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KH&CN ĐÃ GÓP PHẦN TRONG 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

Nếu không có sự phát triển của khoa 
học và công nghệ (KH&CN), quan 
điểm chủ trương, đường lối đúng đắn 
của Đảng, Nhà nước, chính sách pháp 
luật được ban hành để phát triển 
KH&CN thì chúng ta không có bước 
phát triển đất nước như ngày nay. Tuy 
chưa đạt được kết quả như mong 
muốn nhưng phải khẳng định vai trò 
của KH&CN đã đóng góp hết sức 
quan trọng trong xây dựng, phát triển 
và bảo vệ đất nước. Đặc biệt là trong 
quá trình thực hiện công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày 
càng sâu rộng. 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân cũng khẳng định, Việt Nam 
hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ, 
đồng thời lưu ý không thể nhập khẩu 
công nghệ cũ, lạc hậu. Tập đoàn Viễn 
thông Quân đội (Viettel) là một ví dụ 
về việc làm chủ công nghệ thành công 
của Việt Nam. 

Ngày 4/10, tại Hà Nội, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội tiến hành giám 
sát chuyên đề “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 và định hướng phát 
triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng 
đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ 
khí chế tạo”. 

KH&CN là quốc sách hàng đầu 
Ông Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường - Quốc Hội, trưởng đoàn giám 
sát cho biết, KH&CN đã từng bước 
tiếp cận trình độ công nghệ tiên tiến 
khu vực, góp phần nâng cao tăng 
trưởng kinh tế, năng lực cạnh tranh 
của sản phẩm, đảm bảo an ninh và 
quốc phòng. Hoạt động nghiên cứu và 
phát triển đã tập trung vào các lĩnh 
vực công nghệ cao, các sản phẩm chủ 
lực và xuất khẩu, hiện đại hoá nông 
nghiệp và nông thôn, chăm sóc sức 
khoẻ cộng đồng, bảo vệ môi trường và 
phòng chống thiên tai, khai thác tiềm 
năng kinh tế biển. 

Khẳng định KH&CN đã góp phần 
trong phát triển kinh tế - xã hội thời 
gian qua, báo cáo giám sát nêu rõ, 
theo tính toán của Bộ KH&CN, tỉ 
trọng giá trị sản phẩm công nghệ cao 
và sản phẩm ứng dụng công nghệ cao 
trong tổng giá trị sản xuất công nghiệp 
có xu hướng tăng dần trong những 
năm qua như: 12,74% năm 2011, 
17,22% năm 2012 và năm 2013 - 
18,37%. 

Về đóng góp của KH&CN vào tăng 
trưởng kinh tế, theo tính toán của Viện 
Năng suất Việt Nam, trong giai đoạn 
04 năm 2011-2014, đóng góp của 
năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 
vào tăng trưởng GDP trung bình là 
25,96%, và có xu hướng tăng dần đều 
qua các năm. Riêng năm 2014, TFP đã 
có đóng góp tới 39,58% tăng trưởng 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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GDP. Điều này cho thấy dưới tác 
động của tổng hợp các nhân tố, trong 
đó có KH&CN, các yếu tố đầu vào 
của quá trình sản xuất (vốn và lao 
động) đã được sử dụng hiệu quả hơn. 

Chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt 
Nam đã liên tục được cải thiện. Năm 
2015, Việt Nam đứng thứ 52 trên tổng 
số 141 nền kinh tế. Trong khu vực 
Đông Nam Á, Việt Nam đứng thứ 3, 
chỉ sau Singapore và Malaysia (vượt 
qua Thái Lan). Ngoài ra các chỉ số về 
mức tăng số lượng công bố quốc tế 
trung bình hàng năm và số lượng sáng 
chế đăng ký bảo hộ của Việt Nam 
cũng đều tăng qua các năm. 

Nguồn nhân lực KH&CN tăng 
nhanh về số lượng. Thị trường công 
nghệ được thúc đẩy phát triển và bước 
đầu phát huy vai trò cầu nối, gắn kết 
hoạt động KH&CN với sản xuất, kinh 
doanh. Hệ thống bảo vệ, thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ được củng cố, 
góp phần lành mạnh hóa môi trường 
nghiên cứu và kinh doanh. 

KH&CN thúc đẩy công nghiệp hỗ 
trợ và cơ khí chế tạo 

Cơ khí có vị trí rất quan trọng là cơ 
sở, động lực và cung cấp toàn bộ trang 
thiết bị cho cho các ngành công 
nghiệp khác phát triển như công 
nghiệp chế biến nông sản, giao thông 
vận tải, các trang thiết bị cho bảo vệ 
an ninh quốc phòng... 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, 
cả nước có khoảng 3.100 doanh 
nghiệp cơ khí, với 53.000 cơ sở sản 

xuất, trong đó có gần 450 doanh 
nghiệp quốc doanh, 1.250 cơ sở sản 
xuất tập thể, 156 xí nghiệp tư doanh,... 
Khoảng 50% cơ sở sản xuất cơ khí 
chuyên chế tạo, lắp ráp, còn lại chủ 
yếu là các cơ sở sửa chữa. Nhu cầu về 
máy và thiết bị giai đoạn đến năm 
2020 và những năm tiếp theo là khá 
lớn. Con số được dự báo hàng năm, về 
nhu cầu máy và thiết bị trong giai 
đoạn 2011-2025 xấp xỉ 250 tỷ USD. 
Tuy nhiên, hiện năng lực ngành cơ khí 
nước nhà mới chỉ đáp ứng được 
khoảng 30% nhu cầu trong nước. 

 
Cần đánh giá các chính sách về KH&CN  để 
thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo 

Hiện nay, cả nước có khoảng 1.383 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực công nghiệp hỗ trợ, chia làm 3 
nhóm ngành sản xuất chính: cơ khí, 
điện tử, nhựa và cao su. So với tổng số 
500.000 doanh nghiệp đang hoạt động 
trên cả nước thì doanh nghiệp công 
nghiệp hỗ trợ chỉ chiếm 0,03%. Hầu 
hết, nguyên vật liệu cho công nghiệp 
chế tạo phụ tùng và thiết bị phụ trợ 
phải nhập khẩu. Thực tế, tỷ lệ cung 
ứng nguyên phụ liệu trong nước của 
một số ngành trọng điểm như ôtô từ 
20-30%, da giày, dệt may trên 10%.... 



Số 246 - 10/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 3 

điều này dẫn đến hệ quả là giá trị gia 
tăng thấp, năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp kém. 

Đoàn giám sát đánh giá, trong 
những năm qua, KH&CN thúc đẩy 
công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo 
đã được Chính phủ, các Bộ, ngành và 
địa phương quan tâm triển khai, đạt 
được một số kết quả tích cực. Tuy 
nhiên còn nhiều cơ chế chính sách về 
KH&CN thúc đẩy phát triển công 
nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo chưa 
phù hợp thực tế. Việc tổ chức thực 
hiện các cơ chế chính sách còn lúng 
túng, thiếu sự nhất quán và thường 
xuyên. Ngoài ra, các tổ chức KH&CN 
trong công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế 
tạo hoạt động hiệu quả chưa cao; công 
nghiệp hỗ trợ chưa được các tổ chức 
KH&CN quan tâm đầu tư nghiên cứu 
đúng mức. Sự phối hợp giữa các đơn 
vị nghiên cứu trong ngành, lĩnh vực 
còn yếu. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 

NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC 
HIỆN CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT 
VỀ PHÁT TRIỂN KH-CN 

Giá trị sản phẩm công nghệ cao 
(CNC) và sản phẩm ứng dụng CNC 
đóng góp ngày càng nhiều vào GDP 
giai đoạn 2011-2013 với tỷ trọng 
đóng góp theo các năm lần lượt là 
11,7%; 19,1% và 28,7%. Nếu duy trì 
được đà tăng trưởng này, chỉ tiêu đạt 
45% GDP vào năm 2020 là khả thi. 

Ông Phan Xuân Dũng - Chủ nhiệm 

Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi 
trường Quốc hội - đã dẫn con số này 
khi báo cáo kết quả giám sát chuyên 
đề “Hiệu quả thực hiện chính sách, 
pháp luật về phát triển khoa học và 
công nghệ (KH&CN) nhằm thúc đẩy 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai 
đoạn 2005-2015 và định hướng phát 
triển giai đoạn tới, trong đó chú trọng 
đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ và cơ 
khí chế tạo” tại phiên họp thứ tư, Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội chiều 4/10. 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh, đại diện cơ quan Chính phủ, các 
bộ, ngành cùng tham dự phiên họp. 

 
Ông Phan Xuân Dũng trình bày báo cáo  

giám sát tại phiên họp chiều 4/10 

Báo cáo của Đoàn giám sát Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội nêu rõ trong 
giai đoạn 2005-2015, thực hiện các 
chủ trương, chính sách của Đảng và 
Nhà nước về phát triển KH&CN, hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật 
thúc đẩy phát triển KH&CN đã được 
đổi mới và không ngừng hoàn thiện. 

Đặc biệt Hiến pháp năm 2013 đã 
khẳng định: “Phát triển KH&CN là 
quốc sách hàng đầu; KH&CN giữ vai 
trò then chốt trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước”. 
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Công tác quản lý nhà nước về khoa 
học, công nghệ đã hướng vào mục 
tiêu đổi mới, nâng cao chất lượng 
nghiên cứu trong những ngành, lĩnh 
vực quan trọng. Trong điều kiện khó 
khăn nhưng Nhà nước vẫn dành đầu 
tư thích đáng cho KH&CN từ nguồn 
ngân sách. 

Nguồn nhân lực KH&CN tăng 
nhanh về số lượng. Thị trường công 
nghệ được thúc đẩy phát triển và 
bước đầu phát huy vai trò cầu nối, 
gắn kết hoạt động KH&CN với sản 
xuất, kinh doanh. Hệ thống bảo vệ, 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ được 
củng cố, góp phần lành mạnh hóa 
môi trường nghiên cứu và kinh 
doanh. 

Tuy nhiên, việc ban hành thực hiện 
chính sách phát triển KH&CN phục 
vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 
trong đó chú trọng thúc đẩy công 
nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo giai 
đoạn 2005-2015 vẫn còn bộc lộ một 
số tồn tại, hạn chế. 

Đội ngũ cán bộ KH&CN có phát 
triển về số lượng nhưng chất lượng 
chưa đáp ứng yêu cầu. Đầu tư cho 
KH&CN chủ yếu từ ngân sách Nhà 
nước, chưa có cơ chế, chính sách huy 
động được nguồn lực xã hội. Thị 
trường KH&CN phát triển chưa 
tương xứng với tăng trưởng kinh tế. 

Kết quả tính toán cho thấy giá trị 
sản phẩm CNC và sản phẩm ứng 
dụng CNC đóng góp ngày càng nhiều 
vào GDP giai đoạn 2011-2013 với tỷ 

trọng đóng góp theo các năm lần lượt 
là 11,7%; 19,1% và 28,7%. Nếu duy 
trì được đà tăng trưởng này, chỉ tiêu 
đạt 45% GDP vào năm 2020 là khả 
thi. 

Báo cáo cho biết tuy ứng dụng 
CNC đã có đóng góp như vây nhưng 
thực tế phần lớn giá trị sản phẩm 
CNC và sản phẩm ứng dụng CNC 
đều do khối doanh nghiệp có vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tạo ra. Bên 
cạnh đó, trừ một số lĩnh vực có tốc độ 
đổi mới công nghệ khá nhanh như 
công nghệ thông tin - viễn thông, dầu 
khí, hàng không, tài chính - ngân 
hàng… phần lớn doanh nghiệp nước 
ta vẫn đang sử dụng công nghệ lạc 
hậu so với mức trung bình của thế 
giới 2-3 thế hệ. 

