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CHƯƠNG TRÌNH KH&CN QUỐC 
GIA: NHIỀU SẢN PHẨM ĐÓNG 
GÓP LỚN CHO PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 

Ngày 01/12/2016, tại Hà Nội, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ 
chức Hội thảo đánh giá tình hình triển 
khai Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia, Chương trình quốc 
gia phát triển công nghệ cao và 
Chương trình Đổi mới công nghệ 
quốc gia. Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Quốc Khánh chủ trì Hội thảo. 

3 chương trình quốc gia nói trên 
được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
thực hiện từ năm 2010. Đến năm 
2013, Bộ KH&CN và các Bộ, ngành 
có liên quan về cơ bản đã xây dựng 
xong cơ sở pháp lý quy định việc triển 
khai, quản lý Chương trình, bắt đầu 
đưa vào thực hiện các nhiệm vụ đầu 
tiên.  

Báo cáo tình hình triển khai 3 
Chương trình trong năm 2016 tại Hội 
thảo, ông Đỗ Thành Long - Giám đốc 
Văn phòng các Chương trình KH&CN 
quốc gia cho biết, tính đến tháng 
10/2016, các Bộ, ngành có liên quan 
đã xem xét, phê duyệt và bố trí kinh 
phí cho 69 nhiệm vụ thuộc 3 Chương 
trình. Trong đó, 62 nhiệm vụ đã được 
ký Hợp đồng thực hiện. Tỉ lệ doanh 
nghiệp tham gia làm đơn vị chủ trì 
nhiệm vụ thuộc 3 Chương trình chiếm 
hơn 50%; kinh phí đối ứng đầu tư từ 

các doanh nghiệp để thực hiện nhiệm 
vụ nói trên chiếm 75% tổng kinh phí 
của nhiệm vụ. 

Với Chương trình sản phẩm quốc 
gia, một số kết quả có thể kể đến như: 
Sản xuất vắc-xin phòng bệnh lở mồm 
long móng phòng bệnh cho gia súc 
với doanh thu dự kiến từ vắc-xin này 
đến năm 2017 đạt trên 50 tỷ đồng, sau 
năm 2017 có thể đạt trên 300 tỷ đồng; 
Sản xuất vắc-xin cúm A/H5N1 cho 
gia cầm với doanh thu dự kiến từ vắc-
xin cúm A/H5N1 82 tỷ đồng/205 triệu 
liều;... Bộ KH&CN, Bộ Y tế đã phối 
hợp đề xuất với Bộ Tài chính xem xét 
ưu tiên việc cấp kinh phí sớm để 
nghiên cứu, sản xuất 6 thành phần của 
vắc-xin “6 trong 1”, mục tiêu đến 
2018 có vắc-xin “6 trong 1” của Việt 
Nam thay thế vắc-xin Quinvaxem 
đang phải nhập khẩu, phục vụ Chương 
trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.  

Một sản phẩm nữa có thể kể đến là 
“Giàn khoan dầu khí di động”. Bộ 
KH&CN đã phối hợp với Bộ Công 
thương thẩm định, phê duyệt Dự án 
“Nghiên cứu thiết kế cơ sở, chi tiết, 
công nghệ chế tạo, tích hợp giàn 
khoan tự nâng 400ft phù hợp với điều 
kiện Việt Nam và nghiên cứu phát 
triển, hoán cải giàn khoan dầu khí di 
động phục vụ phát triển kinh tế biển, 
an ninh quốc phòng”. Dự kiến sản 
phẩm của dự án là Giàn khoan dầu khí 
di động Tam Đảo 5 có thể tiến hành 
khoan ở độ sâu mực nước biển 120m 
(-120m), với tổng giá trị của giàn 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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khoan là 230 triệu đô la (tương đương 
4.600 tỷ đồng). Đến nay, các nội dung 
liên quan đến tính toán kiểm tra thiết 
kế cơ sở, thiết kế chi tiết, tính toán kết 
cấu, ổn định, quy trình thi công, hạ 
thủy, mô phỏng 2D, 3D các hệ thống 
công nghệ trên giàn khoan đã cơ bản 
hoàn thành đến 95% khối lượng công 
việc, vượt tiến độ so với thuyết minh 
được phê duyệt; được cơ quan đăng 
kiểm quốc tế (ABS)/cấp có thẩm 
quyền xác nhận và đã được ứng dụng 
trực tiếp vào Dự án chế tạo Giàn Tam 
Đảo 05 và Dự án kéo dài chân giàn 
Tam Đảo 02. 

Với Chương trình quốc gia phát 
triển công nghệ cao, mặc dù mới triển 
khai nhưng đến nay, một số sản phẩm 
của các dự án này đang dần dần được 
hoàn thiện, chuẩn bị được đưa ra thị 
trường. Ví dụ như Dự án “Nghiên cứu 
ứng dụng công nghệ sinh học để sản 
xuất thuốc Peginterferon lambda 1, 
Pegfilgrastim đạt tiêu chuẩn Châu 
Âu”. Hay Dự án “Hoàn thiện công 
nghệ chế tạo robot phục vụ đào tạo” 
thuộc Chương trình quốc gia phát 
triển công nghệ cao đến năm 2020 đã 
làm chủ công nghệ chế tạo robot 5 bậc 
tự do ở quy mô sản xuất hàng loạt, tỷ 
lệ nội địa hóa cao. 

Liên quan đến Chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia, các nhiệm vụ có 
tính cấp bách, khả thi được lựa chọn 
thực hiện đã cho những kết quả bước 
đầu quan trọng như xây dựng hệ thống 
phương pháp, quy trình lập bản đồ 

công nghệ ở các cấp độ ngành và quốc 
gia cũng như hệ thống tiêu chí xây 
dựng lộ trình đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp. Chương trình bước đầu 
tiếp cận trình độ xây dựng bản đồ 
công nghệ của Hàn Quốc và Đài Loan 
giai đoạn 1999 - 2002 (giai đoạn Hàn 
Quốc và Đài Loan đã trở thành nước 
công nghiệp mới); Dự án “Nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo hệ thống chiếu sáng 
chuyên dụng và xây dựng quy trình sử 
dụng hệ thống chiếu sáng chuyên 
dụng trong công nghiệp nhân giống và 
điều khiển ra hoa một số loại cây 
trồng với quy mô công nghiệp” đã chế 
tạo thành công hệ thống đèn chiếu 
sáng chuyên dụng trong nhân giống 
cây thanh long, hoa cúc thương phẩm, 
đưa vào kiểm nghiệm thực tế trong 
điều khiển ra hoa và ra hoa trái vụ cho 
các loại cây trồng trên tại các tỉnh 
Bình Thuận, Lâm Đồng, Đà Lạt, Tây 
Ninh, Tiền Giang, Bắc Ninh,...; tiết 
kiệm từ 50% tới 75% điện năng tiêu 
thụ so với phương pháp chiếu sáng 
thông thường;… 

Tại Hội thảo, đại diện các Bộ, 
ngành, đại diện Ban Chủ nhiệm 
Chương trình,… đã đưa ra những 
vướng mắc, khó khăn trong quá trình 
triển khai thực hiện và cũng đề xuất 
nhiều giải pháp thực hiện các Chương 
trình trong thời gian tới.  

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Quốc Khánh, thời gian qua các 
Chương trình đã được triển khai tích 
cực và có những sản phẩm đóng góp 



Số 248 - 12/2016 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 3 

to lớn cho sự phát triển kinh tế xã hội 
như giàn khoan dầu khí di động, các 
loại vắc-xin, thiết bị nâng hạ có sức 
nâng lớn,… Tuy nhiên cũng còn một 
số khó khăn như việc triển khai thực 
hiện 3 Chương trình quốc gia còn 
chưa đồng bộ, quy định quản lý tài 
chính đối với nguồn vốn ngân sách 
nhà nước đôi khi chưa phù hợp, việc 
kết nối với doanh nghiệp để triển khai 
các Chương trình còn hạn chế nên 
chưa nhiều doanh nghiệp tham gia,… 

Thứ trưởng đề nghị những đơn vị 
thuộc Bộ KH&CN đang quản lý các 
chương trình quốc gia và Văn phòng 
các Chương trình KH&CN quốc gia 
cần ghi nhận những ý kiến của các đại 
biểu, đặc biệt là những khó khăn, 
vướng mắc và chia thành các nhóm 
vấn đề như cơ chế chính sách, tài 
chính, tổ chức thực hiện,… Từ đó, đề 
xuất các giải pháp để giải quyết sớm 
nhất có thể các vấn đề còn vướng 
mắc. Thứ trưởng cũng bày tỏ mong 
muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp 
tích cực từ các Bộ, ngành liên quan để 
sớm giải quyết được các vướng mắc 
hiện tại và tiếp tục triển khai các 
Chương trình quốc gia trong thời gian 
tới. 

Theo most.gov.vn 
 
BÀN VỀ CHÍNH SÁCH ĐÀO 
TẠO, SỬ DỤNG VÀ PHÁT TRIỂN 
NHÂN LỰC KH&CN 

Hiệu quả thực hiện các cơ chế chính 
sách, thực trạng đào tạo và phát triển, 

các giải pháp thúc đẩy phát triển nhân 
lực khoa học và công nghệ (KH&CN) 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội,… 
là những nội dung chính được bàn 
luận tại Phiên họp thường kỳ của Hội 
đồng Chính sách KH&CN quốc gia 
diễn ra trong hai ngày 18 và 19/11, tại 
Hà Nội. 

Phiên họp với chủ đề “Chính sách 
đào tạo, sử dụng và phát triển nhân 
lực KH&CN phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội” có sự tham dự của GS. 
Hoàng Văn Phong - Chủ tịch Hội 
đồng Chính sách KH&CN quốc gia; 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng.  

Tại Phiên họp, các tham luận tập 
trung vào những nội dung: Chính sách 
đào tạo, sử dụng và phát triển nhân 
lực KH&CN phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội; nhân lực KH&CN của Việt 
Nam - Thực trạng và định hướng phát 
triển; nhân lực KH&CN trong cộng 
đồng người Việt Nam ở nước ngoài; 
thực trạng nhân lực KH&CN trong 
biên chế nhà nước; nguồn nhân lực, 
hợp phần của sức cạnh tranh quốc gia, 
đối tượng cạnh tranh toàn cầu; tình 
hình đào tạo và phát triển nhân lực 
KH&CN tại các cơ sở giáo dục đại 
học; kinh nghiệm thu hút, đào tạo và 
sử dụng nhân lực KH&CN của một số 
doanh nghiệp;…  

TS. Nguyễn Đình Minh - Tổng Thư 
ký Hội đồng Chính sách KH&CN 
quốc gia cho biết, theo UNESCO và 
OECD, khi đánh giá năng lực 
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KH&CN của một quốc gia, 2 chỉ số 
được quan tâm đó là nhân lực 
KH&CN quốc gia và nhân lực nghiên 
cứu và phát triển công nghệ quốc gia 
(nhân lực NC&PT). Tuy nhiên, khi so 
sánh, phân tích trình độ, năng lực 
KH&CN của các quốc gia, tổ chức 
KH&CN quốc tế thì chỉ số nhân lực 
NC&PT được sử dụng chủ yếu.  

Theo kết quả Tổng điều tra NC&PT 
năm 2014 và Điều tra doanh nghiệp 
năm 2014, tổng nhân lực NC&PT cả 
nước hiện có 164.744 người (chiếm 
2,3% nhân lực KH&CN). Trong đó, 
số cán bộ nghiên cứu (CBNC) 
128.997 người (chiếm 1,8% nhân lực 
KH&CN), đạt 14 người/1 vạn dân. 
Nếu quy đổi theo cách tính chỉ tiêu 
nhân lực toàn thời gian tương đương 
(FTE) của OECD, số CBNC (FTE) 
của Việt Nam chỉ đạt 6,8 người/1 vạn 
dân (chiếm 0,86% nhân lực KH&CN). 
Nếu so sánh tỉ lệ CBNC (FTE) trên 
CBNC của một số nước trong khu 
vực, Việt Nam cũng chỉ đạt 47,5% 
(Trung Quốc: 72%, Nhật Bản 74%, 
Hàn Quốc 78%...). 

