toàn bộ cấu trúc trên mặt 
nước và giảm thất thoát nhiệt được 
sản sinh xuống dưới nước. Thiết bị 
thu năng lượng mặt trời đóng vai trò 
như xốp, liên tục hút nước và làm 
nước bốc hơi để sản sinh hơi nước liên 
tục. 

  Theo Vista.gov.vn 
 

 Máy kéo tự lái có thể giúp công 
việc đồng áng đỡ vất vả hơn  

Công ty sản xuất thiết bị nông 
nghiệp CNH Industrial ở London, Anh 

TIN NGẮN KH&CN 
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cho ra mắt một cặp máy kéo tự lái vào 
đầu tuần trước tại Triển lãm Xúc tiến 
Trang trại 2016 tại Boone, Iowa, Mỹ. 

Thiết kế của hai chiếc máy kéo Case 
IH Magnum và New Holland T8 
NHDrive giúp phương tiện không bị 
lệ thuộc vào sức người trong quy trình 
canh tác nông nghiệp. 

Dù một số máy kéo của CNH 
Industrial trước đây có chế độ tự lái, 
sản phẩm mới có thể vận hành nhờ 
công nghệ điều khiển từ xa hoặc hệ 
thống dẫn đường mà không cần người 
điều khiển trong buồng lái. 

Các thiết bị sử dụng công nghệ định 
vị vệ tinh (GPS), quét laser trên không 
(LiDAR), và camera để làm việc tự 
động. Người nông dân chỉ cần kiểm 
soát, thay đổi đường đi, theo dõi 
chúng từ xa thông qua phần mềm trên 
máy vi tính hoặc máy tính bảng. 

Cả hai cỗ máy kéo vẫn trang bị hệ 
thống truyền động và giảm xóc giống 
như những phương tiện thông thường 
khác. 

 Theo Vnexpress.net 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Trao Giải thưởng Trần Đại 
Nghĩa lần thứ nhất 

Ngày 11/9, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ 
trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần 
thứ nhất do Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) Việt Nam tổ 
chức. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
tham dự và phát biểu tại buổi Lễ. 

Theo Ban Tổ chức, một trong những 

điểm nổi bật của các công trình đạt 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa là phải 
được ứng dụng trong thực tiễn hoặc có 
triển vọng cao để ứng dụng vào thực 
tiễn. 15 công trình khoa học tham gia 
Giải thưởng năm nay đều có chất 
lượng tốt, có ý nghĩa khoa học và 
được ứng dụng vào thực tiễn, phục vụ 
phát triển kinh tế, xã hội, an ninh - 
quốc phòng. 

Với mỗi giải trị giá 200 triệu đồng, 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm nay 
vinh danh 2 công trình nghiên cứu 
khoa học xuất sắc gồm: Công trình 
“Ứng dụng công nghệ tiên tiến sản 
xuất vắc xin phòng bệnh cho người” 
của GS.TSKH. Hoàng Thủy Nguyên 
và cố GS.TSKH. Đặng Đức Trạch, 
Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ 
Y tế); Công trình “Công nghệ sản xuất 
tinh quặng sắt thép và vật liệu xây 
dựng không nung từ bùn đỏ” của TS. 
Vũ Đức Lợi (Viện Hóa học) và đồng 
tác giả TS. Nguyễn Văn Tuấn (Công 
ty thép Thái Hưng). 

Tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam nhấn mạnh vai trò ngày càng 
quan trọng của KH&CN đối với sự 
phát triển của đất nước và bày tỏ 
mong muốn Giải thưởng không chỉ 
tôn vinh các công trình nghiên cứu mà 
cả tinh thần cống hiến “vì việc đại 
nghĩa” từ các tấm gương lớn của các 
nhà khoa học. 

Giải thưởng nhằm khích lệ và tôn 
vinh các nhà khoa học có thành tựu 
xuất sắc nhất về khoa học tự nhiên và 
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công nghệ. Trong đó, các kết quả 
nghiên cứu đã và đang được trực tiếp 
ứng dụng, đóng góp vào sự nghiệp 
phát triển kinh tế, xã hội và đảm bảo 
an ninh - quốc phòng của đất nước. 