Đối với các doanh nghiệp trong lĩnh 
vực sản xuất công nghiệp (chiếm 
khoảng 1/3 tổng số doanh nghiệp), 
nhóm doanh nghiệp có trình độ công 
nghệ tiên tiến chỉ khoảng dưới 20% 
(chủ yếu là các doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài). 

Để tiếp tục xây dựng nền tảng vững 
chắc sớm đưa nước ta trở thành nước 
công nghiệp theo hướng hiện đại, đặc 
biệt là để phát triển công nghiệp hỗ 
trợ và cơ khí chế tạo, đoàn giám sát 
kiến nghị trong giai đoạn từ nay đến 
2020, KH&CN, đổi mới sáng tạo 
phải thực sự đóng vai trò là quốc 
sách, trở thành động lực tăng trưởng 
kinh tế, đưa nước ta dần thoát khỏi 
bẫy thu nhập trung bình. 
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Cụ thể, Chính phủ cần sửa đổi các 
quy định của pháp luật có liên quan 
đến phát triển KH&CN để trình Quốc 
hội xem xét, thông qua trong năm 
2018 cho phù hợp với tình hình phát 
triển của thực tiễn và các Hiệp định 
tự do thương mại Việt Nam mới gia 
nhập; tăng cường phối hợp giữa các 
bộ, ngành, địa phương trong xây 
dựng và triển khai các chương trình, 
quy hoạch, kế hoạch phát triển khoa 
học công nghệ... 

Về phát triển KH&CN thúc đẩy 
công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo, 
đoàn giám sát đề nghị trong năm 
2017, Chính phủ rà soát, xây dựng, 
sửa đổi các đạo luật liên quan để thúc 
đẩy công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế 
tạo; đánh giá nghiêm túc, khoa học 
về sự suy giảm của ngành cơ khí chế 
tạo, nhất là những ngành, lĩnh vực đã 
có vị trí xứng đáng một thời, từ đó 
trong năm 2018 đề xuất giải pháp phù 
hợp; xây dựng cơ chế, chính sách đặc 
thù cho hoạt động nghiên cứu một số 
lĩnh vực công nghệ, sản phẩm trọng 
yếu, mũi nhọn trong ngành công 
nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo... 

Cần thiết ban hành Nghị quyết về 
phát triển khoa học công nghệ 

Qua thảo luận, các thành viên Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội đánh giá 
báo cáo giám sát được xây dựng công 
phu, trách nhiệm, với nhiều thông tin, 
số liệu đầy đủ. Đảng và Nhà nước đã 
khẳng định cùng với giáo dục và đào 
tạo, KH&CN là quốc sách hàng đầu. 

Không thể phủ nhận vai trò quan 
trọng của KH&CN trong thời gian 
qua đã đóng góp vào thành quả phát 
triển KT-xH của đất nước; tiếp tục 
khẳng định vai trò quan trọng của 
KH&CN trong giai đoạn tới, nhất là 
quá trình CNH-HĐH và hội nhập 
quốc tế. 

Qua thảo luận, các thành viên Ủy 
ban Thường vụ Quốc hội cho rằng 
nội dung giám sát là rất lớn, vì vậy 
cần làm rõ nội hàm của chủ đề giám 
sát. Cụ thể, cần đánh giá việc thực 
hiện chính sách pháp luật để thúc đẩy 
KH&CN và đánh giá các chính sách 
về KH&CN để thúc đẩy công nghiệp 
hỗ trợ và cơ khí chế tạo. Với các 
chính sách chưa đúng, chưa đủ, cần 
đề xuất bổ sung, làm rõ. Chủ trương, 
đường lối, chính sách của Đảng, Nhà 
nước về KH&CN là hết sức đúng đắn 
nhưng việc thực thi vẫn còn khó 
khăn, hạn chế. 

Đoàn giám sát cần đánh giá đúng 
mức kết quả đạt được, những tồn tại, 
yếu kém, nguyên nhân; trách nhiệm 
Chính phủ, các bộ ngành trong việc 
thực hiện chính sách, pháp luật về 
phát triển khoa học, công nghệ; trả 
lời được các câu hỏi liên quan đến 
việc vì sao hầu hết các doanh nghiệp 
chưa sẵn sàng, cũng chưa có động lực 
để đầu tư nghiên cứu đổi mới công 
nghệ trong khi doanh nghiệp lại là 
chủ thể của quá trình này? Trình độ 
KH&CN của Việt Nam lạc hậu ở 
mức độ nào so với các nước trong khi 
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vực và trên thế giới?... để tìm ra các 
giải pháp khắc phục trong thời gian 
tới, nhằm thúc đẩy công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, đẩy mạnh công nghiệp 
hỗ trợ và cơ khí chế tạo.  

Đồng thời, một số ý kiến đề nghị 
đoàn giám sát cần đánh giá cụ thể 
hơn về kết quả hoạt động của khoa 
học, công nghệ đã thúc đẩy công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa như thế nào, 
nhất là trên các lĩnh vực khoa học xã 
hội nhân văn, khoa học tự nhiên, 
khoa học công nghệ.  

Các thành viên Ủy ban Thường vụ 
Quốc hội cũng tán thành với việc cần 
thiết phải ban hành Nghị quyết 
chuyên đề về một số nhiệm vụ và giải 
pháp để nâng cao 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 2015-2020. 

Trong Nghị quyết này cần chú 
trọng đẩy mạnh công nghiệp hỗ trợ 
và cơ khí chế tạo, các đại biểu đề 
nghị đoàn giám sát cần tiếp thu đầy 
đủ ý kiến của các thành viên Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội hoàn thiện dự 
thảo Nghị quyết và báo cáo giám sát 
để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến 
tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV. 

Tổng hợp 
 
 
 
 

CHƯƠNG TRÌNH KH&CN 

TRỌNG ĐIỂM CẤP NHÀ NƯỚC 
2016-2020: THU HÚT NHÀ KHOA 
HỌC TRẺ 

“Thực tế thực hiện nhiệm vụ tại 
chương trình khoa học và công nghệ 
(KH&CN) trọng điểm cấp nhà nước 
giai đoạn 2011-2015 cho thấy, các 
nhà khoa học trẻ hoàn toàn có khả 
năng đảm đương các nhiệm vụ cấp 
quốc gia”. 

TS Nguyễn Thiện Thành - Giám 
đốc Văn phòng các Chương trình 
trọng điểm cấp nhà nước - cho biết 
như vậy. Theo ông Thành, sắp tới 
Văn phòng các chương trình sẽ kiến 
nghị với lãnh đạo Bộ KH&CN xây 
dựng nhiệm vụ thu hút các nhà khoa 
học trẻ, lực lượng khoa học từ nước 
ngoài về thực hiện. 

Giai đoạn 2011-2015, trong số 329 
nhiệm vụ thuộc 257 đề tài và 72 dự 
án thuộc 10 chương trình KC đã phê 
duyệt và đưa vào triển khai, có nhiều 
nhiệm vụ đã được các nhà khoa học 
trẻ đảm nhiệm, góp phần vào thành 
công chung của chương trình. 

Đánh giá kết quả chương trình giai 
đoạn 2011-2015, GS.TS Phùng Hữu 
Phú - Phó Chủ tịch thường trực Hội 
đồng Lý luận trung ương - cho rằng, 
trong 5 năm chương trình đã bám sát 
hơn, thường xuyên hơn với yêu cầu 
thực tiễn, đồng thời cập nhật những 
kết quả nghiên cứu mới của thế giới. 

Do đó, các chương trình nghiên cứu 
khoa học trọng điểm cấp nhà nước 
nhìn tổng thể đã có nhiều đóng góp 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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cho sự phát triển kinh tế - xã hội, 
nâng cao chất lượng đời sống người 
dân. 

 
Bệnh nhân Bùi Văn Nam (Nam Định) được 

các bác sỹ Bệnh viện 103 ghép tim thành công 
trong chương trình KC.10/2011-2015. 

Từ thành công của chương trình, 
nhiều kỹ thuật mới trong y học được 
ứng dụng, giúp người dân có thể điều 
trị nhiều bệnh nan y ở trong nước. Ví 
dụ như thành công của kỹ thuật phẫu 
thuật nội soi điều trị một số bệnh lý 
tuyến giáp, hay quy trình ghép khối 
thận - tụy từ người chết não... là 
những kỹ thuật tiên tiến trên thế giới 
đã được triển khai thành công tại Việt 
Nam. 

Tuy nhiên, GS Phú cũng nhìn nhận, 
vẫn còn nhiều đề tài mang tính chung 
chung, nhất là một số đề tài khoa học 
xã hội và nhân văn đưa ra những kiến 
nghị thiếu thuyết phục, không khả 
thi. 

Giai đoạn tới, bên cạnh việc thu hút 
lực lượng khoa học trẻ, TS Thành 
cho rằng một trong những thách thức 
lớn nhất là làm sao chương trình 
trọng điểm chọn đúng trọng tâm 
nghiên cứu để giải quyết được bài 
toán thực tế đặt ra. 

GS Phùng Hữu Phú nhấn mạnh, các 

chương trình KH&CN cần nghiên 
cứu đúng trọng tâm từ chính sự đặt 
hàng của cuộc sống. Theo ông, giai 
đoạn 2016-2020, hoạt động nghiên 
cứu khoa học gặp rất nhiều thuận lợi 
bởi Nghị quyết Trung ương 6 khóa 
XI đã tạo ra những hướng đột phá 
trong cơ chế quản lý. Từ đó, Bộ 
KH&CN phối hợp với Bộ Tài chính - 
dưới sự chỉ đạo của Chính phủ - đã 
ban hành nhiều cơ chế mới giúp phát 
huy tính tự chủ, độc lập của các cơ 
quan nghiên cứu khoa học, các nhà 
khoa học. 

“Đây là những thuận lợi cơ bản để 
tin tưởng rằng giai đoạn 2016-2020, 
chương trình KH&CN trọng điểm 
cấp nhà nước sẽ có những bước tiến 
mới” - GS-TS Phùng Hữu Phú nhấn 
mạnh. 

Theo khoahocphattrien.vn 
 

LUẬT CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ (SỬA ĐỔI): ĐÁP ỨNG 
YÊU CẦU NGĂN CÔNG NGHỆ 
LẠC HẬU 

Chiều 27/9, Ủy ban Khoa học - 
Công nghệ và Môi trường (KH-
CN&MT) của Quốc hội tổ chức hội 
thảo: “Tình hình thực thi Luật Chuyển 
giao công nghệ (CGCN) 2006 trong 
các doanh nghiệp (DN): Thực trạng 
và đề xuất sửa đổi”. 

Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT 
của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; 
Phó Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN&MT 
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của Quốc hội Phùng Đức Tiến, Phó 
Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng 
đồng chủ trì hội thảo. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại hội 

thảo. Ảnh: Bích Ngọc 

Ông Đỗ Hoài Nam - Vụ trưởng Vụ 
Đánh giá thẩm định và Giám định 
công nghệ, Bộ KH&CN - nêu lý do 
phải sửa đổi Luật CGCN 2006, nhấn 
mạnh sự cần thiết phải có hệ thống 
quản lý, giám sát đảm bảo sự minh 
bạch nhằm hạn chế CGCN lạc hậu, 
gây ô nhiễm môi trường. 

