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BR-VT: NĂM 2016 - NĂM 
KH&CN VỚI KHỞI NGHIỆP VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Chiều ngày 30/12/2016, Sở KH&CN 
tổ chức Hội nghị cán bộ công chức Sở 
KH&CN năm 2017 với sự tham dự 
của hơn 100 cán bộ công chức,viên 
chức và người lao động. Tham dự và 
chủ trì Hội nghị có ông Mai Thanh 
Quang, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Sở 
KH&CN, ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ 
tịch Công đoàn viên chức tỉnh. 

Năm 2016, Sở KH&CN cơ bản hoàn 
thành nhiệm vụ được giao. Kịp thời 
tham mưu UBND tỉnh triển khai thực 
hiện những chủ trương, chính sách của 
Đảng, pháp luật của nhà nước về 
KHCN liên quan tới phát triển KT-XH 
của địa phương. Hoạt động chuyên 
môn về KHCN từng bước được củng 
cố, tăng cường; năng lực, trình độ 
chuyên môn của cán bộ, công chức 
ngày càng hoàn thiện đáp ứng yêu cầu 
của nhiệm vụ được giao.  

Hoạt động tham mưu 
Sở KH&CN đã tham mưu UBND 

tỉnh xây dựng và ban hành Quyết định 
số 3380/QĐ-UBND về kế hoạch hỗ 
trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo của 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020. Kế 
hoạch này nhằm cụ thể hóa mục tiêu, 
nội dung đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc 
gia đến năm 2025”. Theo đó, trong 
giai đoạn 2016-2020, tỉnh hỗ trợ phát 

triển ít nhất 200 dự án và 50 Doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Đồng thời ban hành các quyết định về 
phê duyệt danh mục đề tài/dự án 
nghiên cứu khoa học và công nghệ 
năm 2016; phê duyệt danh mục nhiệm 
vụ KH&CN đối với các đề tài nghiên 
cứu, dự án sản xuất thử nghiệm thực 
hiện năm 2017 của tỉnh; ban hành Quy 
chế xét tặng Giải thưởng khoa học 
công nghệ... 

Hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ 

Đây là công tác mang điểm nhấn 
trong năm 2016 của hoạt động 
KH&CN tỉnh do chú trọng đến việc 
gắn kết giữa nghiên cứu và nhu cầu 
của thị trường nhằm nâng cao tỷ lệ 
ứng dụng của đề tài, tăng cường đặt 
hàng trong nghiên cứu khoa học và 
chuyển giao ứng dụng kết quả nghiên 
cứu, hỗ trợ đề tài sau nghiệm thu. 

Trong năm, Sở đã tổ chức hội đồng 
tư vấn xác định nhiệm vụ nghiên cứu 
triển khai trong kế hoạch năm 2017 
của tỉnh, kết quả đã xác định được 05 
đề tài và 02 dự án trong tổng số 69 đề 
xuất đạt tỷ lệ 10,14%. Đồng thời Sở 
đã tổ chức nghiệm thu 4 đề tài, dự án 
đến hạn; kiểm tra tiến độ theo hợp 
đồng 14 đề tài, dự án; xây dựng danh 
mục các đề tài, dự án thuộc kế hoạch 
hoạt động khoa học và công nghệ năm 
2017 theo tiến độ.  

Công tác quản lý công nghệ và an 
toàn bức xạ hạt nhân 

Trong năm, Sở đã cấp phép sử dụng 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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thiết bị X-quang theo quy định; tiếp 
nhận và xử lý cấp phép 18 thiết bị X-
quang cho 18 cơ sở; cấp 12 chứng chỉ 
nhân viên bức xạ; 06 hồ sơ cấp phép 
tiến hành công việc bức xạ dịch vụ 
công cấp độ 3; cấp 01 giấy phép vận 
chuyển hàng nguy hiểm cho công ty 
Cổ phần Cấp nước tỉnh BR-VT. Hoàn 
thành công tác diễn tập ứng phó sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh BR-VT 
năm 2016 (Từ ngày 15-16/12/2016 tại 
KCN Đông Xuyên, TP.VT). 

Công tác Quản lý KHCNCS 
Trong năm qua, Sở đã ban hành văn 

bản Quy định trình tự, thủ tục công 
nhận sáng kiến, kết quả nhiệm vụ 
KH&CN phục vụ thi đua khen thưởng 
tại Sở; tổ chức hội đồng khoa học 
đánh giá 174 sáng kiến có phạm vi 
ảnh hưởng toàn quốc và sáng kiến cấp 
tỉnh năm 2016; 58 hồ sơ sáng kiến cấp 
tỉnh, cấp toàn quốc ngành giáo dục và 
đào tạo năm 2015-2016. Kết quả: Hội 
đồng công nhận 01 sáng kiến cấp toàn 
quốc và 102 sáng kiến cấp tỉnh. 