Dự kiến, mỗi năm Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam trao tặng không 
quá ba giải thưởng cho tác giả các 
công trình khoa học thuộc lĩnh vực 
Toán học, Khoa học Thông tin và 
Khoa học máy tính, Cơ học, Vật lý, 
Hoá học, khoa học về sự sống, khoa 
học về Trái đất (bao gồm Hải dương 
học) và Môi trường. Mỗi giải thưởng 
tặng không quá ba nhà khoa học. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Quỹ Phát triển KH&CN Quốc 
gia tổ chức Hội nghị “Trao đổi kinh 
nghiệm thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN do Quỹ tài trợ/hỗ trợ”  

Ngày 07/9 và 09/9/2016, Quỹ Phát 
triển khoa học và công nghệ 
(KH&CN) Quốc gia đã tổ chức hai 
hội nghị tại khu vực miền Nam (TP. 
Hồ Chí Minh và TP. Đà Lạt) nhằm 
mục đích trao đổi kinh nghiệm thực 
hiện các nhiệm vụ KH&CN do Quỹ tài 
trợ/hỗ trợ.  

Hai hội nghị đã thu hút sự quan tâm 
của hơn 300 nhà khoa học đến từ các 
tổ chức KH&CN khu vực phía Nam 
như TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đồng 
Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang, Đà Lạt, 
Đắk Lắk. Hội nghị tập trung giới thiệu 
các chương trình tài trợ, hỗ trợ, các 
quy định liên quan đến cơ chế tài 

chính của Quỹ. Các cán bộ Cơ quan 
điều hành Quỹ cung cấp những thông 
tin có chọn lọc, cần thiết để giúp đại 
biểu hiểu rõ hơn về các hoạt động của 
Quỹ. Bên cạnh đó, diễn giả khách 
mời, PGS.TS Võ Xuân Vinh – thành 
viên Hội đồng khoa học ngành Kinh tế 
học nhiệm kỳ 2016 - 2018, chia sẻ về 
kinh nghiệm xây dựng thuyết minh đề 
cương đề tài nghiên cứu cơ bản.  

Sau phần trình bày của các diễn giả, 
Hội nghị dành nhiều thời gian để trao 
đổi – thảo luận, trả lời và lắng nghe ý 
kiến từ phía các nhà khoa học, đại 
diện các tổ chức chủ trì tham dự. Phần 
lớn các ý kiến thắc mắc của đại biểu 
đều liên quan đến các quy định tài 
trợ/hỗ trợ của Quỹ, đặc biệt trong 
chương trình nghiên cứu cơ bản, cũng 
như các cơ chế tài chính liên quan. 
Các đại biểu chia sẻ mong muốn Quỹ 
có những cơ chế khuyến khích hơn 
nữa đối với nghiên cứu sinh cũng như 
sớm triển khai chương trình hỗ trợ sau 
tiến sĩ. Với sự có mặt của một số tổ 
chức khoa học công nghệ là các doanh 
nghiệp, đại diện các đơn vị này cũng 
đưa ra câu hỏi cho các chương trình 
liên quan đến việc cho vay để thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học công 
nghệ. Quan tâm đến sự phát triển 
chung của ngành trong từng lĩnh vực 
nghiên cứu, các nhà khoa học cùng 
trao đổi về các vấn đề liên quan đến 
quá trình công bố quốc tế đối với đề 
tài, cũng như những quy định có liên 
quan đến việc đăng bài báo quốc tế, 
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danh mục các tạp chí uy tín. 
Theo most.gov.vn 

 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Xác định nhiệm vụ KH&CN đối 
với các đề tài nghiên cứu, dự án sản 
xuất thử nghiệm năm 2017  

Ngày 31/08, UBND tỉnh đã tổ chức 
Hội đồng KH&CN cấp tỉnh nhằm xác 
định nhiệm vụ KH&CN đối với các đề 
tài nghiên cứu, dự án sản xuất thử 
nghiệm năm 2017 của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Chủ trì hội đồng là ông 
Đặng Minh Thông - PCT UBND tỉnh 
cùng với sự tham gia của các thành 
viên là đại diện các sở, ngành, địa 
phương thuộc Hội đồng KH&CN tỉnh. 