Việc soạn thảo Luật CGCN sửa đổi 
được nghiên cứu, xây dựng theo tinh 
thần đánh giá những tồn tại của luật 
hiện hành, đưa ra những quy định 
nhằm ngăn chặn công nghệ lạc hậu 
cũng như tình trạng chuyển giá thông 
qua hoạt động CGCN, đặc biệt là các 
dự án đầu tư nước ngoài và CGCN 
dùng vốn nhà nước. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận 
và đánh giá cao các ý kiến đóng góp 
của đại diện các DN, hiệp hội ngành 
nghề và cho rằng bản dự thảo luật 
hoàn thiện đến thời điểm này là kết 
quả của trí tuệ tập thể của Ủy ban KH-
CN&MT Quốc hội, đại diện các cơ 
quan, DN. 

Theo Bộ trưởng, tinh thần của luật 
sửa đổi hướng tới thúc đẩy thị trường 
công nghệ, hỗ trợ tối đa để DN có thể 
ứng dụng, đổi mới công nghệ; đưa 
nhanh nhất kết quả nghiên cứu vào 
ứng dụng thông qua việc công bố, 
đánh giá sản phẩm để DN có thể tiếp 
nhận được công nghệ. Bộ trưởng nhấn 
mạnh sẽ có những quy định kiểm soát 
chặt các công nghệ có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường. 

Trong khi đó, ông Dũng tin tưởng 
với sự tâm huyết của cơ quan soạn 
thảo cũng như sự đồng lòng đóng góp 
trí tuệ tập thể của các cơ quan, ban 
ngành, chắc chắn Luật CGCN sửa đổi 
khi được Quốc hội thông qua sẽ thực 
thi được nhiệm vụ ngăn chặn để Việt 
Nam không trở thành bãi rác công 
nghệ.  

Theo khoahocphattrien.vn 
 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SAU 
THU HOẠCH: CẦN CƠ CHẾ THU 
HÚT DOANH NGHIỆP 

Nghiên cứu tạo ra những công nghệ 
bảo quản sản phẩm nông sản sau thu 
hoạch là một trong những vấn đề 
quan trọng trong phát triển bền vững 
nền nông nghiệp Việt Nam. Đó là lý 
do để PGS.TS. Lê Đức Mạnh, Viện 
trưởng Viện Công nghiệp thực phẩm,  
Ban Chủ nhiệm Chương trình 
KH&CN Trọng điểm cấp Nhà nước 
thực hiện đề tài “Nghiên cứu ứng 
dụng và Phát triển công nghệ sau thu 
hoạch” mã số KC.07/11-15. 
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Thị trường KH&CN chưa hình 
thành và phát triển 

Việt Nam vẫn là một nước nông 
nghiệp nên các sản phẩm nông nghiệp 
vẫn đóng vai trò quan trọng trong phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Việc ứng dụng Công nghệ sau thu 
hoạch sẽ làm giảm tỷ lệ hao hụt trong 
quá trình bảo quản nông sản, đa dạng 
hóa các sản phẩm của ngành nông 
nghiệp, làm gia tăng giá trị sản phẩm 
nông nghiệp trên thị trường trong 
nước và thế giới. 

Theo PGS.TS. Lê Đức Mạnh, ở Việt 
Nam, khó khăn trong việc ứng dụng, 
triển khai công nghệ sau thu hoạch 
cũng giống như các lĩnh vực khoa học 
khác, đó là thị trường KH&CN chưa 
hình thành và phát triển. Thứ hai, việc 
định giá công nghệ chưa được thực 
hiện, sự quan tâm của các doanh 
nghiệp trong việc ứng dụng KH&CN 
để ổn định, nâng cao chất lượng và đa 
dạng hóa sản phẩm còn ít… 

Bên cạnh những khó khăng chung 
như đã nêu thì lĩnh vực công nghệ sau 
thu hoạch còn có những khó khăn 
riêng, đó là chưa có nguồn nguyên 
liệu tập trung để bảo quản và chế biến 
ở quy mô công nghiệp, sự quan tâm 
đầu tư của doanh nghiệp vào lĩnh vực 
nông nghiệp nói chung, bảo quản và 
chế biến nói riêng còn ít. 

Hiện nay các cán bộ khoa học của 
Việt Nam có trình độ khá tốt, rất nhiều 
người đã được đào tạo và thực tập tại 
các nước có trình độ KH&CN cao. 

Tuy nhiên về điều kiện cơ sở vật chất, 
phòng thí nghiệm phục vụ cho nghiên 
cứu còn hạn chế, chưa đáp ứng được 
yêu cầu. 

Bên cạnh đó sự thiếu đồng bộ trong 
cơ chế hoạt động KH&CN, đặc biệt là 
cơ chế tài chính, chính sách đãi ngộ 
đối với các nhà khoa học chưa được 
quan tâm đúng mức đã ảnh hưởng 
không ít đến hiệu quả nghiên cứu và 
chuyển giao công nghệ. 

Hiện nay, ở Việt Nam hoạt động 
KH&CN chủ yếu được tài trợ từ ngân 
sách nhà nước, các doanh nghiệp quan 
tâm đầu tư cho khoa học còn rất ít. 

“Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ 
tạo điều kiện để các doanh nghiệp 
nhận thức được tầm quan trọng của 
việc ứng dụng KH&CN trong việc 
nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản 
phẩm đối với sự sống còn của doanh 
nghiệp thì khi đó KH&CN mới có đất 
để phát triển” PGS.TS. Lê Đức Mạnh 
nhận định. 

Nhiều kết quả nổi bật 
Chương trình nghiên cứu “Nghiên 

cứu ứng dụng và Phát triển công nghệ 
sau thu hoạch” đã có một số kết quả 
nối bật trong giai đoạn 2011 - 2015. 
Mục tiêu của Chương trình là ứng 
dụng và phát triển thành công một số 
công nghệ bảo quản tiên tiến và giải 
pháp phù hợp nhằm giảm tổn thất sau 
thu hoạch một số sản phẩm Nông - 
Lâm - Thủy sản và dược liệu chính 
của Việt Nam có giá trị gia tăng, chất 
lượng cao phục vụ tiêu dùng và xuất 
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khẩu. Chương trình được thực hiện 
với 32 nhiệm vụ KH&CN, trong đó 
có: 18 đề tài nghiên cứu khoa học; 08 
dự án sản xuất thử nghiệm và 06 
nhiệm vụ nghiên cứu tiềm năng. 

 
Phát triển công nghệ sau thu hoạch góp 

phần quan trọng nâng cao giá trị nông sản. 

Trong quá trình thực hiện, các nhà 
khoa học đã nỗ lực hết mình hoàn 
thành nhiệm vụ được giao, nhiều đề 
tài, dự án có kết quả tốt ứng dụng 
ngay vào sản xuất, ví dụ như: Dự án 
“Hoàn thiện quy trình bảo quản sau 
thu hoạch cá tạp và công nghệ sản 
xuất surimi nhằm nâng cao chất lượng 
sản phẩm surimi xuất khẩu vào thị 
trường Nhật Bản”;  mã số: 
KC07.DA01/11-15. Ngay sau năm 
thứ  2 thực hiện dự án, đã sản xuất 
được 200 tấn surimi đạt yêu cầu của 
Nhật Bản và xuất sang Nhật Bản ngay 
trong năm 2013 là 152 tấn. Dự án đã 
liên tục phát triển mở rộng sản xuất 
surimi đáp ứng yêu cầu của Nhât Bản 
và các thị trường khác. 

Đề tài: “Nghiên cứu công nghệ và 
hệ thống thiết bị bảo quản chè bằng tổ 
hợp silo có sử sụng bơm nhiệt”, Mã 
số: KC07.04/11-15. Kết quả đề tài đã 
nghiên cứu  được công nghệ, thiết kế, 
chế tạo và lắp đặt xong hệ thống thiết 
bị bảo quản chè bằng tổ hợp silo có sử 

dụng bơm nhiệt quy mô 64 tấn, ứng 
dụng lắp đặt tại Công ty TNHH chè Á 
Châu - Phú Thọ. Đây là một đề tài có 
giá trị thực tiễn cao, góp phần giúp 
các doanh nghiệp chế biến chè nâng 
cao và ổn định chất lượng chè CTC 
phục vụ xuất khẩu. 

Ngoài ra còn có một số đề tài, dự án 
đạt kết quả nổi bật như “Nghiên cứu 
công nghệ và thiết bị xử lý gỗ Tống 
quá sủ để sản xuất cấu kiện xây dựng 
nhà nông thôn”; Dự án “Hoàn thiện 
công nghệ và hệ thống thiết bị sản 
xuất rượu gạo truyền thống, sản lượng 
800.000l/năm”; Đề tài: “Nghiên cứu 
sản xuất chủng khởi động và ứng 
dụng trong sản xuất sữa chua, 
phomat”;  Đề tài: “Nghiên cứu công 
nghệ chế biến một số sản phẩm từ củ 
khoai lang tím Nhât Bản”,... 

Tuy nhiên để ứng dụng và triển khai 
công nghệ sau thu hoạch, Chính phủ 
đã có chủ trương tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp, xây dựng những cánh 
đồng mẫu lớn. Cùng với việc tái cơ 
cấu ngành nông nghiệp, cần xây dựng 
cơ chế khuyến khích các doanh nghiệp 
đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực bảo 
quản và chế biến Nông – Lâm - Thủy 
sản. Làm được việc này chắc chắn 
việc ứng dụng và triển khai công nghệ 
sau thu hoạch sẽ được đẩy mạnh. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

VIỆT NAM CÓ QUÁ ÍT DOANH 
NGHIỆP KH&CN 

Đây là thông tin từ Báo cáo giám sát 
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chuyên đề “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 và định hướng phát triển 
giai đoạn tới” được trình bày tại 
phiên họp của UBTVQH chiều 4-10. 

Theo đó, tổng số bài báo, công trình 
khoa học được công bố quốc tế của 
Việt Nam trong giai đoạn 2011-2015 
là 11.738, gấp 2,2 lần so với giai đoạn 
2006-2010, tốc độ tăng bình quân là 
19,5%/năm, đạt mức cao so với mục 
tiêu. 

Toán học, Vật lý và Hoá học tiếp tục 
là những lĩnh vực có thế mạnh của 
Việt Nam, chiếm 40% tổng công bố 
quốc tế trong 5 năm qua. Riêng Toán 
học, chúng ta có số lượng công bố 
quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam 
Á. 

Tính tổng số công bố quốc tế trong 
giai đoạn 2011-2015, chúng ta xếp thứ 
59 trên thế giới (so với thứ 66 trong 
giai đoạn 2006-2010 và thứ 73 
trong giai đoạn 2001-2005) và thứ 4 
của Đông Nam Á, sau Singapore (thứ 
32 thế giới), Malaysia (thứ 38) và 
Thái Lan (thứ 43). 

Về số lượng sáng chế đăng ký bảo 
hộ, giai đoạn 2011-2015, số lượng 
sáng chế, giải pháp hữu ích được bảo 
hộ cũng tăng 62% so với giai đoạn 
2006-2010. Cụ thể, số đơn đăng ký 
bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích 
giai đoạn 2011-2015 là 22.674 (giai 
đoạn 2006-2010 là 15.989); số văn 

bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu 
ích giai đoạn tương ứng là 6.391 và 
3.940. 

Tuy nhiên, số cán bộ nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ chưa 
đạt mục tiêu đề ra. Theo kết quả điều 
tra năm 2014, cả nước có 164.744 
người tham gia hoạt động nghiên cứu 
và phát triển R&D (14 người/vạn 
dân), trong đó số cán bộ nghiên cứu 
có trình độ cao đẳng và đại học trở lên 
là 128.997 người. Nếu quy đổi toàn 
thời gian (FTE), số lượng cán bộ 
R&D của Việt Nam chỉ đạt 7 người/ 1 
vạn dân. Mặc dù nhân lực R&D của 
Việt Nam có tăng trong những năm 
qua nhưng còn rất thấp so với các 
nước phát triển, cả về giá trị tuyệt đối 
và tỷ lệ trên dân số, chất lượng nguồn 
nhân lực cũng còn hạn chế. Trong khi 
mục tiêu đề ra là số lượng cán bộ 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ (R&D) đạt 9-10 người/1 
vạn dân vào năm 2015 và 11-12 
người/1 vạn dân vào năm 2020. 