Hướng dẫn 25 tổ chức, doanh 
nghiệp đăng ký bảo hộ quyền sở hữu 
công nghiệp. Hoàn thiện hồ sơ đánh 
giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN 
và thành lập doanh nghiệp KHCN đối 
với công ty TNHH quốc tế Troy; cấp 
Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
KH&CN cho 03 tổ chức KH&CN. Tổ 
chức kiểm tra tình hình hoạt động của 
các tổ chức KH&CN trên địa bàn tỉnh 
BR-VT đã đăng ký hoạt động 
KH&CN. 

Phối hợp với Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật tỉnh triển khai 
Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh BR-VT 
năm 2016-2017, tổ chức Lễ tổng kết 
và trao giải thưởng Cuộc thi Ý tưởng 
KH&CN tỉnh BR-VT lần thứ I năm 
2015, dự thảo Thể lệ Cuộc thi Ý tưởng 
khoa học tỉnh BR-VT lần thứ II năm 
2016 - 2017 trình UBND tỉnh. 

Công tác TCĐLCL 
Đã tiếp nhận và cấp thông báo kết 

quả kiểm tra nhà nước hàng hóa nhập 
khẩu cho 177 lô hàng hóa đáp ứng yêu 
cầu chất lượng hàng hoá nhập khẩu 
của 18 công ty; tiếp nhận hồ sơ đăng 
ký kiểm tra nhà nước 17 lô hàng hóa 
nhập khẩu của 06 công ty. 

Hướng dẫn, tiếp nhận và cấp 27 bản 
công bố hợp chuẩn, 27 bản công bố 
hợp quy cho 07 Doanh nghiệp; Cập 
nhật 1233 tin cảnh báo về hàng rào kỹ 
thuật trong thương mại từ các nước 
thành viên WTO; đăng 144 thông tin 
liên quan về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại và tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng đăng trên website. Cung 
cấp 59 thông tin tiêu chuẩn TCVN, 
QCKT, ĐLVN cho các đơn vị, doanh 
nghiệp có nhu cầu. 

Thực hiện kiểm định 13.396 phương 
tiện đo các loại cho 1.474 cơ sở, cấp 
3.330 giấy chứng nhận kiểm định, dán 
5.372 tem kiểm định cho phương tiện 
đo đạt yêu cầu. 

Chương trình KH&CN hỗ trợ DN 
Năm 2016, công tác triển khai 

Chương trình KH&CN hệ hỗ trợ 
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doanh nghiệp đã thực hiện tốt và hiệu 
quả, cụ thể năm 2016, nhận được 89 
đơn đăng ký tham gia Chương trình,  
tiến hành khảo sát tại 77 doanh 
nghiệp; phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 
41 doanh nghiệp với tổng kinh phí là 
2.638,4  triệu đồng, nghiệm thu 46 đề 
án với tổng kinh phí là 2.012,7 triệu 
đồng. 

Ngoài ra, đã thực hiện hỗ trợ kinh 
phí cho các doanh nghiệp đạt Giải 
thưởng chất lượng Châu á - Thái Bình 
Dương, GTCLQG năm 2015, và phát  
động tham dự GTCLQG 2016; phát 
động GTCLQG năm 2016 đến 200 
DN trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận 13 
đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 
2016.  

Công tác thanh tra và pháp chế 
Năm qua, Thực hiện 06/06 cuộc 

thanh tra chuyên ngành về TCĐLCL, 
sở hữu trí tuệ nhãn hàng hóa, an toàn 
bức xạ và hạt nhân đối với các đơn vị 
có sử dụng phương tiện đo nhóm 2, 
các cơ sở kinh doanh vàng trang sức 
và các cơ sở bức xạ công nghiệp.. 
Tiến hành thanh tra tại 139 cơ sở đạt 
100% theo kế hoạch năm, đã xử phạt 
vi phạm hành chính 03 cơ sở với tổng 
số tiền 36.928.000 đồng, áp dụng hình 
thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng 
giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh có thời hạn 01 đơn vị. Tiến 
hành đợt kiểm tra chất lượng, đo 
lường nhãn hàng hóa cuối năm 2016 
và Tết nguyên đán theo chỉ đạo của 
Tổng cục TCĐLCL.  

Công tác Thông tin KH&CN: 
Trong năm đã định kỳ phát hành các 

bản tin (Phổ biến kiến thức, Sở hữu trí 
tuệ, Thông tin khoa học và người lãnh 
đạo; bản tin về hàng rào kỹ thuật trong 
thương mại (TBT) và Tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng); Đặc san thông tin 
KHCN; kỷ yếu các đề tài dự án ứng 
dụng KH&CN giai đoạn 2013-2015, 
trạm thông tin điện tử KHCN cấp xã.  