Sau khi xem xét hồ sơ và tính ứng 
dụng thực tiễn Hội đồng KH&CN tỉnh 
đã chọn 7 đề tài nghiên cứu, dự án sản 
xuất thử nghiệm để triển khai. Trong 
đó có 1 dự án sản xuất thử nghiệm sử 
dụng nguồn kinh phí công nghệ thông 
tin của tỉnh, còn lại 6 đề tài nghiên 
cứu, dự án sản xuất thử nghiệm sử 
dụng nguồn kinh phí sự nghiệp khoa 
học. 
 Tập huấn hướng dẫn nội dung 
chi và quản lý Quỹ phát triển 
KH&CN của doanh nghiệp 

Ngày 30/8/2016, tại thành phố Vũng 
Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với Vụ Tài chính - 
Bộ KH&CN và Tổng cục thuế - Bộ Tài 
chính tổ chức lớp tập huấn với chuyên 
đề “Hướng dẫn nội dung chi và quản 
lý Quỹ phát triển KH&CN của doanh 

nghiệp”. Tham dự có ông Nguyễn 
Ngọc Song - Vụ trưởng Vụ Tài Chính 
(Bộ KH&CN), ông Nguyễn Quý Trung 
- Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng 
cục thuế) và hơn 120 khách mời là đại 
diện các sở ban ngành, các cơ quan 
hữu quan trên địa bàn tỉnh. 

Một trong những yếu tố quan trọng 
trong sự phát triển của doanh nghiệp 
là ứng dụng KH&CN vào sản xuất. 
Những năm gần đây, Nhà nước đã ban 
hành nhiều chương trình, chính sách 
ưu đãi nhằm hỗ trợ, khuyến khích hoạt 
động KH&CN trong các doanh 
nghiệp, trong đó phải kể đến chính 
sách trích lập Quỹ phát triển KH&CN. 
Tuy nhiên, việc trích lập Quỹ này vẫn 
chưa được một số các doanh nghiệp 
quan tâm, hoặc nhiều doanh nghiệp 
nếu có trích lập thì gặp khó khăn, 
không sử dụng được nguồn Quỹ này. 
Qua buổi tập huấn nhằm triển khai, 
hướng dẫn Thông tư liên tịch số 
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
28/6/2016 của Bộ KH&CN và Bộ Tài 
Chính về việc hướng dẫn nội dung chi 
và quản lý Quỹ phát triển KH&CN 
của doanh nghiệp đến các cơ quan đơn 
vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn 
tỉnh đã giải đáp các vướng mắc cho 
doanh nghiệp trong nội dung liên quan 
đến Quỹ phát triển KH&CN. 

Tại buổi tập huấn, sau phần triển 
khai Thông tư liên tịch số 
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC, và giới 
thiệu Quỹ Phát triển KH&CN của tỉnh 
là phần thảo luận và giải đáp những 
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thắc mắc của các doanh nghiệp, tổ 
chức về hồ sơ thành lập Quỹ cũng như 
việc chi, quản lý Quỹ như thế nào cho 
hiệu quả tại mỗi đơn vị theo đúng quy 
định của pháp luật. 

 
 Nghiệm thu dự án “Nhân rộng 
mô hình sản xuất phân bón hữu cơ 
vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp 
quy mô hộ gia đình” 

Ngày 01/09, Sở KH&CN tổ chức 
Hội đồng nghiệm thu dự án “Nhân 
rộng mô hình sản xuất phân bón hữu 
cơ vi sinh từ phụ phẩm nông nghiệp 
quy mô hộ gia đình tại các xã nông 
thôn mới trên địa bàn huyện Xuyên 
Mộc” do KS. Trịnh Thanh Hưng làm 
chủ nhiệm; Trung tâm Ứng dụng tiến 
bộ KH&CN tỉnh BR-VT là cơ quan 
chủ trì.  

Kết quả của dự án đã góp phần giảm 
thiểu chi phí sản xuất của các nông hộ 
do các hộ gia đình đã tận dụng nguồn 
phân chuồng, nguồn phế phụ phẩm 
nông nghiệp tự thực hiện sản xuất 
phân hữu cơ vi sinh với chi phí thấp 
hơn thị trường. Ngoài ra còn hạn chế 
nguồn lây lan bệnh, bảo vệ môi trường 
sống, giảm thiểu sử dụng phân bón 
hóa học. 