Tương tự, số lượng cơ sở ươm tạo 
công nghệ cao (CNC) và doanh 
nghiệp CNC cũng chưa đạt mục tiêu 
đề ra. Hiện mới chỉ có 9 cơ sở ươm 
tạo CNC và ươm tạo doanh nghiệp 
CNC đã được xây dựng và đi vào hoạt 
động, đạt chưa đến 30% mục tiêu. Đó 
là chưa kể nhiều cơ sở ươm tạo CNC 
và doanh nghiệp CNC chỉ hoạt động 
như một đơn vị cho thuê phân xưởng 
và máy móc. Nhiều dịch vụ quan 
trọng khác như đào tạo, tư vấn, kết nối 
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nhà đầu tư, kết nối với các doanh 
nghiệp lớn vẫn chưa được cung cấp; 
hạn chế các cơ sở ươm tạo CNC và 
ươm tạo doanh nghiệp CNC phát huy 
vai trò trong việc hỗ trợ việc hình 
thành CNC và doanh nghiệp CNC ở 
Việt Nam. 

Số doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ  được hình thành cũng rất thấp. 
Tính đến tháng 11-2015, chỉ có 204 
doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng 
nhận doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ  (tổng số cả nước có 2.800 doanh 
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực 
KH&CN, trong đó có 400 doanh 
nghiệp đang hoạt động tại các khu 
CNC, 34 doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận doanh nghiệp CNC; 818 
doanh nghiệp đạt tiêu chí doanh 
nghiệp KH&CN và có nhu cầu được 
cấp chứng nhận (tập trung chủ yếu 
trên địa bàn Hà Nội và TPHCM); 
1.400 doanh nghiệp phần mềm trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin. 

Theo sggp.org.vn 
 
 
 
 Nobel Vật lý 2016 khám phá ra 
những bí ẩn của vật chất đặc biệt 

Ngày 4/10, Viện hàn lâm Khoa học 
Hoàng gia Thụy Điển đã công bố Giải 
Nobel Vật lý 2016 thuộc về ba nhà 
khoa học người Anh đang làm việc tại 
Hoa Kỳ là David Thouless (Đại học 
Washington ở Seattle), Duncan 
Haldane (Đại học Princeton ở New 

Jersey) và Michael Kosterlitz (Đại học 
Brown ở Providence).  

 
Với những công trình nghiên cứu 

của mình, các nhà khoa học đã mở ra 
cánh cửa vào một thế giới chưa được 
biết đến, nơi vật chất có thể có những 
trạng thái kỳ lạ. Họ đã sử dụng các 
phương pháp toán học tiên tiến để 
nghiên cứu các trạng thái khác thường 
của vật chất, chẳng hạn như các chất 
siêu dẫn, siêu lỏng hoặc màng mỏng 
từ tính. Dựa trên thành công của 
nghiên cứu mới này, sẽ có những 
nghiên cứu tìm hiểu về các trạng thái 
và tính khác thường của vật chất. 
Nhiều người hy vọng về ứng dụng 
trong tương lai ở cả ngành khoa học 
vật liệu và điện tử học. 

Các nhà khoa học đã sử dụng các 
khái niệm hình học tô pô (Topology) 
trong vật lý để đi đến những khám phá 
của họ. Topology là một nhánh của 
toán học mô tả đặc tính chỉ thay đổi 
từng bước. Sử dụng hình học tô pô 
như một công cụ, họ đã làm cho các 
chuyên gia kinh ngạc. Đầu những năm 
1970, Kosterlitz và Thouless lật ngược 
các lý thuyết trước đó cho rằng tình 
trạng siêu bán dẫn và siêu chất lỏng 
không thể xảy ra ở các lớp mỏng. Họ 
đã chứng minh rằng tính siêu dẫn có 

THÀNH TỰU KH&CN 
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thể xảy ra ở nhiệt độ thấp và đồng thời 
giải thích được cơ chế chuyển trạng 
thái khiến tính siêu dẫn biến mất ở 
nhiệt độ cao.  

Trong thập niên 1980, nhà khoa học 
Thouless đã giải thích được một thí 
nghiệm trước đó với các màng dẫn 
điện mỏng, trong đó độ dẫn được đo 
một cách chính xác như các bước số 
nguyên. Ông cho thấy các bước số 
nguyên đó về bản chất mang tính hình 
học tô pô. Cũng vào thời gian đó, nhà 
khoa học Duncan Haldance phát hiện 
ra cách các khái niệm hình học tô pô 
có thể được sử dụng để hiểu những 
thuộc tính của các chuỗi nam châm 
nhỏ có trong một số vật liệu. 
Giờ đây, chúng ta biết nhiều trạng thái 
hình học tô pô, không chỉ ở trong các 
màng và sợi mỏng mà trong các vật 
liệu 3 chiều thông thường. Trong thập 
niên qua, lĩnh vực này đã thúc đẩy 
những nghiên cứu tiên tiến trong vật 
lý vật chất cô đặc, đặc biệt là vì hy 
vọng các vật liệu tô pô có thể được sử 
dụng trong các sản phẩm điện tử thế 
hệ mới, các chất siêu dẫn hoặc trong 
các máy tính lượng tử.  

Giải thưởng Nobel trị giá 931.000 
USD. Dựa trên đóng góp của các cá 
nhân trong quá trình nghiên cứu và 
phát hiện, một nửa khoản tiền thưởng 
sẽ thuộc về nhà khoa học David J. 
Thouless, nửa còn lại được cho cho 
hai nhà khoa học F. Duncan M. 
Haldane and J. Michael Kosterlitz. 

Cả ba nhà khoa học trên đều được 

sinh ra tại Anh, nhưng lại đang làm 
việc tại Mỹ. Ông David Thouless sinh 
năm 1934, công tác tại Đại học 
Washington, thành phố Seattle, bang 
Washington. 

Ông F. Duncan M. Haldane sinh 
năm 1951, làm việc tại Đại học 
Princeton, bang New Jersey và ông J. 
Michael Kosterlitz sinh năm 1942, 
công tác tại Đại học Brown ở thành 
phố Providence, bang Rhode Island. 

Theo vietnamplus.vn 
 

 Mật khẩu an toàn có thể được 
truyền qua cơ thể con người 

Việc truyền mật khẩu hoặc mã bí 
mật bằng sóng vô tuyến trong không 
khí như WiFi hay Bluetooth đồng 
nghĩa với việc bất cứ ai cũng có thể 
“nghe lén”, khiến cho nội dung truyền 
tải dễ bị tin tặc giải mã hóa. 

Giờ đây, các nhà khoa học máy tính 
và kỹ sư điện thuộc trường Đại học 
Washington đã tìm ra một phương 
thức truyền mật khẩu an toàn qua cơ 
thể con người bằng cách sử dụng các 
truyền tải trong phạm vi tần số thấp 
được thực hiện bởi các cảm biến vân 
tay và chuột cảm ứng trên các thiết bị 
tiêu dùng. 

Các truyền tải qua cơ thể cung cấp 
một phương thức an toàn hơn để 
truyền thông tin xác thực giữa các 
thiết bị tiếp xúc với cơ thể bạn (như 
khóa cửa thông minh hoặc thiết bị y tế 
mang theo người) và một chiếc điện 
thoại hoặc thiết bị xác nhận danh tính 
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của bạn bằng cách yêu cầu gõ mật 
khẩu. Kỹ thuật mới sử dụng tín hiệu 
được phát ra từ các cảm biến vân tay 
trên điện thoại thông minh và chuột 
cảm ứng của máy tính xách tay để 
truyền dữ liệu theo phương thức mới. 

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm áp 
dụng kỹ thuật này trên iPhone và các 
cảm biến vân tay khác, cũng như 
trackpad của máy tính xách tay 
Lenovo và chuột cảm ứng Adafruit. 
Trong thí nghiệm, các nhà khoa học 
đã thực hiện truyền tải qua cơ thể của 
mười người có chiều cao, cân nặng và 
hình dáng khác nhau. Kết quả là hệ 
thống vẫn hoạt động khi những người 
tham gia có những chuyển động như 
đi bộ và cử động cánh tay.  

Nhóm nghiên cứu đã phân tích một 
cách có hệ thống các cảm biến trên 
điện thoại thông minh để xác định 
cảm biến nào thực hiện được những 
truyền tải tần số thấp trong phạm vi 
dưới 30 MHz, đi qua cơ thể con người 
nhưng không truyền qua không khí. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 
rằng cảm biến vân tay và chuột cảm 
ứng phát ra tín hiệu trong phạm vi 2-
10 MHz và sử dụng khớp nối điện 
dung để cảm nhận vị trí ngón tay của 
bạn trong không gian và xác định các 
vân và rãnh tạo thành những mô hình 
dấu vân tay độc nhất. 

Thông thường, các cảm biến sử 
dụng những tín hiệu này để nhận 
thông tin đầu vào về ngón tay bạn. 
Nhưng, các kỹ sư tại trường Đại học 

Washington đã nghĩ ra cách sử dụng 
các tín hiệu đó làm đầu ra tương ứng 
với dữ liệu trong mật khẩu hoặc mã 
truy cập. Khi bạn chạm vào điện thoại 
thông minh, dữ liệu xác thực danh tính 
của bạn, có thể di chuyển an toàn qua 
cơ thể bạn đến bộ nhận được gắn 
trong thiết bị để xác nhận bạn là ai. 
Quá trình này sử dụng trình tự quét 
ngón tay để mã hóa và truyền dữ liệu. 
Thực hiện quét một ngón tay tương 
đương với 1bit dữ liệu số và không 
quét tương ứng với 0 bit. 

Công nghệ này còn có ích cho các 
truyền tải an toàn thông tin quan trọng 
đến các thiết bị y tế như thiết bị theo 
dõi đường huyết hoặc máy bơm 
insulin, yêu cầu phải xác nhận danh 
tính của ai đó trước khi gửi hoặc chia 
sẻ dữ liệu. 

Theo vista.gov.vn 
 

 Nhà kính trồng cà chua bằng 
nước biển đầu tiên trên thế giới  

Sau nhiều năm nghiên cứu và thử 
nghiệm, Công ty nông nghiệp Sundrop 
Farms của Australia đã thành công 
trong việc phát triển mô hình nhà kính 
trồng cà chua đầu tiên trên cơ sở sử 
dụng năng lượng mặt trời và nước 
biển. 

Mô hình nhà kính này được xây 
dựng ở khu vực Vịnh Spencer, gần 
cảng Augusta, cách thành phố 
Adelaide của bang Nam Australia 300 
km về phía bắc. 

Bắt đầu xây dựng vào năm 2010 trên 
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diện tích 20 ha, nhà kính trồng cà chua 
bằng nước biển được hoàn tất vào 
năm 2016 và sẽ khai trương trong tuần 
đầu tiên của tháng 10. 

 
Mô hình nhà kính trồng cà chua bằng  

nước biển đầu tiên trên thế giới 

Nhà kính sử dụng tháp năng lượng 
mặt trời để vận hành hệ thống trồng 
cây, sưởi hoặc làm mát. Ngoài ra, tất 
cả nước sử dụng tưới cho cây đều là 
nước biển, được dẫn từ Vịnh Spencer 
và được xử lý thành nước ngọt thông 
qua thiết bị khử muối. 

Chi phí cho việc xây dựng hệ thống 
nhà kính trồng là khoảng 200 triệu 
AUD. Cơ sở này sản xuất khoảng 
15.000 tấn cà chua/năm.  