Qua 10 năm triển khai thực hiện 
Chiến lược phát triển KH&CN, đội 
ngũ cán bộ KH&CN đã góp phần 
đáng kể vào việc thực hiện một số chỉ 
tiêu quan trọng như: Giá trị sản phẩm 
KH&CN, công nghệ cao và sản phẩm 
ứng dụng công nghệ cao đóng góp 
ngày càng nhiều vào tổng sản phẩm 
quốc nội (GDP) giai đoạn 2011-2013 
với tỷ trọng đóng góp theo các năm 

lần lượt 11,7%, 19,1%, 28,7%; tốc độ 
đổi mới công nghệ, thiết bị đạt 
10,68%/năm; số công bố quốc tế tăng 
10-20%/năm. Tổng số bài báo, công 
trình khoa học được công bố quốc tế 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 
gấp 2,2 lần so với giai đoạn 2006 - 
2010, với tốc độ tăng bình quân là 
19,5%/năm.  

Theo ý kiến của các đại biểu tại 
Phiên họp, việc sử dụng, phát triển 
nhân lực KH&CN hiện đang đứng 
trước những khó khăn, thách thức do 
áp lực toàn cầu hóa và hội nhập quốc 
tế. Nguy cơ “chảy máu chất xám” 
ngày một gia tăng; cơ chế, chính sách 
về tiền lương, điều kiện làm việc của 
đội ngũ cán bộ NC&PT, đặc biệt đội 
ngũ CBNC trong các tổ chức KH&CN 
công lập, doanh nghiệp nhà nước hiện 
đã không đủ đáp ứng các nhu cầu cơ 
bản của hoạt động KH&CN; quản trị 
nhân sự KH&CN nói chung và quản 
trị nhân sự trong các tổ chức KH&CN 
nói riêng còn yếu kém; việc thực hiện 
quy hoạch nhân lực ngành KH&CN 
chưa được các Bộ, ngành chú trọng; 
môi trường dân chủ trong sáng tạo, 
sinh hoạt học thuật chưa phát huy hiệu 
quả; không gian sáng tạo, nhu cầu 
được phát triển và theo đuổi nghề 
nghiệp nghiên cứu còn hạn chế;… 

Về giải pháp, ông Đỗ Việt Trung - 
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ 
KH&CN kiến nghị đẩy mạnh triển 
khai các văn bản về chính sách đối với 
nhân lực KH&CN đã ban hành như: 
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Nghị định số 40/2014/NĐ-CP, Nghị 
định số 87/2014/NĐ-CP, Quyết định 
số 2395/QĐ-TTg. Trong đó có việc 
đánh giá sơ bộ tình hình thực hiện, 
nhận diện những khó khăn, vướng 
mắc, nguyên nhân để tháo gỡ; xây 
dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Xây 
dựng mạng chuyên gia người Việt ở 
nước ngoài” để tăng cường sự kết nối, 
tạo điều kiện giao lưu học hỏi cho 
nhân lực KH&CN trong nước. Đồng 
thời là đẩy mạnh việc thực hiện cơ chế 
tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ 
chức KH&CN công lập, qua đó thúc 
đẩy tính năng động, chủ động của các 
tổ chức này trong việc sử dụng nhân 
lực KH&CN trong nước.  

Nhiều ý kiến đề xuất đổi mới nhận 
thức, tư duy về nguồn nhân lực chất 
lượng cao, trong đó có nhân lực 
KH&CN; tăng cường kết hợp giữa các 
cơ sở giáo dục với các cơ sở sử dụng 
lao động, các viện nghiên cứu trong 
xây dựng, phát triển chương trình đào 
tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao 
công nghệ; có thêm nhiều chính sách 
trọng dụng, tôn vinh tài năng, nhân tài 
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, 
thu hút, tạo mọi điều kiện thuận lợi về 
môi trường làm việc và phát triển 
nghề nghiệp, điều kiện sống, lương, 
thu nhập hợp lý cho đội ngũ tri thức 
trẻ; đa dạng hóa các nguồn kinh phí; 
thay đổi cơ cấu phân bổ tài chính cho 
các hoạt động KH&CN, đầu tư có tập 
trung, tránh dàn trải kinh phí; gắn 
nghiên cứu khoa học với nâng cao 

chất lượng đào tạo đại học và sau đại 
học; hội nhập quốc tế với mô hình gắn 
nghiên cứu với đào tạo và hợp tác 
quốc tế;…  

 Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 
 

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
KÝ KẾT CHƯƠNG TRÌNH PHỐI 
HỢP VỚI TRUNG ƯƠNG ĐOÀN 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Chiều 25/11/2016, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) và Trung ương 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổng kết 
Chương trình phối hợp giai đoạn 
2011-2015, ký kết Chương trình phối 
hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2020. 

Những con số ấn tượng 
Báo cáo tại buổi lễ, ông Nguyễn 

Xuân Hùng - Chánh Văn phòng Trung 
ương Đoàn cho biết: trong giai đoạn 
2011-2015 hai đơn vị đã có nhiều hoạt 
động phối hợp ngày càng chặt chẽ tạo 
động lực và phát huy được vai trò 
xung kích, sáng tạo của thanh niên 
trong học tập, nghiên cứu, ứng dụng 
tiến bộ KH&CN vào sản xuất và đời 
sống, đạt được nhiều hiệu quả thiết 
thực. Các hoạt động đã có nhiều đổi 
mới, sáng tạo và ngày càng đi vào 
chiều sâu như: đổi mới, cách thức 
tuyên truyền phổ biến, chuyển giao 
khoa học, công nghệ cho thanh niên; 
đổi mới nội dung phương thức tổ chức 
các hội thi, giải thưởng… 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Để giúp thanh niên, đặc biệt là thanh 
niên nông thôn, thanh niên dân tộc, 
vùng sâu, vùng xa tiếp cận với 
KH&CN, Đoàn thanh niên phối hợp 
với ngành KH&CN và các ngành liên 
quan tổ chức tập huấn, chuyển giao 
khoa học kỹ thuật cho thanh niên; hỗ 
trợ thanh niên vay vốn sản xuất. Trong 
5 năm qua, các cấp bộ Đoàn đã phối 
hợp tổ chức 16.480 lớp tập huấn 
chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho 
1.585.666 lượt đoàn viên, thanh niên; 
thành lập và duy trì 52.428 tổ hợp tác, 
hợp tác xã, câu lạc bộ thanh niên làm 
kinh tế giỏi… Bên cạnh đó, các cấp bộ 
Đoàn duy trì hoạt động hàng ngàn 
điểm trình diễn kỹ thuật, củng cố và 
đổi mới phương thức tổ chức hoạt 
động của các câu lạc bộ “Khoa học kỹ 
thuật trẻ”, câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ”, 
khuyến nông, khuyến công các mô 
hình trình diễn kỹ thuật thu hút hàng 
triệu lượt đoàn viên thanh niên tham 
gia. 

Bên cạnh đó, Trung ương Đoàn phối 
hợp với Bộ KH&CN tổ chức 24 lớp 
tập huấn về nâng cao nhận thức về 
KH&CN cho gần 3000 đoàn viên 
thanh niên cơ sở nông thôn và miền 
núi nhằm trang bị kiến thức cơ bản về 
KH&CN, công nghệ sinh học và 
những ứng dụng các tiến bộ KH&CN 
vào thực tiễn đời sống như chăn nuôi, 
trồng trọt. 

Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, theo 
thống kê báo của 52 đơn vị, trong 5 
năm qua các địa phương đã xây dựng 

được 1.195 mô hình ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, hàng trăm mô hình trình 
diễn, phổ biến kiến thức khoa học 
công nghệ cho thanh niên. Các mô 
hình này đều gắn với ứng dụng các 
tiến bộ kỹ thuật, mang lại hiệu quả 
kinh tế cao.  

Trong 5 năm qua, nhằm khích lệ sức 
sáng tạo của các bạn trẻ, hai đơn vị đã 
cùng phối hợp tổ chức nhiều giải 
thưởng như Giải thưởng khoa học kỹ 
thuật thanh niên mang tên “Quả cầu 
vàng”; Phần thưởng “Nữ sinh viên 
tiêu biểu trong lĩnh vực kỹ thuật”,… 

Đặc biệt, hai ngành đã phối hợp 
triển khai 02 dự án “Xây dựng mô 
hình cung cấp thông tin khoa học, 
công nghệ cho thanh niên” tại các tỉnh 
Bắc Trung Bộ và các tỉnh Đồng bằng 
Sông Tiền thuộc Chương trình “Hỗ 
trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ 
KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội nông thôn và miền núi giai 
đoạn 2011 - 2015”. Các dự án này góp 
phần cung cấp thông tin khoa học, 
công nghệ hữu ích, thiết thực cho 
thanh niên và người dân, góp phần 
đẩy nhanh việc áp dụng tiến bộ 
KH&CN vào sản xuất và đời sống 
trên địa bàn nông thôn. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết: 
Bộ KH&CN xác định rõ tầm quan 
trọng của thanh niên trong công cuộc 
xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung 
và trong công cuộc phát triển nền 
KH&CN đất nước nói riêng. Trong 
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thời gian qua, Bộ KH&CN đã ban 
hành các chính sách nhằm tạo điều 
kiện và cơ hội để các nhà khoa học trẻ 
có quyền tham gia tuyển chọn, thực 
hiện đề tài khoa học các cấp, các đề 
tài nghiên cứu cơ bản được hỗ trợ 
kinh phí để tham gia các hội thảo, hội 
nghị khoa học trong nước và quốc tế, 
nắm bắt kịp thời những thành tựu 
khoa học, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến 
trên thế giới. Đặc biệt, Bộ đã phối hợp 
với Trung ương Đoàn ký kết các 
Chương trình hành động, Nghị quyết 
liên tịch với mục đích hỗ trợ và phát 
huy vai trò của tuổi trẻ trong học tập, 
nghiên cứu và ứng dụng KH&CN. 
Các chương trình này nhằm mục đích 
đẩy mạnh các hoạt động KH&CN 
trong thanh niên; duy trì, bồi dưỡng và 
mang lại những đóng góp thiết thực 
trong việc phát huy vai trò xung kích 
của thanh niên trong nghiên cứu và 
ứng dụng khoa học vì sự nghiệp CNH, 
HĐH và phát triển đất nước. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát 

biểu tại buổi Lễ 
Thông qua các chương trình phối 

hợp này, hằng năm Bộ KH&CN cùng 
với các đơn vị có liên quan đã tổ chức 
các giải thưởng, hội thi để khuyến 
khích các hoạt động KH&CN trong 

thanh niên; xây dựng các câu lạc bộ, 
vườn ươm để tạo cho các bạn trẻ 
những sân chơi mang tính tri thức, trí 
tuệ cao; tạo điều kiện thuận lợi về cơ 
chế, chính sách và kinh phí để khuyến 
khích, ủng hộ thanh niên tham gia trực 
tiếp vào các hoạt động KH&CN. Luật 
KH&CN năm 2013 đã quy định cụ thể 
các chính sách đãi ngộ về lương, phụ 
cấp trách nhiệm, tham gia các hội 
thảo, hội nghị quốc tế… đối với các 
nhà khoa học trẻ tài năng là 1 trong 3 
nhóm đối tượng được trọng dụng đặc 
biệt cùng với các nhà khoa học đầu 
ngành, nhà khoa học được giao chủ trì 
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đặc 
biệt quan trọng.  