Hội đồng đánh giá dự án đạt loại khá 
và yêu cầu chủ nhiệm dự án chỉnh sửa 
và bổ sung cho hoàn thiện dự án. 

 
 Lựa chọn điển hình thiết kế cây 
xanh đô thị Vũng Tàu 

Ngày 26-8, Sở KH-CN và UBND 

TP. Vũng Tàu đã có cuộc họp bàn về 
việc lựa chọn điển hình để thiết kế một 
số mô hình cây xanh đô thị Vũng Tàu. 

Được biết, UBND tỉnh vừa đồng ý 
cho Sở KH-CN triển khai đề tài khoa 
học “Khảo sát, đánh giá thực trạng và 
đề xuất phương án cụ thể nhằm phát 
triển hệ thống cây xanh tại các đô thị 
trên địa bàn tỉnh BR-VT”, Sở KH-CN 
đã chọn TP. Vũng Tàu để thử nghiệm 
trình diễn mô hình thiết kế cây xanh 
đô thị với các tiểu cảnh về hoa, cây 
cảnh, cây xanh bóng mát. Mục đích 
của đề tài là tạo ra được một không 
gian cây xanh - đẹp để du khách đến 
thưởng ngoạn, đồng thời giảm bớt chi 
phí cắt, tỉa cây xanh hàng năm. Sở 
KH-CN nhận định, Vũng Tàu là thành 
phố có quỹ “không gian mềm” đa 
dạng và phong phú như đường ven 
biển, các tuyến phố, núi Lớn, núi 
Nhỏ... Tuy nhiên, thực trạng cây xanh 
đô thị hiện nay còn nhiều hạn chế, bất 
cập như cây xanh hoa cảnh chưa đồng 
bộ, một số tuyến đường, khu vực công 
cộng đang trồng những cây chưa phù 
hợp với khí hậu và cảnh quan… Tại 
cuộc họp, Sở KH-CN đề xuất thử 
nghiệm lựa chọn các điểm để thiết kế 
mô hình cây xanh đô thị: Đường Võ 
Nguyên Giáp, đường Thùy Vân, 
đường Nguyễn An Ninh, trường 
THPT chuyên Lê Quý Đôn và công 
viên Bãi Trước hoặc công viên tam 
giác Trần Hưng Đạo - Lê Lợi. 

Đồng chí Mai Ngọc Thuận, Bí thư 
Thành ủy TP. Vũng Tàu nhấn mạnh, 
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việc lựa chọn điển hình để thiết kế 
một số mô hình cây xanh đô thị Vũng 
Tàu phải căn cứ vào điều kiện khí hậu, 
thời tiết, thổ nhưỡng của Vũng Tàu để 
có những loại cây trồng phù hợp đồng 
thời phải tạo được dấu ấn cho thành 
phố. Tiêu chí mà mô hình cần đạt 
được là bền, đẹp, an toàn, thân thiện 
với môi trường và tiết kiệm chi phí. 
Trước mắt, Sở KH-CN nên tập trung 
nghiên cứu việc thiết kế mô hình cây 
xanh đô thị thử nghiệm ở tuyến đường 
51B, công viên mũi Nghinh Phong và 
trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Sở 
KH-CN thiết kế các phương án cây 
xanh, phương pháp và kỹ thuật chăm 
trồng cho 3 vị trí nói trên sau đó tổ 
chức hội thảo lấy ý kiến của các 
chuyên gia. Khi có phương án thống 
nhất Sở KH-CN và TP. Vũng Tàu sẽ 
trình UBND tỉnh triển khai dự án. 

Theo Sở KH&CN, Báo BR-VT 
 
 
 
 

 Hệ thống kiểm soát môi trường 
nước từ xa, ứng dụng trong nuôi 
trồng thủy sản 

KS Lê Đức Duy Khánh cùng các 
cộng sự thuộc Công ty Cổ phần Viện 
Máy và Dụng cụ Công nghiệp (Bộ 
Công thương) đã nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo thành công hệ thống kiểm soát 
môi trường nước từ xa, ứng dụng 
trong nuôi trồng thủy sản. 

Thành phần và module chính của hệ 

thống gồm: 1) Các thiết bị đo chỉ số 
môi trường nước. 2) Bộ xử lý trung 
tâm. 3) Module truyền thông GSM. 4) 
Tủ điều khiển các thiết bị điện trong 
hồ nuôi. 