Dự kiến, Công ty Sundrop Farms 
cũng sẽ khai trương các hệ thống nhà 
kính như thế này ở Bồ Đào Nha, Mỹ 
và có kế hoạch xây dựng một dự án 
khác ở Australia. 

Tuy nhiên, những người đứng đầu 
dự án cũng cho biết mặc dù không sử 
dụng nước ngọt và dùng năng lượng 
mặt trời song hệ thống này vẫn phải 
thuộc vào hệ thống dây điện vì cần 
khoảng 10-15% điện truyền tải, nhất 
là trong mùa đông, những ngày ít ánh 
nắng. 

Theo chinhphu.vn 

 Thiết kế và chế tạo máy phân tử 
giành giải Nobel Hóa học 

Viện Khoa học Hoàng gia Thụy 
Điển vừa công bố giải Nobel Hóa học 
2016 thuộc về ba nhà khoa học: Jean-
Pierre Sauvage, Đại học Strasbourg, 
Pháp; Sir J. Fraser Stoddart, Đại học 
Northwestern, Evanston, IL, Mỹ; và 
Bernard L. Feringa, Đại học 
Groningen, Hà Lan với “thiết kế và 
chế tạo máy phân tử”. Ba người sẽ 
chia nhau giải thưởng trị giá 925.000 
USD. 

Việc phát triển công nghệ để thu nhỏ 
các thiết bị, có thể dẫn tới một cuộc 
cách mạng công nghiệp, công trình 
được trao giải năm nay thu nhỏ máy 
và đưa về hóa học theo một chiều 
hướng mới. 

Giải thưởng ghi nhận thành công 
của các nhà nghiên cứu trong việc kết 
nối phân tử với nhau để thiết kế mọi 
thứ từ động cơ đến xe hơi và cơ bắp 
với tỷ lệ siêu nhỏ. “Họ là bậc thầy 
kiểm soát chuyển động ở cấp phân 
tử”, Olof Ramstrom, thành viên Hội 
đồng Nobel, nhận xét. 

Các bước đầu tiên hướng tới một 
máy phân tử đã được thực hiện bởi 
Jean-Pierre Sauvage vào năm 1983, 
khi ông thành công trong việc kết nối 
hai phân tử hình vòng với nhau để tạo 
thành một chuỗi, được gọi là một 
catenane. Thông thường, các phân tử 
được liên kết hóa trị trong đó các 
nguyên tử chia sẻ các electron. Đối 
với một máy tính, để có thể thực hiện 
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một nhiệm vụ, nó phải bao gồm các 
bộ phận mà có thể tương tác một cách 
tương đối với nhau. Hai vòng đan cài 
hoàn thành chính xác yêu cầu này. 

Bước thứ hai được Fraser Stoddart 
tiến hành vào năm 1991, khi ông đã 
phát triển một rotaxane. Ông luồn một 
vòng phân tử trên một trục phân tử 
mỏng và chứng minh rằng chiếc nhẫn 
đã có thể di chuyển dọc theo trục. 
Trong sự phát triển của mình dựa trên 
rotaxanes là một máy phân tử, một cơ 
phân tử và một con chip máy tính 
phân tử. 

Còn Bernard Feringa là người đầu 
tiên phát triển một động cơ phân tử; 
vào năm 1999, ông đã chế tạo được 
một cánh quạt rotor phân tử có thể 
quay liên tục cùng hướng. Bằng các 
động cơ phân tử, ông đã quay một xi 
lanh thủy tinh có kích thước lớn hơn 
động cơ 10.000 lần và ông cũng đã 
thiết kế được một nanocar. 

Theo tiasang.com.vn 
 

 
 
GIẢI NOBEL Y HỌC CHO PHÁT 
HIỆN VỀ CƠ CHẾ “TỰ ĂN” CỦA 
TẾ BÀO 

 
GS. Yoshinori Ohsumi 

Giải Nobel năm nay được trao cho 
nhà sinh học phân tử Yoshinori 
Ohsumi (Nhật Bản), người đã làm 
sáng tỏ cơ chế autophagy, một quá 
trình cơ bản tái tạo các thành phần tế 
bào. 

Từ “autophagy” từ bắt nguồn từ 
tiếng Hy Lạp auto có nghĩa là “tự”, và 
phagein, có nghĩa là “ăn”. Như vậy, 
autophagy là “tự ăn uống”. Khái niệm 
này nổi lên từ những năm 1960 khi 
các nhà nghiên cứu đầu tiên quan sát 
thấy rằng các tế bào có thể tiêu diệt 
các thành phần riêng của mình bằng 
cách bao quanh nó trong một màng, 
tạo thành các túi bao và được vận 
chuyển đến một cơ quan tiêu hoá được 
gọi là lysosome. Khó khăn trong việc 
nghiên cứu hiện tượng này ít được 
biết đến cho đến khi, trong một loạt 
thí nghiệm nở rộ vào đầu những năm 
1990, Yoshinori Ohsumi sử dụng nấm 
men để xác định gen cần thiết cho 
autophagy. Sau đó ông đã nghiên cứu 
để làm sáng tỏ các cơ chế cơ bản cho 
autophagy ở nấm men và cho thấy 
rằng máy móc tinh vi tương tự được 
sử dụng trong các tế bào của người. 
Khám phá Ohsumi đã dẫn đến một mô 
hình mới trong hiểu biết của chúng ta 
về cách thức các tế bào tái tạo cơ quan 
của nó. Những khám phá của ông đã 
mở đường đến sự hiểu biết về tầm 
quan trọng cơ bản của autophagy 
trong nhiều quá trình sinh lý, chẳng 
hạn như đột biến ở gen autophagy có 
thể gây ra bệnh tật, và quá trình 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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autophagic được tham gia vào một số 
điều kiện bao gồm cả ung thư và bệnh 
về thần kinh. 

Suy thoái - câu chuyện ở mọi tế 
bào sống 

Năm 1950, các nhà khoa học tìm 
thấy bào quan có chức năng tiêu hóa, 
được gọi là lysosome. Nhà khoa học 
Bỉ Christian de Duve đã được trao giải 
Nobel Y học năm 1974 cho việc khám 
phá ra lysosome. Năm 1960, ngoài các 
chất dinh dưỡng, các nhà khoa học 
còn tìm ra các bào quan trong 
lysosome. Các túi vận chuyển vật chất 
tới lysosome được gọi là autophago-
somes. 

 
Lysosome và các autophagosomes 

Trong suốt những năm 1970 và 
1980, người ta tập trung làm sáng tỏ 
một hệ thống phân hủy protein, cụ thể 
là “proteasome”. Trong lĩnh vực 
nghiên cứu này, Aaron Ciechanover, 
Avram Hershko và Irwin Rose đã 
được trao giải Nobel Hóa học năm 
2004 với đề tài “phát hiện sự thoái hóa 
protein ubiquitin”. Các proteasome có 
hiệu quả làm giảm protein một - một, 
nhưng cơ chế này đã không giải thích 
được làm thế nào các bào quan đã tách 
khỏi phức hợp protein lớn. Quá trình 
autophagy có thể là câu trả lời, và nếu 
như vậy, các cơ chế là gì? 

Một thí nghiệm mang tính đột phá 
Yoshinori Ohsumi đã hoạt động tích 

cực trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu 
khác nhau, nhưng khi bắt đầu thí 
nghiệm vào năm 1988, ông tập trung 
nỗ lực của mình vào sự thoái hóa 
protein trong không bào, một bào 
quan tương ứng với các lysosome 
trong các tế bào của con người. Tế 
bào nấm men là đối tượng tương đối 
dễ dàng để nghiên cứu, do đó chúng 
thường được sử dụng như một mô 
hình thử nghiệm trước khi chuyển 
sang các tế bào của con người. Chúng 
đặc biệt hữu ích cho việc xác định các 
gen quan trọng trong tế bào phức tạp. 

Nhưng Ohsumi phải đối mặt với một 
thách thức lớn; tế bào nấm men rất 
nhỏ và các cấu trúc bên trong  không 
dễ để phân biệt dưới kính hiển vi và 
do đó ông là không chắc rằng 
autophagy có tồn tại trong nó? 
Ohsumi lập luận rằng, nếu ông có thể 
làm gián đoạn quá trình thoái hoá  
không bào trong khi quá trình 
autophagy hoạt động, sau đó 
autophagosomes nên tích lũy trong 
không bào và có thể nhìn thấy dưới 
kính hiển vi. Vì thế, ông nuôi cấy nấm 
men đột biến thiếu các enzyme phân 
hủy không bào và kích thích đồng thời 
autophagy trong các tế bào. Các kết 
quả thật bất ngờ! Trong vòng vài giờ, 
các không bào đã được lấp đầy với 
các autophagosomes nhỏ mà đã không 
bị suy thoái. 

Các autophagosomes và thử nghiệm 
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Ohsumi đã chứng minh rằng 
authophagy tồn tại trong tế bào nấm 
men. Nhưng quan trọng là đã có một 
phương pháp để xác định và mô tả các 
gen chủ yếu liên quan đến quá trình 
này. Đây là một đột phá mà Ohsumi 
công bố kết quả vào năm 1992. 

Gene Autophagy được phát hiện 
Ohsumi đã tận dụng các chủng nấm 

men của mình, trong đó autophago-
somes được tích lũy. Tích lũy này sẽ 
không xảy ra nếu gen quan trọng cho 
autophagy là bất hoạt. Ohsumi để các  
tế bào nấm men tiếp xúc với một hóa 
chất gây các đột biến  ngẫu nhiên ở 
nhiều gen, và cuối cùng với  
autophagy. Chiến lược của ông đã 
được thực hiện trong vòng một năm, 
Ohsumi đã xác định được gene đầu 
tiên cần thiết cho autophagy. Trong 
loạt bài tiếp theo ông chỉ ra các 
protein được mã hóa bởi các gene đặc 
trưng. Kết quả cho thấy autophagy 
được điều khiển bởi của các protein và 
phức hợp protein, điều khiển từng giai 
đoạn riêng biệt của autophagosome. 

Autophagy - một cơ chế thiết yếu 
trong tế bào 

Sau khi phát hiện autophagy trong 
men bia, một câu hỏi quan trọng vẫn 
còn. Đã có một cơ chế tương ứng để 
kiểm soát quá trình này trong các sinh 
vật khác? Không lâu sau nó trở nên rõ 
ràng, các cơ chế hầu như giống hệt 
hoạt động trong các tế bào của chúng 
ta. Các công cụ nghiên cứu cần thiết 
để điều tra về tầm quan trọng của 

autophagy ở người  bây giờ đã có. 
Nhờ Ohsumi và cộng sự, bây giờ 

chúng ta biết rằng điều khiển 
autophagy - chức năng sinh lý quan 
trọng mà bào quan được tiêu hủy và 
tái sử dụng. Autophagy có thể nhanh 
chóng cung cấp nhiên liệu cho các 
khối năng lượng và xây dựng cho việc 
đổi mới thành phần tế bào, và đó là 
điều cần thiết cho các phản ứng của tế 
bào. Sau khi lây nhiễm, autophagy có 
thể loại bỏ vi khuẩn xâm nhập tế bào 
và virus. Autophagy góp phần vào sự 
phát triển của phôi và biệt hóa tế bào. 
Các tế bào cũng sử dụng autophagy để 
loại bỏ các protein lỗi và các bào 
quan, một cơ chế kiểm soát chất lượng 
là rất quan trọng để đối phó với những 
hậu quả tiêu cực của quá trình lão hóa. 