Tiếp tục triển khai nhiều chương 
trình phối hợp 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức 
cho đoàn viên, thanh niên về tầm quan 
trọng của KH&CN, về trách nhiệm và 
vai trò của thanh niên trong học tập, 
nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ 
KH&CN vào thực tiễn, tạo môi trường 
thuận lợi, phát huy vai trò xung kích 
của thanh niên tiến quân vào 
KH&CN, bồi dưỡng nguồn nhân lực 
trẻ..., tại lễ tổng kết, Trung ương Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh và Bộ KH&CN 
đã ký kết Chương trình phối hợp hoạt 
động giai đoạn 2016 - 2020. 

Theo đó, giai đoạn 2016 - 2020, hai 
bên cùng chú trọng tổ chức các hoạt 
động phổ biến, chuyển giao tiến bộ 
khoa học kỹ thuật cho thanh niên, ưu 
tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, thuỷ 
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sản, bảo quản chế biến sau thu hoạch 
và các địa bàn thuộc huyện nghèo, 
vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. 
Mỗi tỉnh, thành Đoàn xây dựng ít nhất 
2 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến 
bộ KH&CN, tham gia đào tạo cán bộ 
kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ 
thuật cho thanh niên nông thôn. Hai 
bên tiếp tục tổ chức các hoạt động bồi 
dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn 
nhân lực thanh niên, thông qua việc 
duy trì và đổi mới các cuộc thi: Hội 
thi Tin học trẻ; Hội thi Tin học khối 
cán bộ, công chức trẻ; Giải thưởng 
“Quả Cầu Vàng”; Đại hội Tài năng 
trẻ. 

Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, hai 
bên phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi 
nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp 
khởi nghiệp khoa học, công nghệ, 
thông qua việc hình thành các trung 
tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp nhằm 
kết nối vốn, các quỹ đầu tư, đào tạo, 
tập huấn, trợ giúp pháp lý... Tập trung 
hỗ trợ thanh niên hình thành các dự án 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, là đầu 
mối đề xuất tham gia dự án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia” cho thanh niên và các doanh 
nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh 
niên. 

Tổng hợp 
 
BỘ KH&CN KÝ KẾT PHỐI HỢP 
HOẠT ĐỘNG VỚI BỘ NÔNG 
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG 
THÔN GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 

Ngày 11/11 tại Hà Nội đã diễn ra lễ 
ký kết Chương trình phối hợp hoạt 
động khoa học và công nghệ 
(KH&CN) giữa Bộ KH&CN và Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 
giai đoạn 2016 - 2020. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN, Chu Ngọc 
Anh và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, Nguyễn Xuân 
Cường đã đến dự và chủ trì lễ ký kết. 
Tham dự lễ ký kết còn có nhiều đại 
biểu đến từ Bộ KH&CN và Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

Nội dung ký kết giữa hai bộ thống 
nhất trong giai đoạn 2016 - 2020 cần 
ưu tiên thực hiện hiệu quả một số 
chương trình trọng tâm như công nghệ 
sinh học trong nông nghiệp, thủy sản; 
Chương trình nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao; Chương trình phát 
triển sản phẩm quốc gia, Chương trình 
KH&CN phục vụ xây dựng nông thôn 
mới và Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia đến năm 2020, tập 
trung vào các sản phẩm chủ lực của 
ngành nông nghiệp, sản phẩm lợi thế 
của địa phương. 

Trong thời gian tới, hai Bộ sẽ  phối 
hợp xây dựng một số dự án KH&CN 
cấp nhà nước, một số chương trình 
nghiên cứu trọng điểm cấp bộ, tập 
trung cho một số ngành hàng có giá trị 
về kinh tế cũng như lợi thế cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và quốc tế. 
Đặc biệt, Chương trình hợp tác giữa 
hai Bộ sẽ chú trọng đến một số công 
nghệ đang cấp thiết như phát triển 
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công nghệ bảo quản sau thu hoạch, 
sản xuất cây, con giống có chất lượng 
cao. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cho biết: Nghiên cứu 
khoa học luôn giữ vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao chất lượng, năng 
suất của sản phẩm nông nghiệp Việt 
Nam. Trong thời gian qua Bộ 
KH&CN đã dành sự ưu tiên đúng mức 
đối với nghiên cứu trong lĩnh vực này. 
Với chủ trương như vậy, sự phối hợp 
hai Bộ cũng đã đạt nhiều kết quả ấn 
tượng trong các hoạt động liên quan từ 
thí điểm chính sách đến nhân rộng các 
mô hình hoạt động KH&CN. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
cũng cho rằng, giải pháp KH&CN 
được coi là đột phá trong tái cơ cấu 
nông nghiệp, xây dựng nhóm sản 
phẩm chủ lực quốc gia, tỉnh, và địa 
phương, nâng cao giá trị hàng nông 
sản, góp phần phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường 
mong muốn với sự vào cuộc mạnh 
hơn nữa của KH&CN sẽ tác động trực 
tiếp vào các dòng sản phẩm chủ lực. 
Các chính sách mới sẽ phát huy tổng 
tiềm lực xã hội, coi nhà khoa học, 
doanh nghiệp, các thành phần kinh tế 
vào tổ hợp chung, theo đó thực hiện 
thành công tái cơ cấu nông nghiệp 
theo hướng hàng hóa, hội nhập. 

 Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH 

GIÁ VÀ BẢO LÃNH CÔNG 
NGHỆ TẠI VIỆT NAM 

Để phát triển công nghệ, bên cạnh 
nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, việc 
xem xét, lựa chọn chuyển giao công 
nghệ (CGCN) đóng vai trò quan 
trọng, đặc biệt trong hoàn cảnh thực 
tiễn Việt Nam, quốc gia đang đẩy 
mạnh quá trình CNH-HĐH. Việc đánh 
giá công nghệ là công cụ quan trọng 
để hỗ trợ hoạt động CGCN, bảo lãnh 
công nghệ, bảo lãnh vay vốn, qua đó 
giúp các tổ chức, doanh nghiệp thực 
hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới 
hoàn thiện công nghệ”. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Trần Quốc Khánh 
khẳng định như trên tại hội thảo quốc 
tế “Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng 
hệ thống đánh giá và bảo lãnh công 
nghệ” do Quỹ Đổi mới công nghệ 
Quốc gia (NATIF) tổ chức ngày 
22/11, tại Hà Nội. 

Tham dự Hội thảo có GS.Hoàng 
Văn Phong, Phái viên của Thủ tướng 
Chính phủ về KH&CN, Chủ tịch Hội 
đồng Quản lý Quỹ Đổi mới công nghệ 
quốc gia; Ông Trần Quốc Khánh - 
Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đồng chí 
Lãnh đạo và các đồng chí trong Hội 
đồng Quản lý Quỹ; Lãnh đạo các đơn 
vị thuộc Bộ KH&CN; đại diện Bộ 
Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 
các chuyên gia đánh giá và thẩm định 
công nghệ ở trong và ngoài nước;… 
Đặc biệt, hội thảo có sự tham gia của 
2 chuyên gia Hàn Quốc: Ông Chulmin 
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Jung - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ 
thông tin, KOTEC; Ông Kim 
Jonghyun - Trưởng Ban Hợp tác quốc 
tế của KOTEC. 

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã xây 
dựng, ban hành các văn bản liên quan 
đến định giá kết quả nghiên cứu khoa 
học và tài sản trí tuệ. Đánh giá công 
nghệ là vấn đề mới ở Việt Nam nên để 
triển khai đánh giá có hiệu quả cần 
học tập kinh nghiệm thực tiễn của 
nước ngoài là cần thiết. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh cho 
rằng, Hàn Quốc là nước có nhiều kinh 
nghiệm trong việc xây dựng chỉ số 
đánh giá công nghệ và bảo lãnh công 
nghệ cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu 
doanh nghiệp và công nghệ phục vụ 
hoạt động đánh giá, thẩm định công 
nghệ. Nhằm tạo điều kiện khuyến 
khích đổi mới sáng tạo, thúc đẩy khai 
thác, thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, trường đại học, doanh nghiệp 
cũng như hỗ trợ cho các quỹ, các tổ 
chức tín dụng có cơ sở đánh giá công 
nghệ để xem xét tài trợ cho đổi mới 
công nghệ, trong thời gian vừa qua, 
Cục Ứng dụng và phát triển công nghệ 
- Bộ KH&CN đã hợp tác với tổ chức 
KOTEC - Hàn Quốc để xây dựng hệ 
thống đánh giá công nghệ cho Việt 
Nam. Hệ thống được xây dựng dựa 
trên mô hình được áp dụng tại Hàn 
Quốc và được điều chỉnh thông qua 
đánh giá thử nghiệm để phù hợp với 
điều kiện Việt Nam. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia hàng 

đầu của Tập đoàn Tài chính công nghệ 
Hàn Quốc (KOTEC) đã chia sẻ kinh 
nghiệm trong việc hình thành, phát 
triển Quỹ KOTEC; xây dựng hệ thống 
các chỉ số đánh giá công nghệ, thẩm 
định và bảo lãnh công nghệ phục vụ 
việc bảo lãnh tín dụng cho doanh 
nghiệp có hoạt động đổi mới công 
nghệ; hệ thống dịch vụ thông tin của  
KOTEC. Đại diện Bộ KH&CN cũng 
đã trình bày về việc phát triển Hệ 
thống đánh giá công nghệ Việt Nam - 
VTRS dựa trên kinh nghiệm của 
KOTEC. 

Theo ông Kim Jonghyun - Trưởng 
Ban Hợp tác quốc tế của KOTEC, 
năm 1989, KOTEC được Chính phủ 
Hàn Quốc thành lập để triển khai thực 
hiện Luật Hỗ trợ tài chính cho doanh 
nghiệp công nghệ mới. Nhiệm vụ của 
KOTEC là cấp bảo lãnh để hỗ trợ các 
doanh nghiệp công nghệ, thúc đẩy sự 
phát triển của các doanh nghiệp nhỏ 
và vừa (SME), doanh nghiệp đầu tư 
các lĩnh vực mới. Đến nay KOTEC đã 
bảo lãnh cho khoảng 70.000 doanh 
nghiệp, trong đó chủ yếu là doanh 
nghiệp vừa và nhỏ.   

Quy trình chung cho phương pháp 
bảo lãnh công nghệ của KOTEC được 
tiến hành theo các bước: xin vay vốn; 
tư vấn và nộp đơn xin bảo lãnh công 
nghệ; đánh giá và điều tra tín dụng; 
phê duyệt bảo lãnh công nghệ; cấp 
giấy bảo lãnh; quyết định cho vay. 

TS. Nguyễn Đức Hoàng - Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ cho biết, 
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Cục đã bắt đầu triển khai hợp tác với 
KOTEC từ năm 2012, hai bên đã ký 
thỏa thuận hợp tác vào năm 2013 và tổ 
chức các đoàn chuyên gia trao đổi. 
Hai bên đã xin Chính phủ Hàn Quốc 
hỗ trợ thực hiện hợp tác thông qua 
chương trình Chia sẻ tri thức (KSP) 
của năm 2014 và 2015. Cục cũng đã 
mời một số đơn vị liên quan tham dự 
phối hợp như Quỹ NATIF, 
NAFOSTED, VISTEC,… 

Ông Nguyễn Đức Hoàng cũng đã 
đưa ra những đề xuất rất cụ thể các 
hình thức, phương pháp hợp tác, áp 
dụng hệ thống VTRS tại Quỹ NATIF 
và một số tổ chức khác. 

 
GS.Hoàng Văn Phong - Chủ tịch Hội đồng 
Quản lý Quỹ NATIF phát biểu tại Hội thảo. 