Nguyên lý làm việc của hệ thống: 
các thông số cần thiết của hồ nuôi như 
chỉ số pH, chỉ số ORP, nhiệt độ được 
các thiết bị đo thu thập và truyền dữ 
liệu đến bộ xử lý trung tâm; bộ xử lý 
trung tâm sẽ lưu trữ, phân tích các số 
liệu và điều khiển các thiết bị khác 
theo chương trình tự động được cấu 
hình sẵn. Các dữ liệu này có thể được 
truyền đến điện thoại di động của 
người vận hành ở bất kỳ đâu và bất kỳ 
thời gian nào thông qua module truyền 
thông GSM được kết nối với bộ xử lý 
trung tâm. Qua đó người sử dụng có 
thể theo dõi cũng như điều khiển các 
thiết bị từ xa thông qua bộ xử lý trung 
tâm. 

Kết quả thử nghiệm tại Doanh 
nghiệp tư nhân thủy sản Hoàng Diệu 
(Ninh Bình) cho thấy: hệ thống hoạt 
động ổn định 24/24h, quá trình thu 
nhập các thông số về nhiệt độ, pH và 
ORP chính xác (sai lệch rất nhỏ); hệ 
thống lưu trữ số liệu hoạt động tốt, các 
dữ liệu được lưu trữ 1 phút/lần khi 
được thiết kế nối đến phần mềm máy 
tính; hệ thống từ xa hoạt động ổn 
định, tin nhắn đến và đi thông báo 
thông số môi trường và trạng thái thiết 
bị chính xác. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Công 
ty Cổ phần Viện Máy và Dụng cụ 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Công nghiệp. Số 46 Láng Hạ, Đống 
Đa, Hà Nội; Tel: 04.38351010. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Máy rang ca cao 
Nhằm đáp ứng nhu cầu về đảm bảo 

chất lượng sản phẩm, năng suất, xây 
dựng thương hiệu và tăng sức cạnh 
tranh của ca cao Việt Nam trên thị 
trường, các nhà khoa học thuộc Trung 
tâm Năng lượng và Máy nông nghiệp 
(Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí 
Minh) đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo 
thành công máy rang ca cao MRC-50. 
Thiết bị đã được chuyển giao và lắp 
đặt tại xã Xà Bang, huyện Châu Đức, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho hiệu quả 
tốt. 

Tính năng kỹ thuật của máy như 
sau: năng suất: 50 kg hạt ca cao/mẻ, 
thời gian rang 30-60 phút/mẻ (tùy theo 
mức độ yêu cầu), nguyên liệu đốt là 
củi vụn với suất tiêu thụ 10 kg/giờ 
hoặc 1 HP (nếu dùng điện 1 pha). 

Thông tin chi tiết liên hệ: ThS 
Nguyễn Đức Cảnh và TS Nguyễn 
Thanh Nghị - Trung tâm Năng lượng 
và Máy nông nghiệp, Trường Đại học 
Nông lâm Tp Hồ Chí Minh. Khu phố 
6, Phường Linh Trung, Quận Thủ 
Đức; Tel/Fax: 08.37220725-
38963805.  

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 

 

 Hướng dẫn mới về quản lý Quỹ 
phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp 

Ngày 28/6/2016, Bộ Tài chính & Bộ 
Khoa học và công nghệ (KH&CN) đã 
ban hành Thông tư liên tịch số 
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC hướng 
dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ 
phát triển KH&CN của doanh nghiệp 
(DN). Theo đó Thông tư này hướng 
dẫn về nội dung chi và quản lý Quỹ 
phát triển KH&CN của DN (sau đây 
gọi chung là Quỹ); Đối tượng áp 
dụng: Các DN được thành lập theo 
quy định của pháp luật (sau đây gọi 
chung là DN), các cơ quan nhà nước, 
tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

Thông tư liên tịch số 
12/2016/TTLT-BKHCN-BTC có 4 
chương 18 điều, quy định trách nhiệm, 
quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong 
việc quản lý quỹ; việc thành lập Hội 
đồng KH&CN của DN; các nội dung 
chi của quỹ; việc quản lý tài chính quỹ 
và xử lý Quỹ khi DN không sử dụng, 
sử dụng không hết hoặc sử dụng 
không đúng mục đích. Theo đó, một 
số điểm đã được quy định rất chi tiết, 
giúp cho DN dễ dàng trong việc thực 
hiện, cụ thể là: 