Autophagy gián đoạn có liên quan 
đến bệnh Parkinson, tiểu đường tip 2 
và các rối loạn khác xuất hiện ở người 
già. Đột biến ở gene autophagy có thể 
gây bệnh di truyền. Rối loạn trong bộ 
máy autophagic cũng có liên quan đến 
ung thư. Nghiên cứu hiện đang được 
tiếp tục phát triển các loại thuốc có thể 
nhắm mục tiêu autophagy trong các 
bệnh khác nhau. 

Autophagy đã được biết đến hơn 50 
năm nhưng tầm quan trọng cơ bản của 
nó trong sinh lý học và y học chỉ được 
công nhận khi có nghiên cứu của 
Yoshinori Ohsumi trong những năm 
1990. Với những khám phá này, ông 
được trao giải Nobel Y học năm nay. 

Theo tiasang.com.vn 
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KẾT NỐI CUNG CẦU CÔNG 
NGHỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC 

Từ ngày 20-23/9/2016, Đoàn công 
tác của Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ (Bộ KH&CN) và 06 doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam đã sang Hàn 
Quốc làm việc với Cục quản lý DN 
vừa và nhỏ Hàn Quốc (SMBA) và 
Hiệp hội DN đổi mới Hàn Quốc 
(INNOBIZ), tham dự triển lãm công 
nghệ Inno-Tech Show 2016 và tổ chức 
Kết nối cung cầu công nghệ giữa DN 
Việt Nam với DN Hàn Quốc; đây là 
hoạt động trong khuôn khổ Trình diễn, 
kết nối cung cầu công nghệ năm 2016. 

Tại cuộc họp với Cơ quan quản lý 
DN vừa và nhỏ Hàn Quốc (SMBA) và 
Hiệp hội DN đổi mới Hàn Quốc 
(INNOBIZ), các bên đã trao đổi, thảo 
luận đánh giá kết quả đạt được từ việc 
hợp tác kết nối chuyển giao công nghệ 
giữa Hàn Quốc và Việt Nam từ năm 
2014 - 2016; trao đổi hợp tác liên kết 
tổ chức hoạt động Inno-Tech Show 
(Hàn Quốc) - Tech Demo (Việt Nam) 
quy mô quốc tế; bàn bạc các công việc 
hợp tác trong năm 2017 và các năm 
tiếp theo. 

 Phát biểu tại cuộc họp, ông Choi 
Cheol Ahn - Cục trưởng Cục quản lý 
DN vừa và nhỏ Hàn Quốc (SMBA) 
đánh giá cao kết quả hợp tác giữa 2 
bên về hoạt động kết nối chuyển giao 
công nghệ, thông qua cuộc kết nối (từ 

năm 2014 đến 2016) đã có tất cả 150 
DN Hàn Quốc đến Việt Nam và có 67 
thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa 
DN hai nước theo hình thức chuyển 
giao công nghệ, đồng nghiên cứu sản 
xuất, thành lập công ty liên doanh 
v.v..; trong thời gian tới phía Hàn 
Quốc sẽ tiếp tục mở rộng quy mô nội 
dung hợp tác với Việt Nam về chuyển 
giao công nghệ. 

 Trao đổi tại cuộc họp, bà Trần Thị 
Hồng Lan - Phó Cục trưởng Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ cho biết, 
Cục đã tổ chức điều tra, xác định nhu 
cầu của DN và tổ chức 8 cuộc kết nối 
công nghệ giữa DN Việt Nam và Hàn 
Quốc; trong thời gian tới đề nghị 2 
bên tiếp tục hợp tác sâu hơn nữa để hỗ 
trợ DN kết nối chuyển giao công 
nghệ, tập trung vào những lĩnh vực có 
tiềm năng của Việt Nam như công 
nghiệp phụ trợ, cơ khí chế tạo, chế 
biến bảo quản sản phẩm nông nghiệp, 
xử lý môi trường; hình thành dữ liệu 
công nghệ chung để cùng khai thác và 
hỗ trợ kết nối DN 2 nước.  

Trong khuôn khổ chuyến công tác, 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ đã tổ chức cho 6 DN Việt Nam 
tham dự Inno-Tech Show 2016 và tổ 
chức Kết nối cung cầu công nghệ giữa 
DN 2 nước. Tại cuộc kết nối, DN Việt 
Nam đã trao đổi, làm việc với 18 DN 
Hàn Quốc trong các lĩnh vực: Cơ khí 
chế tạo; điện - điện tử; công nghệ 
thông tin; tiết kiệm năng lượng và 
công nghệ chế biến, bảo quản sản 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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phẩm nông nghiệp sạch; đã có 03 DN 
Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác với  
DN Hàn Quốc về liên doanh phát triển 
sản phẩm công nghệ tại Việt Nam. 

Theo Most.gov.vn 
 

TECHMART HANOI 2016: HƠN 
150 TỶ ĐỒNG ĐƯỢC KÝ TRONG 
4 NGÀY 

Đã có 28 hợp đồng, biên bản ghi 
nhớ, chuyển giao công nghệ, mua bán 
thiết bị, giải pháp, sản phẩm khoa học 
và công nghệ (KH&CN) được ký kết 
tại Techmart Hanoi 2016. 

Chiều ngày 01/10, đã diễn ra lễ bế 
mạc Techmart Hanoi 2016 đây là 
Techmart đa ngành được tổ chức ở 
quy mô quốc gia thu hút 415 đơn vị 
tham gia, trưng bày, giới thiệu và chào 
bán gần 2000 công nghệ, thiết bị, giải 
pháp, phần mềm, dịch vụ khoa học 
công nghệ... tại 430 gian hàng. Tăng 
hơn 9% so với kế hoạch ban đầu của 
Ban tổ chức. 

Về quy mô tổ chức, đây là kỳ 
Techmart có quy mô lớn nhất so với 
các kỳ Techmart Hanoi từ trước đến 
nay (quy mô các kỳ Techmart Hanoi 
trước đây chỉ khoảng trên dưới 300 
gian hàng). Trong đó, các viện, trường 
chiếm 16,7%; các Sở KH&CN địa 
phương chiến 17,2%, các đơn vị thuộc 
lĩnh vực cơ khí, chế tạo máy, tự động 
hoá chiếm 24,8%; công nghệ 
thông tin, điện tử viễn thông chiếm 
9,5%; công nghệ sinh học, nông 
nghiệp, xử lý môi trường, Hội Nông 

dân của Thành phố chiếm 9,5%; y tế, 
dược phẩm chiếm 4,6%; giao thông, 
xây dựng, cơ khí, hoá chất, khoáng 
sản và một số lĩnh vực khác chiếm 
7,4%; các sáng chế, sáng kiến chiếm 
2%. 

 
 Bộ KH&CN đã tặng Bằng khen cho các đơn 

vị, cá nhân do có nhiều thành tích đóng góp và 
sự thành công của Techmart Hanoi 2016. 

Techmart Hanoi 2016 đã thu hút 
được sự quan tâm của gần 100 ngàn 
lượt khách tham quan, tìm kiếm, trao 
đổi, giao dịch mua bán công nghệ và 
thiết bị. Trong số đó có rất nhiều đối 
tượng là các nhà quản lý, nhà khoa 
học, các doanh nhân, nông dân, đặc 
biệt là đông đảo các em học sinh, sinh 
viên đến để gặp gỡ, tìm hiểu, học hỏi 
những kiến thức KH&CN hiện đại. 

Trong những ngày diễn ra Techmart, 
các đơn vị tham gia và các đối tác đã 
ký kết 28 hợp đồng, biên bản ghi nhớ, 
chuyển giao công nghệ, mua bán thiết 
bị, giải pháp, phần mềm, sản phẩm 
KH&CN với tổng giá trị trên 150 tỷ 
đồng. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm 
giao dịch được tiến hành trực tiếp tại 
các gian hàng. 

Ghi nhận đóng góp của các tập thể 
và các cá nhân trong quá trình tổ chức 
và tham gia Techmart 2016, Bộ 
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KH&CN đã tặng Bằng khen cho 9 Sở 
KH&CN các tỉnh, thành phố. UBND 
TP Hà Nội tặng bằng khen cho 46 tập 
thể và 8 cá nhân. Sở KH&CN Hà Nội 
tặng giấy khen cho 62 tập thể và 37 cá 
nhân do có nhiều thành tích đóng góp 
và sự thành công của Techmart Hanoi 
2016. 

Theo Vietq.vn 
 
 
 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH TRONG LĨNH VỰC TIÊU 
CHUẨN, ĐO LƯỜNG CHẤT 
LƯỢNG  

Đây là một trong những nội dung tại 
Thông báo kết luận của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam tại cuộc kiểm tra 
việc thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP 
của Chính phủ trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường chất lượng 
(TCĐLCL) tại Bộ KH&CN. 

Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam yêu cầu các bộ, ngành liên quan 
triển khai các biện pháp cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia trong lĩnh vực 
TCĐLCL và sở hữu trí tuệ, tạo điều 
kiện thuận lợi tối đa, giảm bớt thời 
gian, chi phí cho doanh nghiệp và xã 
hội. 

Thông báo nêu rõ, triển khai Nghị 
quyết 19-2016/NQ-CP, trong lĩnh vực 
TCĐLCL sản phẩm và hàng hóa, đã 
tiến hành tháo gỡ những vướng mắc, 
bất cập trong quy định về việc vừa 

phải thực hiện chứng nhận hợp quy, 
vừa phải kiểm tra từng lô hàng nhập 
khẩu; cắt giảm thời gian kiểm tra đối 
với sản phẩm, hàng hoá nhóm 2 do Bộ 
KH&CN quản lý; xây dựng, ban hành 
một số Nghị định theo hướng tập 
trung khắc phục các vướng mắc, khó 
khăn cho doanh nghiệp, đồng thời 
tăng cường chống gian lận thương 
mại, bảo vệ người tiêu dùng... 

Tuy nhiên, các hoạt động nhằm góp 
phần cải thiện môi trường đầu tư, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
trong các lĩnh vực trên còn một số tồn 
tại và hạn chế. 

Vì vậy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
yêu cầu các bộ, ngành liên quan tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp khắc phục những hạn chế nhằm 
tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giảm bớt 
thời gian, chi phí cho doanh nghiệp và 
xã hội. 

Cụ thể, trong lĩnh vực TCĐLCL sản 
phẩm và hàng hóa, về thể chế phải rà 
soát và tập trung sửa ngay những quy 
định bất cập, gây bức xúc, khó khăn 
cho doanh nghiệp trong các nghị định 
và thông tư. Những vấn đề thuộc thẩm 
quyền của Chính phủ nếu chưa kịp 
sửa nghị định thì trình Chính phủ tại 
phiên họp để ban hành Nghị quyết 
triển khai thực hiện sớm. Việc sửa đổi 
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ 
thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa cần được chuẩn bị đầy đủ, 
kỹ lưỡng, thực hiện theo lộ trình và 
mang tính tổng thể, lâu dài bảo đảm 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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phù hợp với cam kết trong các Hiệp 
định thương mại tự do. 

Về danh mục hàng hóa nhập khẩu 
nhóm 2, Phó Thủ tướng yêu cầu cần 
rà soát, sửa đổi bảo đảm nguyên tắc 
quản lý của nhà nước đối với sản 
phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất 
an toàn, đồng thời tạo thuận lợi, thông 
thoáng cho doanh nghiệp. Bộ 
KH&CN chủ trì, phối hợp với Bộ 
Công Thương và Văn phòng Chính 
phủ làm việc với các Bộ về rà soát 
hàng hóa nhập khẩu nhóm 2 do các 
Bộ ban hành để loại bỏ hàng hóa 
không thực sự rủi ro về an toàn ra 
khỏi danh mục, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trước ngày 10/10/2016. Về 
tỷ lệ kiểm tra, cần giảm xuống ngang 
mức thế giới; đối với hàng hóa xuất 
khẩu, phấn đấu thấp hơn mức thế giới. 