Phát biểu tại Hội thảo, GS.Hoàng 
Văn Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản 
lý Quỹ NATIF cảm ơn và đánh giá 
cao những kinh nghiệm chia sẻ của 
các chuyên gia cao cấp đến từ 
KOTEC cũng như ý kiến đóng góp 
nhiệt tình của các đại biểu tham dự 
Hội thảo. Đồng thời khẳng định, các 
nội dung tại Hội thảo sẽ là mục tiêu và 
nhiệm vụ để Quỹ NATIF lựa chọn, 
thực hiện với mục đích hỗ trợ các 
doanh nghiệp, nhà khoa học trong các 

viện nghiên cứu/trường đại học phối 
hợp chặt chẽ với nhau, thực hiện tốt 
hoạt động KH&CN cũng như sản xuất 
kinh doanh. Đây là cơ sở để hỗ trợ các 
cơ quan quản lý trong đó có Bộ 
KH&CN có được dữ liệu, công cụ 
hiện đại, hiệu quả khi thực hiện chức 
năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực quản lý 
của mình. 

Theo daibieunhandan.vn 
 
TECHDEMO: BẮT ĐẦU TỪ 
NHỮNG NHU CẦU ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ THỰC SỰ 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức hoạt động trình 
diễn, kết nối cung - cầu công nghệ 
2016 (Techdemo) nhằm nâng cao 
năng suất, chất lượng của sản phẩm, 
hàng hóa và năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp Việt Nam dựa trên ứng 
dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ 
theo định hướng được nêu trong Nghị 
quyết số 19-2016/NQ-CP về những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 
2016 - 2017, định hướng đến năm 
2020, Nghị quyết số 33/NQ-CP và 
Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và 
phát triển doanh nghiệp đến năm 
2020 trong thời gian gần đây.  

TS. Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ 
KH&CN cho biết, để đẩy mạnh phát 
triển thị trường KH&CN, trong thời 
gian vừa qua Bộ KH&CN được giao 
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sửa đổi một số điều của Luật chuyển 
giao công nghệ (CGCN) và sẽ được 
Chính phủ trình ra Quốc hội thông qua 
trong thời gian sắp tới. Trong đó, tập 
trung sửa đổi một số điều nhằm thúc 
đẩy hơn nữa thị trường KH&CN, theo 
hướng hỗ trợ và khuyến khích để 
thành lập mới và phát triển các tổ 
chức trung gian. Đồng thời hỗ trợ đào 
tạo nâng cao năng lực, trình độ cho 
các tổ chức. Ngoài ra, các tổ chức sẽ 
được hỗ trợ để tiếp cận thông tin về 
nguồn cung - cầu công nghệ và các 
kết quả nghiên cứu có khả năng 
thương mại hóa cao... 

Thông qua hoạt động kết nối cung 
cầu công nghệ trong những năm vừa 
qua đã xác nhận hơn 300 nhu cầu 
công nghệ trong cả nước, thuộc các 
nhóm ngành như công nghệ chế biến, 
bảo quản nông sản sau thu hoạch, 
công nghệ sinh học, công nghệ cơ khí 
chế tạo, công nghệ xử lí môi trường... 
và cũng đã tìm kiếm trên 1000 nguồn 
cung công nghệ trong nước phù hợp 
với nhu cầu doanh nghiệp. Hiện nay 
nhu cầu về CGCN và cung cấp máy 
móc thiết bị chiếm đến 64% tổng số 
nhu cầu công nghệ trong các doanh 
nghiệp và tập trung chủ yếu ở các khu 
vực Đồng bằng sông Hồng, Đông 
Nam Bộ. 

Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi và 
điều tra nhiều năm, có thể thấy rằng, 
nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp 
đang tăng lên nhanh chóng, đặc biệt 
trong lĩnh vực nông nghiệp và chế 

biến thực phẩm. Nguồn cung công 
nghệ nước ngoài vẫn thu hút được sự 
quan tâm đáng kể của doanh nghiệp 
trong nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, 
Châu Âu... một phần do yêu cầu 
nghiêm ngặt của các đối tác nước 
ngoài khi đàm phán nhập khẩu các 
hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam. Bên 
cạnh đó, nguồn cung công nghệ trong 
nước đang tiếp cận với nhu cầu thực tế 
của thị trường. Các viện, trường đã 
quan tâm phát triển các công nghệ 
hoàn chỉnh để tích hợp trong các dây 
chuyển sản xuất hơn là các nghiên cứu 
chỉ dừng ở quy mô phòng thí nghiệm 
như trước đây. Mức độ quan tâm của 
nguồn cung công nghệ trong nước của 
doanh nghiệp cũng tăng dần. 

Trên cơ sở các kết quả tìm kiếm 
nguồn cung công nghệ, các chuyên gia 
đã nghiên cứu lựa chọn và xây dựng 
cẩm nang công nghệ, trong đó giới 
thiệu hơn 500 các quy trình, thiết bị 
công nghệ của các tổ chức, cá nhân. 
Cẩm nang công nghệ là những thông 
tin hữu ích đặc biệt ý nghĩa với các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu 
cầu đổi mới, CGCN. 

TS. Tạ Việt Dũng cho biết, hoạt 
động Techdemo thường niên (bắt đầu 
từ năm 2011) nhằm kết nối, thúc đẩy 
ứng dụng, chuyển giao và đổi mới 
công nghệ trong các doanh nghiệp và 
tổ chức tại địa phương. Hoạt động đã 
lựa chọn được hơn 800 công nghệ, 
thiết bị, kết quả của hơn 400 tổ chức 
cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài 
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nước, đưa vào trưng bày và giới thiệu, 
công bố, trình diễn tại các kỳ tổ chức 
sự kiện. 

Các công nghệ tham gia trình diễn 
giới thiệu là các công nghệ đã được 
đánh giá, lựa chọn và sẵn sàng chuyển 
giao (thông qua hoạt động điều tra, 
khảo sát đánh giá trực tiếp có sự tham 
gia của các chuyên gia công nghệ 
trong các lĩnh vực khác nhau) để đáp 
ứng nhu cầu về công nghệ phục vụ 
phát triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
có thế mạnh của các địa phương, phù 
hợp với nhu cầu công nghệ của các 
doanh nghiệp tại các tỉnh, thành phố.  

Hỗ trợ 250 lượt tư vấn kỹ thuật, cải 
tiến công nghệ trực tiếp cho các doanh 
nghiệp có nhu cầu (các doanh nghiệp 
có nhu cầu cải tiến công nghệ, thay 
đổi quy trình sản xuất, thay đổi sản 
phẩm hoặc đổi mới một phần các công 
nghệ sẵn có...) với sự tham gia của 
trên 130 chuyên gia công nghệ trong 
và ngoài nước tư vấn cho hơn 100 
doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về 
công nghệ. 

Techdemo đã tổ chức 28 hội thảo, 
tọa đàm chuyên đề chuyên sâu trong 
nước và quốc tế nhằm giới thiệu các 
công nghệ mới, xúc tiến kết nối 
CGCN cho gần 2000 doanh nghiệp, tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn các tỉnh, 
thành phố.  

Đặc biệt, năm 2016 để đáp ứng yêu 
cầu xây dựng Chính phủ điện tử, phục 
vụ công tác quản lý Nhà nước và hỗ 
trợ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, 

trong việc tiếp cận công nghệ, ứng 
dụng và đổi mới công nghệ, Cục đã 
khai trương hệ thống cơ sở dữ liệu 
cung - cầu công nghệ trực tuyến. Hệ 
thống phần mềm xử lý cơ sở dữ liệu 
công nghệ, gồm: Dữ liệu về nhu cầu 
đổi mới công nghệ, nhu cầu tư vấn cải 
tiến kỹ thuật, nhu cầu liên doanh liên 
kết dựa trên công nghệ...; dữ liệu các 
công nghệ sẵn sàng chuyển giao trong 
và ngoài nước; dữ liệu về chuyên gia 
tư vấn công nghệ; dữ liệu doanh 
nghiệp sản xuất trong các lĩnh vực.  

Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất mà 
Techdemo các năm hướng tới là bắt 
đầu từ những nhu cầu đổi mới công 
nghệ thực sự trong các doanh nghiệp, 
trên cơ sở đó tìm kiếm các nguồn 
cung công nghệ, cũng như tư vấn kỹ 
thuật phù hợp. Chính vì vậy, nhiều 
doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường 
đại học tham gia hoạt động trình diễn, 
kết nối cung cầu công nghệ dễ dàng 
tìm ra những tiếng nói chung để tiến 
hành CGCN.  

 
Hợp tác quốc tế để CGCN từ nước ngoài vào 

Việt Nam là hết sức quan trọng 

Trải qua thực tế 6 lần tổ chức sự 
kiện Techdemo, TS. Tạ Việt Dũng 
cho rằng, trong những năm vừa qua 
Bộ KH&CN đã có rất nhiều cố gắng 
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và nỗ lực để thúc đẩy thị trường 
KH&CN phát triển, trong đó có việc 
soạn thảo và trình Chính phủ, Quốc 
hội hoàn thiện những cơ chế chính 
sách. Tuy nhiên, để thị trường 
KH&CN phát triển hơn nữa, cần có 
những cơ chế, chính sách để thúc 
đẩy hoạt động nhập khẩu công nghệ, 
giúp tăng nguồn cung công nghệ trong 
nước. Cần có cơ chế chính sách để 
thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và giải 
mã công nghệ đối với những công 
nghệ không thể tìm kiếm và mua 
được. Song song, cần có cơ chế để hỗ 
trợ mạnh hơn nữa những doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ được tiếp 
cận với những nguồn vốn vay ưu đãi. 

Ngoài ra cần những cơ chế, chính 
sách thúc đẩy mạnh hơn nữa những tổ 
chức môi giới và CGCN, giúp các 
doanh nghiệp có nhu cầu được tiếp 
cận một cách thuận lợi nhất với những 
nguồn cung công nghệ.  

Trong thời gian tới, Chính phủ trình 
Quốc hội để sửa đổi Luật chuyển giao 
công nghệ. Đây cũng là một các hành 
lang pháp lý nhằm đẩy mạnh hơn 
nữa hoạt động ứng dụng, chuyển giao 
đổi mới công nghệ trong thời gian tới. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 
 Nhật Bản chế tạo siêu máy tính 
nhanh nhất thế giới 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công 
nghiệp Nhật Bản cho biết sẽ chi 173 

triệu USD cho dự án chế tạo siêu máy 
tính nhanh nhất thế giới, có khả năng 
thực hiện 130 triệu tỷ phép tính mỗi 
giây. 

 
Chiếc máy tính nói trên có tên AI 

Bridging Cloud Infrasture (ABCI), là 
một phần trong nỗ lực nhằm giúp 
quốc gia này lấy lại vị trí hàng đầu 
trong ngành công nghệ thế giới. 

Mục đích của Nhật Bản là sử dụng 
khả năng tính toán siêu nhanh để tăng 
cường phát triển trí tuệ nhân tạo, 
chẳng hạn công nghệ “học sâu” (deep 
learning) - sử dụng thuật toán mô 
phỏng đường thần kinh trong não 
người để giúp máy tính thực hiện 
nhiều nhiệm vụ mới và phân tích các 
điểm dữ liệu. 

Siêu máy tính mới sẽ cung cấp nền 
tảng nghiên cứu giúp các nhà sản xuất 
Nhật Bản chế tạo, cải thiện xe không 
người lái, người máy và thiết bị chẩn 
đoán y tế.  

Hiện quốc gia đang sở hữu siêu máy 
tính nhanh nhất thế giới là Trung 
Quốc với chiếc Sunway TaihuLight có 
khả năng thực hiện khoảng 93 triệu tỷ 
phép tính mỗi giây. Nước này cũng 
đứng đầu thế giới về số lượng siêu 
máy tính với tổng cộng 167 chiếc. 

Theo chinhphu.vn 

THÀNH TỰU KH&CN 
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 Sử dụng tế bào gốc để giảm sẹo 
Theo một nghiên cứu của các nhà 

khoa học tại Trường Đại học Y 
Stanford, chuột được điều trị bằng 
hợp chất mới, đã tăng biểu hiện của 
protein bất hoạt và làm lành vết 
thương nhưng để lại ít sẹo. Nhóm 
nghiên cứu hy vọng phát hiện này 
trong tương lai sẽ giúp duy trì độ dẻo 
dai của cơ bắp trong quá trình lão 
hóa thông thường và điều trị cho 
người mắc các bệnh như teo cơ. 