Về nguồn hình thành: Quỹ được 
hình thành từ hai nguồn. Đó là từ 
nguồn thu nhập tính thuế TNDN trong 
kỳ tính thuế và nguồn điều chuyển từ 
Quỹ trong nội bộ Tổng công ty, giữa 
công ty mẹ các công ty con hoặc DN 
thành viên.  

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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Về trách nhiệm và quyền hạn quản 
lý Quỹ: các DN có trách nhiệm sử 
dụng quỹ theo đúng quy định và hiệu 
quả; xây dựng và trình cấp có thẩm 
quyền của DN phê duyệt kế hoạch 
thu, chi tài chính hàng năm của quỹ; 
quản lý và sử dụng quỹ để thực hiện 
các hoạt động KHCN theo kế hoạch 
đã được phê duyệt; kiểm tra đánh giá 
việc thực hiện các hoạt động và sử 
dụng kinh phí của quỹ. 

Về nội dung chi của quỹ: Quỹ được 
sử dụng cho các hoạt động sau: Quỹ 
dùng để chi cho việc thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia, cấp 
bộ, cấp tỉnh và của DN. Riêng phần 
chi tại DN phải được thực hiện theo 
Quy chế KH&CN của DN; Quỹ dùng 
để hỗ trợ phát triển KHCN của DN 
như: trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật 
cho KHCN; mua quyền sử dụng, 
quyền sở hữu, bí quyết công nghệ; 
mua máy móc, thiết bị có kèm theo 
các đối tượng chuyển giao công 
nghệ; trả tiền công, chi thuê chuyên 
gia hoặc hợp đồng với tổ chức 
KH&CN để thực hiện các hoạt 
động KHCN của DN; chi cho các hoạt 
động sáng kiến;… 

Quỹ được sử dụng để chi cho đào 
tạo nhân lực KH&CN của doanh 
nghiệp. Và Quỹ cũng được sử dụng 
cho các hoạt động hợp tác về KH&CN 
của DN như hoạt động khảo sát, tìm 
kiếm đối tác, nhu cầu công nghệ trong 
nước và ngoài nước; các nhiệm vụ 
hợp tác nghiên cứu chung theo lĩnh 

vực KH&CN được nhà nước khuyến 
khích, ưu tiên. 

Về Quản lý Quỹ: Quỹ chỉ được sử 
dụng cho hoạt động đầu tư KH&CN 
của DN. Các khoản chi từ Quỹ phải có 
đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy 
định và không được hạch toán vào chi 
phí được trừ khi xác định thu nhập 
chịu thuế trong kỳ tính thuế. Đối với 
tài sản hình thành từ quỹ, DN phải lập 
hồ sơ tài sản cố định để theo dõi quản 
lý theo quy định và không phải trích 
khấu hao tài sản cố định. 

Thông tư cũng hướng dẫn rõ trường 
hợp xử lý Quỹ khi DN không sử dụng, 
sử dụng không hết và sử dụng không 
đúng mục đích, trong đó có quy định: 
trong thời hạn 5 năm, kể từ khi trích 
lập, tổng số tiền đã sử dụng không hết 
70% số quỹ đã trích lập hoặc trong 
thời gian trích lập mà sử dụng quỹ 
không đúng mục đích, thì DN phải 
nộp NSNN phần thuế TNDN tính trên 
số quỹ còn lại hoặc phần quỹ sử dụng 
không đúng, đồng thời phải nộp cả 
phần lãi phát sinh từ số thuế TNDN 
phải nộp đó.  

Thông tư cũng có quy định hàng 
năm DN phải lập báo cáo trích lập 
điều chuyển và sử dụng Quỹ gửi đến 
cho cơ quan thuế, Sở KH&CN, Sở Tài 
chính. Thời hạn nộp báo cáo cùng thời 
điểm nộp tờ khai quyết toán thuế 
TNDN năm của DN. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 
ngày 01/9/2016. 

Tổng hợp 