Theo Truyenthongkhoahoc.vn 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Anh chữa thành công HIV? 

Một bệnh nhân HIV người Anh có 
thể sẽ là người đầu tiên được chữa 
khỏi hoàn toàn “căn bệnh thế kỷ”, mở 
ra hy vọng mới cho 37 triệu ca nhiễm 
hiện nay trên toàn thế giới. 

Bệnh nhân là nam giới, 44 tuổi, nằm 
trong số 50 người đang được thử 
nghiệm điều trị căn bệnh này bởi các 
nhà nghiên cứu đến từ 5 trường đại 
học hàng đầu Anh quốc. 

HIV là một căn bệnh rất khó điều trị 

bởi nó tấn công vào hệ thống miễn 
dịch, đi sâu vào DNA của tế bào T, 
khiến tế bào này không chỉ “lờ đi” căn 
bệnh mà còn biến thành “nhà máy” tái 
tạo virus HIV. 

Do đó, liệu pháp điều trị mới sẽ 
được thực hiện trong 2 giai đoạn. Đầu 
tiên, các bác sĩ sẽ đưa một loại 
vaccine vào cơ thể người bệnh, giúp 
cơ thể nhận ra các tế bào bị nhiễm 
HIV và loại bỏ chúng. Bước tiếp theo, 
bệnh nhân sẽ được dùng một loại 
thuốc điều trị mới mang tên 
Vorinostat nhằm kích hoạt các tế bào 
T đang ngủ say để hệ thống miễn dịch 
có thể phát hiện ra chúng. 

Các nhà khoa học cho biết hiện tại 
hoàn toàn không tìm thấy virus HIV 
trong máu của bệnh nhân nói trên dù 
đây có thể là kết quả của việc sử dụng 
thuốc thường xuyên. Tuy nhiên, nếu 
các tế bào T đang “ngủ” của bệnh 
nhân bị tiêu diệt hoàn toàn thì đây sẽ 
là trường hợp đầu tiên được chữa khỏi 
HIV. Kết quả của thử nghiệm này sẽ 
được công bố vào năm 2018. 

  Theo Chinhphu.vn 
 

 Nhật biến gió bão thành điện 
năng cho cả nước dùng 50 năm 

Một kỹ sư Nhật Bản sáng chế turbin 
bão đầu tiên trên thế giới có thể cung 
cấp năng lượng sạch cho toàn bộ đất 
nước trong nửa thế kỷ. 

Kỹ sư Atsushi Shimizu, chuyên gia 
ở Viện nghiên cứu Môi trường Quốc 
gia Nhật Bản, thiết kế turbin thông 

TIN NGẮN KH&CN 
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minh để khai thác sức mạnh to lớn của 
các cơn bão dưới dạng năng lượng tái 
tạo. Theo Shimizu, năng lượng thu 
được từ một cơn bão đủ để cung cấp 
điện cho toàn bộ đất nước Nhật Bản 
trong vòng 5 thập kỷ. 

Phần lớn turbin gió thông thường dễ 
dàng bị phá hủy trong những cơn bão 
nhiệt đới mạnh nhất, nhưng thiết kế 
turbin bão mới mang tên Challenergy 
với trục xoay dọc do Shimizu nghĩ ra 
có độ bền cao và có thể thu động năng 
từ nhiều hướng. Theo một ước tính 
của Phòng thí nghiệm Hải dương học 
và Khí tượng học Đại Tây Dương ở 
Florida, Mỹ, một cơn bão phát ra động 
năng tương ứng với 1,5 nghìn tỷ Jun 
mỗi giây, đủ để 38 hộ gia đình sử 
dụng suốt cả năm. 

Mẫu thử nghiệm đầu tiên với quy 
mô nhỏ của turbin bão đã được lắp đặt 
trên đảo Okinawa ở phía tây Nhật 
Bản.  

 Theo Vnexpress.net 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 KH&CN phục vụ phát triển 
ngành nuôi tôm trong điều kiện 
xâm nhập mặn 

Nhằm phát triển ngành nuôi tôm một 
cách bền vững, thích ứng được với sự 
biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày 
càng gay gắt, đồng thời khẳng định 
vai trò động lực của việc nghiên cứu, 
ứng dụng KH&CN, ngày 30/9/2016, 
Bộ KH&CN đã tổ chức Hội thảo 
“KH&CN phục vụ phát triển ngành 

nuôi tôm trong điều kiện xâm nhập 
mặn”. 

Tham dự và chủ trì Hội thảo có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh; 
các đơn vị quản lý trực thuộc Bộ: Vụ 
KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật, 
Vụ Kế hoạch - Tổng hợp, Vụ Phát 
triển KH&CN địa phương... 

Hội thảo đã nghe 06 báo cáo và ý 
kiến thảo luận của các đại biểu tham 
dự. Các ý kiến tập trung vào các lĩnh 
vực: Ảnh hưởng của xâm nhập mặn 
đối với ngành nuôi tôm, các giải pháp 
về giống, nuôi, dinh dưỡng, môi 
trường và phòng trừ dịch bệnh đối với 
tôm nuôi trong điều kiện xâm nhập 
mặn. 

Như chúng ta đã biết, nuôi tôm nước 
lợ chiếm vị trí quan trọng trong chiến 
lược phát triển kinh tế của Việt Nam, 
góp phần chuyển đổi cơ cấu đất nông 
nghiệp, tăng thu ngoại tệ nhờ xuất 
khẩu. Đến 2015 diện tích nuôi tôm 
nước lợ đạt khoảng 680.000 ha, sản 
lượng đạt khoảng 600.000 tấn, kim 
ngạch xuất khẩu khoảng 3 tỷ USD. 
Riêng tại vùng Đồng bằng Sông Cửu 
Long, diện tích nuôi tôm là 621.000 
ha, chiếm 91,2% tổng diện tích nuôi 
cả nước, sản lượng tôm đạt 484.000 
tấn, chiếm 81% tổng sản lượng tôm 
của cả nước. Mặc dù có được sự phát 
triển vượt bậc cả về diện tích, sản 
lượng và giá trị xuất khẩu nhưng 
ngành nuôi tôm nước lợ đang phải đối 
mặt với nhiều khó khăn và thách thức 
ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững 
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trong thời gian tới, đặc biệt là hiện 
tượng xâm nhập mặn trong thời gian 
vừa qua.  

Qua thông tin của các báo cáo và ý 
kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn của 
các đại biểu tham dự Hội thảo, Thứ 
trưởng Trần Việt Thanh đã kết luận và 
chỉ đạo: Ngành nuôi tôm của Việt 
Nam có nhiều lợi thế, cần tiếp tục 
nghiên cứu và ứng dụng KH&CN để 
phát triển sản xuất tôm. Việc nghiên 
cứu, ứng dụng KH&CN phục vụ phát 
triển ngành tôm sẽ được thực hiện 
theo cụm nội dung lớn, Bộ KH&CN 
sẽ tập trung nguồn lực đặt hàng các 
nhiệm vụ KH&CN để thúc đẩy ngành 
tôm phát triển thích ứng với xâm nhập 
mặn.  

Theo most.gov.vn 
 

 Từ 01/10 các đơn vị sử dụng 
nguồn phóng xạ di động phải có 
thiết bị giám sát 

Từ ngày 01/10/2016, các đơn vị sử 
dụng nguồn phóng xạ di động đều 
phải lắp đặt thiết bị giám sát nguồn 
phóng xạ. Với những cơ sở mới xin 
cấp phép buộc phải có thiết bị giám 
sát thì mới cấp phép, những đơn vị đã 
cấp phép rồi yêu cầu lắp thêm thiết bị. 

PGS.TS. Vương Hữu Tấn, Cục 
trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt 
nhân cho biết như trên tại Lễ bàn giao 
hệ thống quản lý và giám sát các 
nguồn phóng xạ di động giữa Trường 
Đại học Bách Khoa Hà Nội và Cục 
An toàn bức xạ và hạt nhân diễn ra 

chiều ngày 30/9/2016. 
Trong những năm gần đây, khi chưa 

triển khai việc quản lý giám sát nguồn 
phóng xạ, nhiều nơi đã xảy ra tình 
trạng mất nguồn phóng xạ. Điều này 
tiềm ẩn nguy cơ lớn ảnh hướng đến 
nhiều mặt của đời sống. 

Nhằm đảm bảo an toàn và an ninh 
nguồn phóng xạ, Cục An toàn bức xạ 
và hạt nhân đã đặt hàng và giao 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội 
chủ trì thiết kế chế tạo hệ thống giám 
sát nguồn phóng xạ từ tháng 10/2014. 
Theo đó, Trường Đại học Bách Khoa 
thực hiện, xây dựng hệ thống giám sát 
an ninh nguồn phóng xạ bao gồm cả 
phần cứng và phần mềm để giúp cho 
việc quản lý các nguồn phóng xạ đáp 
ứng nhu cầu thực tế và cần thiết. 

Với nhiệm vụ trên, TS. Trần Quang 
Vinh, Viện Điện tử - Viễn thông, 
Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã 
Chủ nhiệm đề tài: “Nghiên cứu và 
phát triển hệ thống quản lý và giám 
sát từ xa các nguồn phóng xạ theo thời 
gian thực”, mã số: ĐTĐLCN.01/14. 

Tại Lễ bàn giao, TS. Trần Quang 
Vinh cho biết, sau gần 2 năm thực 
hiện, nhóm nghiên cứu đã hoàn thành 
nhiệm vụ với sản phẩm là hệ thống 
quản lý và giám sát các nguồn phóng 
xạ di động (BKRAD). BKRAD được 
tích hợp nhiều công nghệ định vị, 
truyền thông và cảm biến tiên tiến cho 
phép giám sát liên tục các nguồn 
phóng xạ (ví dụ thiết bị NDT) trong 
các điều kiện môi trường khác nhau. 
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Hệ thống quản lý và giám sát các nguồn 

 phóng xạ di động (BKRAD) 

Về tính năng, hệ thống BKRAD 
giám sát liên tục vị trí, trạng thái 
nguồn phóng xạ, đo suất liều bề mặt 
projector và đưa ra các mức cảnh báo 
cần thiết. BKRAD có kỹ thuật định vị 
và truyền thông tin cậy với các thiết bị 
vệ tinh, hạ tầng thông tin di động, bộ 
đàm, hệ thống wi-fi và RFID, internet. 
BKRAD tiêu thụ năng lượng thấp, sử 
dụng pin dung lượng cao, xả nạp 
nhiều lần. BKRAD có kết cấu cơ khí 
có thể chống bụi, chống nước, chịu va 
đập, tháo lắp bằng dụng cụ chuyên 
dụng và không ảnh hưởng đến hoạt 
động bình thường của projector. 

BKRAD có giá khoảng hơn 30 triệu 
đồng, giá này chỉ bằng 1/2 so với sản 
phẩm với tính năng tương đương như 
vậy ở nước ngoài. 

Theo most.gov.vn 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Lãnh đạo UBND tỉnh nghe báo 
cáo kế hoạch tổ chức diễn tập ứng 
phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 

Chiều 03/10, Phó Chủ tịch UBND 
Đặng Minh Thông tỉnh chủ trì cuộc 
họp nghe Sở Khoa học và Công nghệ 
báo cáo kế hoạch tổ chức diễn tập 
ứng phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 

tỉnh năm 2016. Tham dự họp có các 
thành viên trong Ban Chỉ huy ứng phó 
sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh 
và UBND huyện Tân Thành. 