GS. Thomas Rando, chuyên khoa 
thần kinh và khoa học thần kinh cho 
rằng: “Xơ hóa xuất hiện trong nhiều 
bệnh thoái hóa và cả trong quá trình 
lão hóa bình thường. Xơ hóa tác động 
xấu đến khả năng tái tạo cơ bắp do 
làm thay đổi các tế bào gốc và ức chế 
chức năng của chúng. Ngoài ra, khi 
sẹo xuất hiện nhiều, các cơ trở nên 
cứng và không thể co duỗi nhịp 
nhàng”. 

Nhóm nghiên cứu đã phát hiện ra 
rằng các tế bào gốc nằm trong sợi cơ, 
có một số biểu hiện gen quá mức để 
phản ứng sao cho phù hợp với tổn 
thương, bệnh tật hoặc tuổi già. Đặc 
biệt, các tế bào có sự thay đổi giữa 
việc tạo ra một phiên bản protein dài 
hoạt động để phản ứng với các tín 
hiệu bên ngoài nhằm mục đích phân 
chia và một phiên bản protein tương 
tự nhưng ngắn và bất hoạt, làm suy 
giảm tín hiệu gia tăng và ngăn chặn 
phản ứng quá mạnh có thể gây sẹo 
hoặc xơ hóa. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 
rằng các tế bào sử dụng một phương 
pháp mới, bất ngờ để tự kiểm soát. 
Chúng tạo ra một phiên protein ngắn, 
thiếu phần bên trong của cấu trúc. 
Phiên bản rút gọn này nằm trên màng 
của tế bào và tách các tín hiệu tăng 
trưởng khỏi hình thức hoạt động của 
PDGFR. Nếu không có phần trong của 
protein, thông điệp tăng trưởng sẽ bị 
chặn lại trên đường đi. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng một 
loại phân tử nhỏ gọi là vivo-
morpholino, có thể liên kết và ngăn 
chặn tiếp xúc với các phần nhỏ của 
ARN thông tin để tăng hoặc giảm một 
cách nhân tạo biểu hiện của phiên bản 
ức chế của protein alpha PDGFR. Kết 
quả là sự gia tăng số lượng phiên bản 
ức chế đã cho phép cả chuột trẻ và 
chuột già làm lành vết thương nhưng 
ít bị xơ hóa và sẹo. Trái lại, giảm số 
lượng phiên bản ức chế đã làm tăng 
mức độ nghiêm trọng của xơ hóa. 

Theo Vista.gov.vn 
 

 Vải graphene có thể cho phép các 
thiết bị điện tử đeo trên người 

Các nhà nghiên cứu tại Trung tâm 
Graphene Cambridge (CGC) tại Đại 
học Cambridge, Vương quốc Anh, với 
sự hợp tác của các nhà khoa học tại 
Đại học Giang Nam, Trung Quốc, đã 
phát minh ra phương pháp làm lắng 
mực nền graphene lên bông để sản 
xuất một loại vải dẫn điện. 

Quy trình mới này được phát triển 
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bởi TS Felice Torrisi và cộng sự tại 
CGC. Phương pháp làm vải bông dẫn 
điện này thân thiện với môi trường, 
bền vững và chi phí thấp bằng cách 
pha vào một loại mực dẫn điện gốc 
graphene. 

Dựa trên công trình của Torrisi về 
chế tạo các loại mực in graphene cho 
thiết bị điện tử linh hoạt, nhóm nghiên 
cứu đã tạo ra các loại mực của lớp 
graphene biến đổi hóa học có nhiều 
kết dính với sợi bông hơn graphene 
chưa biến sửa đổi. 

Công trình này sẽ mở ra nhiều cơ 
hội thương mại cho loại mực nền 
graphene, từ công nghệ sức khỏe cá 
nhân, quần áo thể thao thành tích cao, 
quần áo quân đội, công nghệ/máy tính 
mặc trên người và thời trang. 

Torrisi kết luận: “Việc biến đổi sợi 
bông thành các thành phần điện tử 
chức năng có thể mở ra một bộ ứng 
dụng hoàn toàn mới từ chăm sóc sức 
khỏe và hạnh phúc đến mạng lưới vạn 
vật kết nối - Internet. Nhờ công nghệ 
nano, trong tương lai quần áo chúng ta 
có thể kết hợp các thiết bị điện tử dựa 
trên vải và trở thành có thể tương tác”. 

Theo vista.gov.vn 
 
 Máu nhân tạo có thể cứu người 
như máu thật 

Các nhà khoa học tại Đại học 
Washington ở Missouri, Mỹ đang phát 
triển những tế bào máu nhân tạo có 
thể lưu trữ dưới dạng bột và giúp 
bệnh nhân cầm cự cho đến khi được 

tiếp máu thật.  
Các nhà nghiên cứu cho biết loại 

máu nhân tạo này có tên ErythroMer, 
có thể sấy khô, đông lạnh và lưu trữ 
dưới dạng bột để sẵn sàng sử dụng khi 
cần.  

Nghiên cứu này đã được thử nghiệm 
thành công trên động vật. Trong các 
thí nghiệm ở chuột, nhóm nghiên cứu 
thay thế một lượng lớn máu thật bằng 
máu nhân tạo. Họ nhận thấy tế bào 
máu nhân tạo có thể giữ oxy và giải 
phóng vào các mô quanh cơ thể cũng 
như tế bào khác. Thử nghiệm khác chỉ 
ra máu nhân tạo có thể sử dụng để hồi 
tỉnh con vật bị sốc do mất 40% lượng 
máu trong cơ thể. 

 
Với kích thước bằng 2% tế bào hồng 

cầu ở người, tế bào máu nhân tạo có 
thể được bảo quản ở nhiệt độ phòng 
và trộn với nước trước khi sử dụng. 
“Máu nhân tạo có thể được đựng trong 
túi nhựa để chuyên gia y tế mang theo 
trên xe cứu thương hoặc balô trong 
thời gian ít nhất là một năm. Khi cần 
sử dụng, họ chỉ việc đổ nước cất vào 
túi, trộn đều và có thể truyền máu tại 
chỗ ngay lập tức”, TS. Allan Doctor, 
phụ trách nhóm nghiên cứu, cho biết. 

Theo TS. Doctor, máu nhân tạo cũng 
giúp mang lại sự tỉnh táo cho bệnh 
nhân chấn thương ở những khu vực 
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khó tiếp cận. Nhóm nghiên cứu cho 
biết nếu thử nghiệm lâm sàng suôn sẻ, 
máu nhân tạo có thể được sử dụng 
rộng rãi trong vòng 10 năm tới. 

Tuy nhiên, TS. Doctor cho biết, máu 
nhân tạo sẽ không bao giờ thay thế 
hoàn toàn được cho máu thật. Vấn đề 
mà các nhà khoa học không thể giải 
quyết lần này là thời gian sống của 
chúng. “Một tế bào hồng cầu bình 
thường sẽ lưu thông trong cơ thể suốt 
120 ngày. Chúng tôi ước tính tế bào 
nhân tạo này chỉ có thể lưu thông 
trong 1/3 cho đến nửa ngày”, TS. 
Doctor cho biết. “Chúng tôi có thể 
chỉnh sửa và cải tiến để tăng thời gian 
sống lên một vài ngày”. 

Theo Chinhphu.vn 
 

 
 

NĂM NGƯỜI VIỆT VÀO TOP 1% 
CÁC NHÀ KHOA HỌC ẢNH 
HƯỞNG NHẤT THẾ GIỚI 

Theo công bố của Thomson Reuters, 
năm nay có năm người Việt lọt vào 
tốp các nhà khoa học có ảnh hưởng 
nhất thế giới, trong đó GS.TS Nguyễn 
Sơn Bình và PGS.TS Nguyễn Xuân 
Hùng lần thứ ba liên tiếp có mặt. 

Như mọi năm, qua trang web 
hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.
com, Thomson Reuters đã công bố 
danh sách 3.266 nhà khoa học thuộc 
21 chuyên ngành khoa học tự nhiên và 
khoa học xã hội có công bố có hệ số 
trích dẫn cao (Highly Cited Papers). 

Danh sách các nhà khoa học thuộc tốp 
1% được trích dẫn nhiều nhất này 
được Thomson Reuters xác định dựa 
trên cơ sở các chỉ số khoa học cốt lõi 
(Essential Science Indicators ESI) của 
tổng số 128.887 bài báo có hệ số trích 
dẫn cao trong giai đoạn từ năm 2004 
đến năm 2014. Mỗi công bố của các 
nhà khoa học được xếp hạng trong tốp 
1% được tính theo sự phân bố của chỉ 
số ESI trong từng lĩnh vực và theo 
năm của công bố.  

Những gương mặt kỳ cựu 
Thomson Reuters ghi nhận năm nhà 

khoa học người Việt lọt vào tốp các 
nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế 
giới năm 2016, trong đó duy nhất 
PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng (lĩnh vực 
khoa học máy tính) là nhà nghiên cứu 
có địa chỉ liên hệ ở Việt Nam. Anh 
cũng là một trong hai nhà khoa học 
người Việt ba năm liên tiếp lọt vào tốp 
các nhà khoa học có ảnh hưởng nhất 
thế giới: 2014, 2015, 2016. Là giám 
đốc Trung tâm nghiên cứu liên ngành, 
trường ĐH Công nghệ TPHCM 
(HUTECH) và nghiên cứu viên tại 
Đại học Y Khoa CMU Taichung (Đài 
Loan), PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng 
tập trung vào nghiên cứu phát triển 
các công cụ tính toán mạnh và mô 
phỏng trên máy tính, được ứng dụng 
vào lĩnh vực Cơ Kỹ thuật, Cơ Sinh 
học, Vật liệu... Đến nay, anh có hơn 
100 công bố trên các tạp chí ISI, trong 
đó 10 công bố đạt hệ số trích dẫn trên 
100. Với giải thưởng Georg Forster 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Research Award của Quỹ Alexander 
von Humboldt (Đức), anh đã sang 
Đức thực hiện hợp tác nghiên cứu với 
các đồng nghiệp quốc tế trong giai 
đoạn từ giữa năm 2015 đến đầu năm 
2017. Đặc biệt, trong năm 2016, anh 
đã được chính phủ Bỉ và EU tài trợ hai 
dự án uy tín kéo dài ít nhất bốn năm 
để thực hiện nghiên cứu và đào tạo 
nghiên cứu sinh về chủ đề liên quan 
đến biến đổi khí hậu tại Việt Nam. 

GS.TS. Nguyễn Sơn Bình giảng dạy 
tại Khoa Hóa, trường ĐH 
Northwestern và là thành viên chính 
của phòng thí nghiệm quốc gia Mỹ 
Argonne. Ông tập trung vào nghiên 
cứu hóa học vô cơ/hóa học hữu cơ 
kim loại, tổng hợp hữu cơ và khoa học 
polymer, đồng thời cũng quan tâm đến 
các chất xúc tác thân thiện với môi 
trường và vật liệu sinh học. Nhóm 
nghiên cứu liên ngành do ông dẫn dắt 
được phân làm ba ê kíp với ba nhánh 
chính: các vật liệu xốp (Porous 
Materials), Graphene/Graphene 
Oxide, và các vật liệu sinh học 
(Biomaterials). 