Tình hình quản lý an toàn bức xạ 
trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh 
hiện có 32 cơ sở trong tỉnh sử dụng 
nguồn bức xạ dùng trong thăm dò khai 
thác dầu khí, đo mức thép, đo mức 
nước trong bồn, chụp ảnh phóng xạ 
không phá huỷ...; có 06 cơ sở ngoài 
tỉnh thực hiện các hoạt động liên quan 
đến vận chuyển, sử dụng nguồn phóng 
xạ trên địa bàn tỉnh và chụp ảnh 
phóng xạ; tổng số lượng nguồn bức xạ 
có 366 nguồn; những nguồn phóng xạ 
dùng cho hoạt động thăm dò khai thác 
dầu khí, đo mức thép, đo mức có hoạt 
độ phóng xạ thấp từ 0,05 Ci đến 05 
Ci. Tuy nhiên, đối với các nguồn 
phóng xạ di động sử dụng trong việc 
chụp ảnh không phá huỷ có hoạt độ 
phóng xạ cao từ 40 Ci đến 100 Ci.  

Theo đó, tình hình thực tế các cơ sở 
ngoài tỉnh sử dụng nguồn phóng xạ 
kín thuộc nhóm IV có hoạt độ cao 
thường xuyên vận chuyển trên địa bàn 
tỉnh (chụp ảnh phóng xạ, vận chuyển 
ra giàn khoan, được vận chuyển đi 
ngang qua địa bàn,...) thì nguy cơ có 
sự cố tai nạn trên đường vận chuyển 
nguồn phóng xạ kín sẽ dẫn đến nguy 
cơ mất an toàn, an ninh nguồn phóng 
xạ cao hơn rất nhiều so với các trường 
hợp thực tế đã xảy ra trên địa bàn tỉnh 
trong thời gian vừa qua và tỉnh chưa 
có kinh nghiệm để sẵn sàng ứng phó 
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và xử lý tình huống này. Do đó, công 
tác ứng phó sự cố bức xạ đối với 
nguồn phóng xạ di động này là cần 
thiết. Việc tổ chức diễn tập sẽ thiết lập 
được khả năng chuẩn bị, sẵn sàng ứng 
phó và khắc phục hậu quả khi có sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân xảy ra; nâng 
cao ý thức trách nhiệm của các cơ 
quan, đơn vị về công tác đảm bảo an 
toàn bức xạ và an ninh nguồn phóng 
xạ.  

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh 
Thông đề nghị Sở KH&CN rà soát, 
xem xét lại chức năng nhiệm vụ, công 
tác đào tạo, tập huấn, thời gian, địa 
điểm diễn tập, kiện toàn Ban chỉ 
huy,… của việc diễn tập ứng phó sự 
cố bức xạ, sự cố hạt nhân trên địa bàn 
tỉnh, đồng thời, tổng hợp, hoàn chỉnh 
kịch bản diễn tập ứng phó sự cố bức 
xạ, sự cố hạt nhân tỉnh báo cáo UBND 
tỉnh xem xét, phê duyệt.  

Theo ubnd.baria-vungtau.gov.vn 
 

 Cây Sâm đất được đưa vào đề tài 
nghiên cứu khoa học 

UBND tỉnh đã phê duyệt 4 đề tài và 
2 dự án KH-CN cấp tỉnh được thử 
nghiệm trong năm 2017. 

Theo đó, 4 đề tài gồm: Xây dựng 
chương trình thúc đẩy phát triển thị 
trường KH-CN tỉnh BR-VT đến năm 
2020; Xác định nguyên nhân gây tồn 
dư thuốc bảo vệ thực vật và đề xuất 
các biện pháp kiểm soát dư lượng 
thuốc có trong sản phẩm hạt tiêu được 

sản xuất tại tỉnh BR-VT đạt tiêu chuẩn 
xuất khẩu sang thị trường châu Âu 
(EU); Khảo sát hiện trạng phân bố, 
đặc điểm sinh học, thành phần hóa 
dược của cây Sâm đất Côn Đảo; Đánh 
giá rủi ro môi trường và sức khỏe do 
hoạt động nuôi hàu và do việc sử dụng 
sản phẩm hàu đang được nuôi trên các 
giá thể khác nhau tại tỉnh BR-VT. 2 
dự án gồm: Nâng cấp và hoàn thiện hệ 
thống các trạm năng lượng mặt trời tại 
các trạm kiểm lâm thuộc Vườn Quốc 
gia Côn Đảo và dự án Xây dựng mô 
hình thí điểm ngã tư thông minh. 

Đây là những đề tài, dự án KH-CN 
đã được Sở KH-CN và các đơn vị 
nghiên cứu và đánh giá mang lại hiệu 
quả trong sản xuất, đời sống; giúp các 
cơ quan chức năng quản lý tốt hơn 
trong các lĩnh vực nông nghiệp, môi 
trường, an toàn giao thông. Việc đưa 
các đề tài, dự án này thử nghiệm trong 
năm 2017 nhằm giúp tỉnh BR-VT có 
đánh giá chính xác hơn về kết quả 
nghiên cứu của các đề tài, dự án; từ đó 
làm cơ sở để nhân rộng. 

 
 Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khoa 
học tỉnh BR-VT năm 2016-2017” 

Ngày 6-10, Sở KH-CN tổ chức họp 
góp ý Dự thảo thể lệ cuộc thi “Ý 
tưởng khoa học tỉnh BR-VT năm 
2016-2017”. Đây là lần thứ 2 Sở KH-
CN tổ chức cuộc thi này nhằm tìm 
kiếm những ý tưởng giải quyết giảm 
thiểu ô nhiễm môi trường; khuyến 
khích sử dụng các sản phẩm thân 
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thiện với môi trường; nâng cao hiệu 
quả sản xuất; các giải pháp CCHC 
thiết thực để áp dụng vào thực tiễn... 

Theo đó, ý tưởng là kết quả sáng tạo 
của tác giả, có thể là giải pháp hoàn 
thiện hoặc chưa hoàn thiện nhưng 
không xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 
của tổ chức, cá nhân. Nội dung chính 
của ý tưởng đăng ký tham gia dự thi 
theo 5 chủ đề: môi trường; giao thông; 
an toàn thực phẩm; du lịch; CCHC. 
Thời gian nhận hồ sơ dự thi sẽ tính từ 
ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 
31-8-2017. Hồ sơ dự thi gửi về: Sở 
KH-CN tỉnh BR-VT (Trung tâm Hành 
chính - Chính trị tỉnh, số 198 Bạch 
Đằng, P.Phước Trung, TP.Bà Rịa). 

Theo Sở KH&CN, Báo BR-VT 
 
 
 
 

 Thiết bị phân cỡ tôm điện tử 
 Phân cỡ tôm là một khâu quan 

trọng trong công đoạn chế biến tôm 
xuất khẩu, nhằm đảm bảo nguồn 
nguyên liệu đạt chất lượng và độ đồng 
đều. Công việc này yêu cầu độ chính 
xác cao, nên các doanh nghiệp nước 
ta chủ yếu sử dụng thiết bị nhập ngoại 
với giá cao. Trước thực tế này, các 
nhà khoa học thuộc Công ty CP công 
nghệ QCM đã nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo thành công thiết bị phân cỡ 
tôm điện tử có độ chính xác cao, giá 
thành phù hợp, giúp doanh nghiệp 
giảm chi phí, góp phần tăng sức cạnh 

tranh cho sản phẩm thủy sản xuất 
khẩu của Việt Nam. 

 
Thiết bị có khối lượng 400 kg, được 

chế tạo bằng inox 304 và nhựa 
PO/PA, có thể phun được nước ở mọi 
góc độ, được điều khiển thông minh 
nhờ công nghệ vi xử lý và phần mềm 
chuyên dụng. Máy có thể phân được 8 
cỡ đối với tôm bỏ đầu và tôm nguyên 
con, với độ chính xác tương đương 
máy của Nhật Bản; công suất 380 
con/phút, nhiều hơn 20 con/phút so 
với máy của Nhật Bản. 

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn Thành 
Chương, Công ty CP công nghệ 
QCM. Số 1 Sơn Thủy 2, Hoà Hải, 
Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng; Tel: 
0947008700. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Dây chuyền làm sạch protein 
trong mủ cao su thiên nhiên   

Thông qua việc thực hiện dự án 
KH&CN cấp nhà nước “Hoàn thiện 
dây chuyền thiết bị và công nghệ làm 
sạch protein trong mủ cao su thiên 
nhiên”, các nhà khoa học thuộc 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã 
chế tạo, lắp đặt thành công dây 
chuyền sản xuất mủ cao su thiên nhiên 
có hàm lượng protein thấp, công suất 
300 tấn/năm. 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Nhóm nghiên cứu đã thiết kế dây 
chuyền thiết bị và công nghệ sản xuất 
latex có hàm lượng protein thấp, công 
suất 300 tấn/năm với hệ thống xử lý 
nước thải đạt tiêu chuẩn B5945; đồng 
thời sản xuất thử nghiệm thành công 
hơn 30 tấn latex có hàm lượng nitơ 
tổng < 0,02% khối lượng. Đây là dây 
chuyền công nghệ có nhiều ưu điểm 
so với những công nghệ đang sử dụng 
trong công nghiệp chế biến cao su như 
ủ enzyme để loại bỏ protein: không 
yêu cầu khắt khe về nhiệt độ, độ pH, 
thời gian thực hiện ngắn, có thể tích 
hợp trên dây chuyền cô đặc mủ bằng 
máy quay ly tâm liên tục ở nhiều nhà 
máy sản xuất mủ latex ở Việt Nam 
hiện nay. 

Chi tiết xin liên hệ: TS Phan Trung 
Nghĩa, Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội. Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, 
Hà Nội; Tel: 04.38680110. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 

 
 Ban hành điều kiện kinh doanh 
dịch vụ đánh giá sự phù hợp 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
số 107/2016/NĐ-CP quy định về điều 
kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự 
phù hợp. 

Nghị định này quy định về điều kiện 
kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù 
hợp tại Việt Nam gồm: Tổ chức đánh 
giá sự phù hợp đối với sản phẩm, hàng 

hoá, quá trình sản xuất, cung ứng dịch 
vụ, môi trường phù hợp với tiêu chuẩn 
công bố áp dụng, quy chuẩn kỹ thuật 
tương ứng và tổ chức công nhận tổ 
chức đánh giá sự phù hợp. 

Về nguyên tắc đăng ký hoạt động, 
Nghị định quy định tổ chức đánh giá 
sự phù hợp có nhu cầu đăng ký hoạt 
động đánh giá sự phù hợp đối với sản 
phẩm, hàng hoá, quá trình sản xuất, 
cung ứng dịch vụ, quá trình, môi 
trường (đối tượng đánh giá sự phù 
hợp) chuyên ngành thuộc trách nhiệm 
quản lý nhà nước của một bộ quản lý 
ngành, lĩnh vực theo chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn được phân công 
thì thực hiện đăng ký hoạt động tại bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực quản lý đối 
tượng đó. 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu 
cầu đăng ký hoạt động đánh giá sự 
phù hợp đối với đối tượng đánh giá sự 
phù hợp tổng hợp đa ngành thuộc 
trách nhiệm quản lý của từ hai bộ 
quản lý ngành, lĩnh vực trở lên thì 
thực hiện đăng ký hoạt động tại Bộ 
Khoa học và Công nghệ. 

Tổ chức đánh giá sự phù hợp có nhu 
cầu đăng ký hoạt động đánh giá sự 
phù hợp đối với hai hoặc nhiều đối 
tượng đánh giá sự phù hợp chuyên 
ngành thuộc trách nhiệm quản lý của 
hai hoặc nhiều bộ quản lý ngành, lĩnh 
vực thì thực hiện đăng ký hoạt động 
tại các bộ quản lý ngành, lĩnh vực 
quản lý từng đối tượng tương ứng. 

Theo chinhphu.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