Trong số năm nhà khoa học người 
Việt có hai nhà khoa học hai lần lọt 
vào danh sách các nhà khoa học có 
ảnh hưởng là GS.TS Nguyễn Thục 
Quyên (hóa học) và GS.TS Võ Văn 
Ánh (toán học). GS. Nguyễn Thục 
Quyên hiện giảng dạy tại Khoa Hóa 
và hóa sinh trường ĐH California ở 
Santa Barbara. Các nghiên cứu hiện 
nay của bà và cộng sự chủ yếu tập 

trung làm rõ mối liên hệ giữa cấu trúc 
phân tử, cách thức làm thiết bị và hiệu 
suất hoạt động của các thiết bị điện tử 
hữu cơ (organic electronics), đặc biệt 
tập trung vào các đặc tính của vật liệu 
và thiết bị ở kích cỡ nano.  

GS.TS. Võ Văn Ánh giảng dạy tại 
Khoa Khoa học và Kỹ thuật, ĐH 
Công nghệ Queensland, Australia, 
chuyên ngành Khoa học toán học, 
Toán học tính toán và ứng dụng. Các 
dự án nghiên cứu của ông hiện nay là 
những phương pháp mới về lý thuyết 
và ứng dụng của các trường ngẫu 
nhiên hình cầu, mô hình ngẫu nhiên 
của quá trình khuếch tán phi tuyến 
(spatiotemporal nonlinear diffusion 
processes) với những đặc điểm đa hệ 
fractal, ước lượng thống kê và phép 
xấp xỉ của khuếch tán dị thường, sự 
khuếch tán và vận chuyển của nước 
mặn trong tầng ngầm nước vùng ven 
biển.  

Nhân tố mới 
So với bốn đồng nghiệp người Việt 

kể trên, TS. Trần Phan Lam Sơn là cái 
tên hoàn toàn mới. Từng là nghiên 
cứu sinh tại Hungary năm 1997, TS. 
Trần Phan Lam Sơn làm hậu tiến sỹ 
tại Viện KH&CN Nara (Nhật Bản) 
vào năm 2001. Năm 2007, anh là 
nghiên cứu viên chính tại Phòng thí 
nghiệm công nghệ sinh học và nghiên 
cứu về hệ gene cây đậu tương, Trung 
tâm Quốc gia về công nghệ sinh học 
cây đậu tương ở ĐH Missouri-
Columbia, USA. Kể từ năm 2009 đến 
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nay, anh làm việc tại Viện nghiên cứu 
Vật lý và Hóa học RIKEN (Nhật 
Bản). Các mối quan tâm chính của 
anh là giải mã các tín hiệu phân tử của 
cây trồng trong phản ứng với các điều 
kiện hạn, mặn và kim loại nặng; cơ 
chế kiểm soát sự cố định đạm của cây 
họ đậu trong điều kiện hạn và thiếu 
Phốtpho; những gene chức năng của 
cây lương thực để tăng năng suất 
trong các điều kiện bất lợi. 

Theo tiasang.com.vn 
 
 
 
 

NHU CẦU TƯ VẤN ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ TRONG DN VIỆT 
NGÀY CÀNG TĂNG 

TS. Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
cho biết như trên khi nói về nhu cầu 
đổi mới công nghệ (ĐMCN) hiện nay 
của doanh nghiệp Việt Nam. 

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng và 
Nhà nước xác định nhập khẩu công 
nghệ phục vụ hoạt động ĐMCN cho 
doanh nghiệp trong nước cần được ưu 
tiên. Vì vậy, việc hợp tác quốc tế để 
chuyển giao công nghệ từ nước ngoài 
vào Việt Nam là hết sức quan trọng. 
Để làm được việc này, trong những 
năm vừa qua, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) đã trình Chính phủ 
phê duyệt một số chương trình nhằm 
thúc đẩy hoạt động tìm kiếm và 

chuyển giao công nghệ từ nước ngoài 
vào Việt Nam. 

Cục Ứng dụng và Phát triển Công 
nghệ cũng đã hợp tác với nhiều tổ 
chức quốc tế ở Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Mỹ, Đức, Cộng hòa Séc... để tìm 
kiếm, lựa chọn các công nghệ phù hợp 
với nhu cầu và năng lực tiếp thu công 
nghệ của các doanh nghiệp trong 
nước. Trên cơ sở đó, giới thiệu nhiều 
công nghệ thông qua các gian hàng 
của doanh nghiệp nước ngoài. 

Nói về điểm khác biệt giữa mô hình 
tổ chức hoạt động kết nối cung – cầu 
công nghệ của Việt Nam so với mô 
hình của một số nước phát triển như 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…, TS. Tạ 
Việt Dũng cho biết, mô hình tổ chức 
hoạt động kết nối cung - cầu công 
nghệ của Việt Nam được tiếp thu và 
kế thừa theo các mô hình hoạt động 
của các nước phát triển như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Mỹ... 

Tuy nhiên, các mô hình đã được 
nghiên cứu và điều chỉnh để phù hợp 
với hoàn cảnh của Việt Nam, trong đó 
tập trung vào điều tra và khảo sát để 
nắm bắt những nhu cầu ĐMCN dưới 
các hình thức điều tra trực tiếp hoặc 
gián tiếp. Đối với các nước phát triển, 
việc thống kê các nhu cầu này khá dễ 
dàng thông qua hệ thống cơ sở dữ liệu 
quốc gia. Các doanh nghiệp cũng tự 
giác thông tin về nhu cầu công nghệ 
tới các tổ chức của quốc gia. Tại Việt 
Nam, hệ thống thống kê này còn chưa 
phát triển. Các doanh nghiệp Việt 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Nam còn chưa tin tưởng và tự động 
khai báo. Vì vậy, phải điều chỉnh hình 
thức điều tra khảo sát cho phù hợp với 
thực tế tại Việt Nam. 

Do trình độ phát triển của Việt Nam 
còn chưa theo kịp các nước phát triển, 
vì vậy nhu cầu ĐMCN của các doanh 
nghiệp còn tập trung lớn vào việc thay 
đổi một phần công nghệ hoặc quy 
trình công nghệ. Do vậy, các doanh 
nghiệp có nhu cầu tư vấn kỹ thuật lớn 
hơn so với các nước phát triển. Đối 
với các nước phát triển, tỷ lệ giữa tư 
vấn về kỹ thuật và thay đổi quy trình 
công nghệ ít hơn nhiều so với nhu cầu 
đổi mới toàn bộ công nghệ. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

TẠO THUẬN LỢI CHO TỔ 
CHỨC TRUNG GIAN CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ 

Lâu nay, do thiếu các tổ chức trung 
gian nên việc chuyển giao công nghệ  
(CGCN) của các viện nghiên cứu, 
trường đại học tới doanh nghiệp, việc 
hình thành mạng lưới liên kết hoạt 
động tư vấn, CGCN trong và ngoài 
nước chưa thực hiện được bao nhiêu. 
Dự thảo Luật CGCN (sửa đổi) đã bổ 
sung các quy định về tổ chức môi giới, 
tư vấn và xúc tiến CGCN và đánh giá, 
định giá và giám định công nghệ. 

Thiếu vắng tổ chức trung gian 
CGCN 

Tình trạng nhiều kết quả nghiên cứu 
khoa học rất hay nhưng sau khi hoàn 
thành không được thương mại hóa mà 

nằm gọn trong ngăn tủ đã được nói 
đến nhiều. Một trong những nguyên 
nhân của tình trạng này là do sự thiếu 
và yếu các tổ chức trung gian trong thị 
trường khoa học công nghệ (KHCN). 
Thực thế, việc xã hội hóa các tổ chức 
trung gian gặp nhiều khó khăn vì còn 
mới mẻ. Đơn cử, đến cuối năm 2015, 
Sở KH&CN TP Hà Nội đã cấp giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động KHCN 
cho hơn 470 tổ chức, nhưng chưa tổ 
chức nào hoạt động trong lĩnh vực 
đánh giá, định giá, giám định công 
nghệ, xúc tiến CGCN. Theo quy định 
của Luật Đầu tư hiện hành, môi giới, 
tư vấn và xúc tiến CGCN và đánh giá, 
định giá và giám định công nghệ là 
ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 
Tuy nhiên, các văn bản hướng dẫn còn 
chậm ban hành và chưa cụ thể, khiến 
cho nhiều doanh nghiệp muốn đăng 
ký nhưng không biết bắt đầu từ đâu. 

Việc chuyển giao kết quả nghiên 
cứu vào cuộc sống, ra ngoài sản xuất 
hay tới doanh nghiệp rất khó khăn và 
chậm. Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng, việc chuyển giao các 
kết quả nghiên cứu từ các viện, trường 
chỉ được thực hiện khi có điều kiện 
thuận lợi hoặc có đơn vị, tổ chức nào 
tìm đến. Do vậy, cần phải xuất hiện 
nhiều mô hình các tổ chức trung gian 
tư vấn, môi giới, xúc tiến CGCN để 
công nghệ phát triển mạnh mẽ trong 
thời gian tới. Chính nhờ các tổ chức 
trung gian thì việc kết nối chuyển giao 
giữa các nhà khoa học và doanh 
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nghiệp được thực hiện. Các kết quả 
nghiên cứu sẽ được các tổ chức trung 
gian chuyển giao đưa đến doanh 
nghiệp. 

 
Thiếu các tổ chức trung gian dẫn tới rất nhiều 

kết quả nghiên cứu khoa học không được 
chuyển giao, thương mại hóa. (Ảnh: T. Cường) 

Với sự giúp sức từ các tổ chức trung 
gian, sẽ đưa các nhà khoa học và các 
nhà doanh nghiệp gần nhau hơn vì hai 
đối tượng này thường không có cách 
nhìn chung, giống nhau. Thực tế, có 
nhà khoa học trong quá trình nghiên 
cứu cho rằng công nghệ của mình phải 
đáng giá 10-20 tỷ đồng nhưng doanh 
nghiệp lại không đồng ý và cho rằng, 
công nghệ này tính theo thành phẩm 
chỉ đáng giá 1-2 tỷ đồng. Do đó, cần 
có tổ chức trung gian tư vấn, môi giới 
và xúc tiến CGCN giúp các đối tượng 
gần lại với nhau và đi đến thoả thuận 
để việc chuyển giao có giá trị thích 
hợp. Nhà khoa học và nhà doanh 
nghiệp qua định giá sẽ chấp nhận 
chuyển giao đưa kết quả nghiên cứu 
vào khu vực sản xuất kinh doanh. Do 
đó, việc phát triển hệ thống các đơn vị 
trung gian rất quan trọng. 

Tạo hành lang pháp lý cho các tổ 
chức trung gian CGCN  

Để đẩy mạnh CGCN của các viện 
nghiên cứu, trường đại học; hình 

thành mạng lưới liên kết hoạt động tư 
vấn, CGCN trong và ngoài nước, đồng 
thời đánh giá, định giá và giám định 
công nghệ để kiểm soát chất lượng 
công nghệ trong quá trình chuyển 
giao, ngăn ngừa việc chuyển giá, trốn 
thuế thông qua CGCN, dự thảo Luật 
CGCN (sửa đổi) trình QH tại kỳ họp 
thứ 2 đã bổ sung các quy định này tại 
điều 33 “Tổ chức môi giới, tư vấn và 
xúc tiến CGCN” và điều 34 “Tổ chức 
đánh giá, định giá và giám định công 
nghệ”. 

Tán thành với việc bổ sung quy định 
này, song Chủ nhiệm Ủy ban KHCN 
và Môi trường Phan Xuân Dũng cho 
biết, trong quá trình thẩm tra dự án 
Luật, nhiều ý kiến đề nghị các quy 
định về điều kiện, trách nhiệm của các 
tổ chức đánh giá, định giá và giám 
định công nghệ tại điều 34 phải phù 
hợp với pháp luật về đầu tư, về 
KHCN, bảo đảm năng lực cần thiết 
của các tổ chức cung cấp dịch vụ đánh 
giá, định giá và giám định công nghệ; 
đồng thời, phải thống nhất với pháp 
luật về giá, để quy định tổ chức định 
giá công nghệ phải đáp ứng đồng thời 
các điều kiện của tổ chức thẩm định 
và định giá công nghệ. Bên cạnh đó, 
phải đẩy mạnh việc xã hội hóa, thu hút 
các hiệp hội, chuyên gia, nhà khoa học 
trong các ngành, lĩnh vực tham gia 
vào hoạt động này. 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, 
việc bổ sung các quy định vào dự thảo 
Luật sẽ góp phần đẩy mạnh hỗ trợ cho 
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việc hình thành, hoạt động và phát 
triển các tổ chức trung gian cho hoạt 
động công nghệ gọi là các tổ chức 
trung gian, môi giới, tư vấn CGCN. 
Những quy định trong Luật cũng quy 
định tổ chức trung gian ra đời và cách 
thức hoạt động cụ thể, bảo đảm sẽ tạo 
hành lang pháp lý cho sự ra đời các tổ 
chức trung gian mang tính hệ thống, 
tạo phong trào cho việc thúc đẩy 
CGCN mạnh mẽ.  

Theo daibieunhandan.vn 
 

 
 
VINH DANH 3 DOANH NGHIỆP 
VN TẠI LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ CHÂU 
Á - THÁI BÌNH DƯƠNG 

Chiều ngày 21/11, ba doanh nghiệp 
Việt Nam đã được vinh danh tại lễ 
trao Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
Châu Á - Thái Bình Dương 2016 tại 
New Zealand. 

Ông Charles Aubrey - Chủ tịch Hội 
đồng Giải thưởng Chất lượng Quốc 
tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) 
đã công bố kết quả của Giải thưởng 
năm 2016. Theo đó, Việt Nam có 
03 doanh nghiệp đạt giải thưởng 
GPEA năm 2016 trong số 30 doanh 
nghiệp được đề cử từ 10 nước Châu Á 
- Thái Bình Dương. 

Các doanh nghiệp Việt Nam đạt giải 
GPEA năm 2016 là: Tổng công ty 
Xây dựng công trình giao thông 4 - 
Cienco 4 (Hà Nội), đạt World Class 

Award cho loại hình Dịch vụ lớn; 
Công ty Cổ phần Thiết bị Điện - 
Thibidi (Đồng Nai) đạt Best in Class 
Award cho loại hình sản xuất lớn; 
Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - 
LADOPHAR (Lâm Đồng) đạt Quest 
for Excellence Award cho loại hình 
Sản xuất nhỏ. 

Giải thưởng GPEA là giải thưởng 
danh giá mà các công ty lớn ở khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương đều hướng 
tới và mong muốn đạt được bởi lẽ các 
tiêu chí đề cử tham gia rất khắt khe 
như: phải được nhận giải Vàng Chất 
lượng Quốc gia ở nước sở tại trong 
vòng 2 năm gần nhất, phải do cơ quan 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia đề 
cử… Bên cạnh đó, các tiêu chí xét 
duyệt giải thưởng đều áp dụng theo 
các tiêu chí của Mô hình Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia Hoa Kỳ. 

Việc đánh giá, chấm điểm phải do 
các chuyên gia kinh tế, kỹ thuật hàng 
đầu châu Á và thế giới thực hiện. Giải 
thưởng GPEA chỉ được trao cho các 
tổ chức, doanh nghiệp có mô hình 
kinh doanh hàng đầu khu vực Châu Á 
- Thái Bình Dương. Cho đến nay Việt 
Nam đã có 40 doanh nghiệp đạt Giải 
GPEA. 

Hiện nay, Giải thưởng GPEA do Tổ 
chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình 
Dương (APQO) xét duyệt. Lễ trao 
Giải thưởng GPEA 2016 được tổ chức 
nhân dịp Hội nghị Chất lượng Quốc tế 
lần thứ 22 của APQO. 

Theo Vietq.vn 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Nhật Bản chuẩn bị sử dụng trí 
tuệ nhân tạo để điều trị ung thư 

Ngày 29/11, Trung tâm Ung thư 
Quốc gia Nhật Bản cho biết, Trung 
tâm này có kế hoạch sử dụng trí tuệ 
nhân tạo (artificial intelligence - AI) 
trong việc chẩn đoán bệnh ung thư và 
quyết định những liệu trình tốt nhất để 
điều trị những bệnh nhân mắc phải 
căn bệnh này. 

Cơ sở nghiên cứu ung thư hàng đầu 
Nhật Bản này sẽ phối hợp với các tổ 
chức khác, bao gồm Viện Công nghệ 
và Khoa học Công nghiệp Tiên tiến 
Quốc gia, để thử nghiệm hệ thống 
chẩn đoán và điều trị ung thư trong 5 
năm. 

Hệ thống này sẽ sử dụng một cơ sở 
dữ liệu được tạo từ nguồn dữ liệu lớn 
do Trung tâm Ung thư Quốc gia thu 
thập, gồm thông tin di truyền, kết quả 
xét nghiệm máu và chẩn đoán hình 
ảnh. Hệ thống này cũng kiểm tra 
những tài liệu nghiên cứu y học liên 
quan. 

Trung tâm Ung thư Quốc gia dự 
định sử dụng hệ thống trên để tìm ra 
những chỉ dấu mới giúp phát hiện ung 
thư ở giai đoạn đầu và phát triển các 
loại thuốc điều trị ung thư. 

Một số cơ sở khác ở Nhật Bản cũng 
đã triển khai sử dụng AI trong lĩnh 
vực y học. Viện Y Khoa thuộc Đại 
học Tokyo mới đây thông báo một 

trường hợp sử dụng AI để chẩn đoán 
bệnh bạch cầu và giúp cứu sống một 
bệnh nhân. 

  Theo Vietnamplus.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Khởi động Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2017 

Ông Đỗ Tiến Dũng, Giám đốc cơ 
quan điều hành từ Quỹ Phát triển 
KH&CN Quốc gia (NAFOSTED) cho 
biết, giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 
2017 đã bắt đầu khởi động. Đối tượng 
được tham dự xét thưởng là tác giả 
của công trình nghiên cứu khoa học 
cơ bản xuất sắc thuộc các lĩnh vực xét 
tặng Giải thưởng. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải 
thưởng của Bộ KH&CN, được tổ chức 
hằng năm nhằm khích lệ và tôn vinh 
các nhà khoa học có thành tựu nổi bật 
trong nghiên cứu cơ bản thuộc các 
lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật, góp phần thúc đẩy khoa học 
công nghệ Việt Nam hội nhập và phát 
triển. 

Các lĩnh vực xét tặng Giải thưởng 
Tạ Quang Bửu bao gồm: Khoa học tự 
nhiên: toán học, khoa học máy tính và 
thông tin, vật lý, hóa học, các khoa 
học trái đất và môi trường, sinh học, 
khoa học tự nhiên khác; Khoa học kỹ 
thuật và công nghệ; Khoa học y, dược; 
Khoa học nông nghiệp. 

Theo đó, các tổ chức, cá nhân đề cử 
hoặc tự ứng cử gửi hồ sơ đăng ký xét 
tặng Giải thưởng Tạ Quang Bửu tới 

TIN NGẮN KH&CN 
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Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia từ 
ngày 22/11/2016 đến hết ngày 
21/01/2017. Công tác xét chọn Giải 
thưởng được triển khai từ tháng 
2/2017 đến tháng 4/2017. Trao giải 
thưởng vào tháng 5 năm 2017. 

Chi tiết về giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm 2017 truy cập 
Website: www.nafosted.gov.vn. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Vinh danh 5 nhà khoa học nữ 
xuất sắc Việt Nam năm 2016 

Sáng 29/11, Giải thưởng Khoa học 
L'Oréal - UNESCO Vì sự phát triển 
phụ nữ trong khoa học đã vinh danh 5 
nhà khoa học nữ xuất sắc Việt Nam 
năm 2016. 

Trong đó, hai nhà khoa học nữ được 
trao tặng Giải thưởng Khoa học Quốc 
gia năm 2016 L'Oréal Vì sự phát triển 
phụ nữ trong khoa học (For Women in 
Science) do Hội đồng Khoa học độc 
lập đề cử gồm: 

GS.TS Nguyễn Thị Lang, Trưởng 
phòng Công nghệ sinh học Trường 
ĐH An Giang và ĐH Cửu Long; GS 
bộ môn Di truyền và chọn giống cây 
trồng, Viện lúa Đồng bằng sông Cửu 
Long. GS Lang được vinh danh vì 
những đóng góp trong hơn 25 năm 
cho việc nghiên cứu, lai tạo và phát 
triển các giống lúa cho Việt Nam và 
áp dụng thành công các kết quả 
nghiên cứu vào thực tiễn đời sống và 
thương mại. 

TS Nguyễn Thị Mùa, thuộc phòng 

Nghiên cứu KH-CN và kiểm định 
phương tiện phòng cháy chữa cháy và 
cứu nạn, cứu hộ (Cục Cảnh sát Phòng 
cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - 
Bộ Công an). TS Mùa dành trọn tâm 
huyết trong công tác nghiên cứu ra các 
loại vật liệu chịu nhiệt, góp phần nâng 
cao hiệu quả công tác phòng cháy 
chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đặc biệt, 
các kết quả nghiên cứu được ứng dụng 
trong chế tạo mẫu vải chịu nhiệt cho 
các chiến sĩ tham gia phòng cháy chữa 
cháy. 

 
Hai nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng 

Khoa học Quốc gia năm 2016  

Cùng được vinh danh trong khuôn 
khổ của giải thưởng khoa học L’Oreal 
- UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ 
trong khoa học là 3 nhà nghiên cứu trẻ 
được trao học bổng Nhà nghiên cứu 
Khoa học trẻ tài năng (L’Oreal 
National Fellowship) bao gồm: Phó 
Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Thị Hà, Phó 
trưởng khoa Hóa thực vật, Viện Dược 
liệu; Tiến sĩ Đỗ Thị Phúc, giảng viên 
Đại học Khoa học Tự nhiên – Đại học 
Quốc gia Hà Nội; Tiến sĩ Nguyễn Thị 
Hiệp, giảng viên Đại học Quốc tế - 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. 

Các tiến sĩ trẻ này được vinh danh 
bởi những đóng góp của họ trong các 
nghiên cứu vì sức khỏe cộng đồng qua 
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việc tìm ra những hiểu biết mới và 
hướng đi mới từ nguồn nguyên liệu có 
sẵn trong nước để hỗ trợ điều trị ung 
thư, nghiên cứu về chọn tạo giống cây 
chống chịu tốt và ứng phó với biến đổi 
khí hậu, xâm lấn mặn cũng như các 
nghiên cứu về cải thiện tính chất vật 
liệu trong nha khoa phục hồi. 

Theo vietq.vn 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Thành lập Đảng bộ Sở KH-CN 

Chiều 5-12, tại Sở Khoa học và 
Công nghệ, đồng chí Đinh Văn Hùng, 
Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ 
quan tỉnh đã trao Quyết định thành 
lập Đảng bộ cơ sở Sở KH-CN. 

Đảng bộ Sở KH-CN được thành lập 
trên cơ sở nâng cấp từ Chi bộ cơ sở và 
trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan 
tỉnh. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối 
Cơ quan tỉnh chỉ định Ban Chấp hành 
Đảng bộ nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 7 
đồng chí. Đồng chí Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN làm Bí thư 
Đảng ủy. 

Tại buổi lễ, Đảng ủy Sở KH-CN đã 
công bố và trao quyết định thành lập 4 
chi bộ trực thuộc với 39 đảng viên. 

Theo Báo BR-VT 
 

 Tập huấn “Kiến thức và kỹ năng 
đổi mới sáng tạo trong phát triển thị 
trường công nghệ và khởi nghiệp 
sáng tạo” 

Ngày 22/11 tại hội trường Trung 
tâm Thông tin và Thống kê KH&CN, 

Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp phối hợp Sở KH&CN tổ chức 
lớp tập huấn “Kiến thức và kỹ năng 
đổi mới sáng tạo trong phát triển thị 
trường công nghệ và khởi nghiệp sáng 
tạo”. Báo cáo viên lớp tập huấn có 
ông Nguyễn Văn Trúc - Giám đốc 
Trung tâm Đào tạo và Hỗ trợ phát 
triển Thị trường Công nghệ. 

Tham dự lớp tập huấn, các học viên 
được giới thiệu các khái niệm cơ bản 
về đổi mới - sáng tạo, xúc tiến thương 
mại công nghệ, cũng như nội dung về 
quản trị và thương mại hóa tài sản trí 
tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế 
với mục đích nhằm cung cấp cho các 
học viên những kiến thức cơ bản về 
phát triển thị trường công nghệ và sàn 
giao dịch công nghệ cũng như đào tạo, 
bồi dưỡng và tôn vinh trí thức công 
nghệ về trình độ nghiên cứu khoa học 
và năng lực sáng tạo, đổi mới công 
nghệ, nâng cao năng lực KH&CN 
quốc gia phục vụ phát triển KT-XH 
của đất nước. Từ đó tiếp thu và vận 
dụng các thành tựu KH&CN, làm chủ 
công nghệ tiên tiến, tăng nhanh tỉ 
trọng đóng góp của KH&CN vào đời 
sống đồng thời tạo lập môi trường 
thuận lợi thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình 
thành phát triển bền vững và hội nhập 
thành công vào nền kinh tế thế giới. 
 
 Ứng dụng công nghệ nano và các 
giải pháp thay thế chất cấm, lạm 
dụng kháng sinh trong chăn nuôi 

Ngày 2/12/2016, Trung tâm Thông 
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tin và Thống kê KH&CN (Sở 
KH&CN) đã tổ chức buổi báo cáo 
chuyên đề “Ứng dụng công nghệ nano 
và các giải pháp thay thế chất cấm, 
lạm dụng kháng sinh trong chăn 
nuôi” do TS Nguyễn Văn Bắc (Văn 
phòng thường trực tại Nam Bộ - 
Trung tâm Khuyến nông Quốc gia) là 
báo cáo viên.  

Báo cáo chuyên đề đã cung cấp cho 
các cán bộ quản lý, hợp tác xã, trang 
trại, hộ nông dân trên địa bàn những 
kiến thức về công nghệ nano và ứng 
dụng trong chăn nuôi hiện nay. Đồng 
thời đưa ra các giải pháp chăn nuôi an 
toàn, không lạm dụng kháng sinh và 
mô hình chăn nuôi không sử dụng 
chất cấm trong chăn nuôi. 

Tại buổi báo cáo chuyên đề TS 
Nguyễn Văn Bắc đã gợi ý các biện 
pháp chăn nuôi an toàn nhưng vẫn thu 
được lợi nhuận kinh tế cao là: đẩy 
mạnh chăn nuôi theo hướng VietGap; 
Chăn nuôi An toàn sinh học; Sử dụng 
các biện pháp lai tạo và đưa nhanh các 
giống vật nuôi có tỷ lệ thịt nạc cao vào 
sản xuất; Tăng cường sử dụng các chế 
phẩm sinh học, các chất thay thế chất 
bị cấm sử dụng; Các chế phẩm cung 
cấp kháng thể; sử dụng các kháng sinh 
thảo dược,… 

 
 Hội thảo “Cộng tác viên, người 
dùng tin và các trạm thông tin điện 
tử KH&CN 2016” 

Ngày 23/11/2016 Trung tâm Thông 
tin và Thống kê KH&CN đã tổ chức 

buổi hội thảo “Cộng tác viên, người 
dùng tin và các trạm thông tin điện tử 
KH&CN 2016”. Đến dự và chủ trì hội 
thảo có ông Vương Quang Cần - PGĐ 
Sở KH&CN và hơn 80 đại biểu đại 
diện Sở ban ngành, các cơ quan đoàn 
thể có liên quan, UBND các 
huyện/TP, phòng Kinh tế/Kinh tế hạ 
tầng các huyện/TP, Hội Nông dân các 
xã trên địa bàn tỉnh, cán bộ trạm 
thông tin điện tử KH&CN tham dự. 

Buổi hội thảo nhằm tạo diễn đàn cho 
các cộng tác viên và người dùng tin 
trên địa bàn tỉnh trao đổi, thảo luận 
đánh giá nội dung, hình thức tuyên 
truyền KH&CN trên các ấn phẩm 
thông tin KH&CN của Sở KH&CN 
thực hiện trong thời gian qua. Từ đó 
làm cơ sở cho việc đề xuất giải pháp 
cải tiến, nâng cao chất lượng của ấn 
phẩm trong thời gian tới. 

Tại buổi hội thảo các đại biểu còn 
trao đổi và nêu lên những khó khăn, 
thuận lợi trong hoạt động thực tế của 
35 Trạm Thông tin điện tử KH&CN, 
phương hướng hợp tác với các cộng 
tác viên của các ấn phẩm và trao đổi 
với các cộng tác viên đang thực hiện 
biên tập thông tin tại các trạm thông 
tin điện tử các xã…  

Phát biểu kết thúc buổi hội thảo, ông 
Vương Quang Cần cảm ơn và ghi 
nhận những ý kiến đóng góp của các 
cộng tác viên và khách mời, để từ đó 
sắp xếp, điều chỉnh lại các ấn phẩm 
cho phù hợp yêu cầu của cộng tác viên 
và phù hợp với nhu cầu của độc giả, 
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góp phần làm phong phú và ý nghĩa 
hơn đối với bạn đọc, nâng cao hiệu 
quả công tác tuyên truyền thông tin 
KH&CN của Sở. 

Theo Sở KH&CN 
 

 
 
 

 Sản xuất thành công tá dược từ 
nguồn tinh bột sắn 

 Vừa qua, Viện Hóa học Công 
nghiệp Việt Nam và Công ty CP cồn 
và tinh bột Phú Mỹ đã phối hợp thực 
hiện thành công việc sản xuất 2 loại tá 
dược từ nguồn tinh bột sắn: Amidon 
TS và tinh bột natri glycolat. Sản 
phẩm tá dược đạt tiêu chuẩn dược 
điển với giá thành thấp, đáp ứng nhu 
cầu về tá dược của thị trường nội địa, 
góp phần tiết kiệm ngoại tệ cho nền 
kinh tế. 

Cả 2 sản phẩm trên đã được kiểm 
nghiệm tại Viện Kiểm nghiệm thuốc 
Trung ương. Các kết quả phân tích 
cho thấy, sản phẩm Amidon TS và 
tinh bột natri glycolat đạt được tất cả 
các chỉ tiêu theo Dược điển Việt Nam 
4 và Dược điển châu Âu. Các chỉ tiêu 
cơ lý như độ trắng, độ trương nở, độ 
trơn chảy đạt tương đương, thậm chí 
vượt trội so với các sản phẩm nhập 
ngoại. Ngoài ra, kết quả thử nghiệm 
bào chế như độ chịu nén, độ rã, độ 
mài mòn… cũng cho thấy, sản phẩm 
Amidon TS và tinh bột natri glycolat 
đáp ứng tất cả các yêu cầu của các nhà 

bào chế. 
Thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện 

Hóa học Công nghiệp Việt Nam 
Số 2 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà 
Nội; Tel: 04.38253920. 

Theo Khoahocvacongnghevietnam 
 

 Bảo quản nông sản bằng “lai 
ghép” công nghệ sấy 

Kết hợp công nghệ bơm nhiệt và lò 
vi sóng không chỉ giúp kéo dài thời 
gian bảo quản và giữ được chất lượng 
nông sản như ban đầu, mà còn giúp 
tiết kiệm năng lượng so với các công 
nghệ khác.  

Trước những tổn thất về nông sản 
sau thu hoạch khiến sản phẩm khó 
cạnh tranh trên trường quốc tế, Viện 
KH&CN nhiệt lạnh (Đại học Bách 
khoa Hà Nội) đã thực hiện “Nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống sấy sử 
dụng kết hợp bơm nhiệt và vi sóng để 
sấy một số loại nông sản, thực phẩm 
và dược liệu”. Sau 5 năm, các nhà 
khoa học đã thành công trong việc tạo 
ra phương pháp khá mới mẻ ở Việt 
Nam và được đánh giá khả thi nhất để 
bảo quản nông sản.  

Trong đó, công nghệ bơm nhiệt có 
ưu điểm là nhiệt độ sấy thấp, chi phí 
cũng như tiêu thụ năng lượng ít hơn 
nhiều so với sấy thăng hoa hay chân 
không. Phương pháp này giúp sản 
phẩm tươi hơn nhờ bảo tồn được 
vitamin và hợp chất hữu cơ có ích, 
đồng thời giữ được màu sắc, hương vị 
tự nhiên nhất là với các sản phẩm 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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chứa tinh dầu, hương hoa, dược phẩm. 
Thời gian tới, tiến sĩ Khuê cùng 

đồng nghiệp sẽ chuyển giao công 
nghệ cho doanh nghiệp theo hình thức 
trọn gói hoặc có đào tạo, liên kết với 
doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp các hệ 
thống tương tự có các dải công suất 
khác nhau. 

Theo Vnexpress.net 
 
 
 

 
 Thông tư hướng dẫn đăng ký cơ 
sở pha chế khí 

Ngày 28/6/2016, Bộ KH&CN đã ban 
hành Thông tư số 11/2016/TT-
BKHCN về việc hướng dẫn đăng ký cơ 
sở pha chế khí. Thông tư này hướng 
dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí tại Việt 
Nam, bao gồm khí dầu mỏ hóa lỏng 
(LPG), khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG), khí thiên nhiên nén (CNG).  

Thông tư này áp dụng đối với các 
đối tượng là: Thương nhân kinh doanh 
khí đầu mối và thương nhân đầu mối 
pha chế khí (sau đây viết tắt là thương 
nhân); Cơ quan quản lý nhà nước về 
đo lường, chất lượng và cơ quan nhà 
nước, tổ chức, cá nhân khác có liên 
quan. Thông tư này không áp dụng 
đối với thương nhân nhập khẩu, sản 
xuất, pha chế khí chuyên dùng cho 
nhu cầu riêng của mình, không đưa ra 
lưu thông trên thị trường theo đăng ký 
với Bộ Công Thương. 

Hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế khí 

Trường hợp cấp mới, hồ sơ gồm: a) 
Đơn đăng ký cơ sở pha chế khí; b) 
Giấy chứng nhận đăng ký doanh 
nghiệp (đối với thương nhân sản xuất 
khí) hoặc Giấy chứng nhận đủ điều 
kiện xuất khẩu, nhập khẩu khí do Bộ 
Công Thương cấp (đối với thương 
nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu 
khí); c) Quy trình, thủ tục, tài liệu 
chứng minh việc xây dựng, áp dụng 
và duy trì hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 hoặc hệ thống quản lý chất 
lượng chuyên ngành dầu khí theo tiêu 
chuẩn ISO/TS 29001:2013; d) Bản 
thuyết minh năng lực của từng cơ sở 
pha chế khí.  

Trường hợp cấp điều chỉnh, bổ sung, 
hồ sơ gồm: a) Đơn đăng ký điều 
chỉnh, bổ sung Giấy chứng nhận đăng 
ký cơ sở pha chế khí; b) Bản thuyết 
minh năng lực của từng cơ sở pha chế 
khí (đối với nội dung điều chỉnh, bổ 
sung)  

Trường hợp cấp lại, hồ sơ gồm: a) 
Đơn đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận 
đăng ký cơ sở pha chế khí; b) Báo cáo 
tình hình pha chế khí trong thời hạn 
hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký 
cơ sở pha chế khí (tính đến thời điểm 
đề nghị cấp lại); c) Bản chính Giấy 
chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí 
bị hư hỏng (nếu có) đối với trường 
hợp Giấy chứng nhận bị hư hỏng; 

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 
01/01/2017. 

Theo most.gov.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