Bên cạnh đó, đã thực hiện thu 
chương trình truyền hình 100 phim 
KH&CN phục vụ nông thôn (thuộc 
các lĩnh vực nông nghiệp, y học, công 
nghệ, môi trường, quy trình bảo quản 
và chế biến,…); xây dựng phim về  
quy trình kỹ thuật trong sản xuất nông 
nghiệp; triển lãm các giải pháp đạt 
giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-
VT năm 2014-2015 nhân ngày 
KH&CN Việt nam 18/5. Tăng cường 
công tác tuyên truyền hoạt động 
KH&CN trên các phương tiện thông 
tin đại chúng khác như: Đài Phát 
thanh và truyền hình tỉnh, Báo BR-
VT, Đài Truyền hình nhân dân; Báo 
Nhân dân; Báo Nhân dân điện tử; Báo 
Khoa học và Phát triển. Đã tổ chức 13 
lớp tập huấn, 06 báo cáo chuyên đề, 
05 hội thảo về các lĩnh vực KHCN với 
thành phần tham dự chủ yếu là doanh 
nghiệp, các nhà khoa học, nông dân, 
đoàn thanh niên và cán bộ trạm khai 
thác và sử dụng thông tin KH&CN 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.  

Ngày 18/5/2016, đã đưa vào vận 
hành Sàn giao dịch công nghệ 
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(SDGCN) trực tuyến của tỉnh. Đến 
nay đã có 634 nhà cung cấp với trên 
2.500 sản phẩm chào bán, 135 tổ chức 
và chuyên gia tư vấn đăng ký tham gia 
sàn...  

Công tác ứng dụng tiến bộ 
KH&CN 

Hoạt động của ứng dụng tiến bộ 
KH&CN trong năm cũng đã triển khai 
14 nhiệm vụ thường xuyên theo chức 
năng và 02 dự án sản xuất thử nghiệm 
trong kế hoạch, đã hoàn thành 7/16 
nhiệm vụ. Triển khai dự án “Trồng 
cây ngập mặn tạo vành đai sinh thái tự 
nhiên bảo vệ hệ thống hàng rào sản 
xuất thử nghiệm Cầu Cỏ May”; chuẩn 
bị triển khai thực hiện dự án “Sửa 
chữa và nâng cấp hệ thống điện năng 
lượng mặt trời tại các trạm kiểm lâm 
thuộc Vườn Quốc Gia Côn Đảo, 
huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT”.  

Thực hiện trồng cây trên bãi bồi và 
thi công xây dựng hàng rào granivells 
cho dự án Stabiplages Lộc An. Triển 
khai thành công dự án “Xây dựng mô 
hình nuôi thương phẩm cá chim vây 
vàng trong ao đất tại Long Sơn, thành 
phố Vũng Tàu”; triển khai thực hiện 
Quyết định 1881/QĐ-UBND ngày 
05/09/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh 
BR-VT về Đề án khung các nhiệm vụ 
bảo tồn nguồn gen cấp tỉnh của tỉnh 
BR-VT giai đoạn 2014-2020 cho 02 
đối tượng cá chình hoa và cá măng 
sữa phục vụ triển khai kế hoạch 2017. 

Đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ ứng 
dụng tiến bộ KH&CN cấp huyện, ký 

kết chương trình phối hợp triển khai 
hoạt động KH&CN giai đoạn 2016 - 
2017 với UBND huyện Xuyên Mộc 

Hoạt động Quỹ Phát triển 
KH&CN địa phương 

Năm 2016, cơ quan điều hành Quỹ 
đã tham mưu UBND tỉnh và Chủ tịch 
HĐQL Quỹ ban hành các quy định, 
quy trình phục vụ hoạt động nghiệp vụ 
của Quỹ để thực hiện hoạt động tài 
trợ, hỗ trợ và cho vay; tham gia thẩm 
định kinh phí các nhiệm vụ KH&CN 
cấp tỉnh. Tổ chức hội nghị giới thiệu 
và hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ 
chức KH&CN tiếp cận các hoạt động 
cho vay, bảo lãnh vốn vay, tài trợ, hỗ 
trợ vốn của Quỹ. 

Hoạt động Hợp tác quốc tế 
Nhằm chuyển giao, ứng dụng công 

nghệ tiên tiến của nước ngoài trong xử 
lý chống xói lở bờ biển và cảnh báo ao 
xoáy tại vùng bờ biển của địa phương, 
Sở KH&CN đã cử cán bộ đi công tác 
tại Hà Lan, Hàn Quốc để tìm hiểu về 
công nghệ như: đo đạc trực tuyến các 
dữ liệu về sóng, dòng chảy, dao động 
mực thuỷ triều, nhiệt độ nước biển; 
Công nghệ giám sát bãi biển bằng các 
trạm giám sát trực tuyến camera 
CCTV tại các khu nhà cao tầng… qua 
đó có thể ứng dụng các công nghệ, mô 
hình của nước bạn vào công tác xử lý 
tại Bãi Trước, Bãi Sau của thành phố 
Vũng Tàu. 

Đánh giá chung 
Theo ông Mai Thanh Quang, Giám 

đốc Sở KH&CN, trong năm qua, bên 
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cạnh những kết quả đạt được, hoạt 
động KH&CN năm 2016 của tỉnh vẫn 
còn một số hạn chế như một số nhiệm 
vụ được giao triển khai thực hiện và 
hoàn thành còn chậm; việc triển khai 
xây dựng và xác  định nhiệm vụ 
thường xuyên theo chức năng của các 
đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập 
theo Thông tư 121/2014/TT-BTC-
BKHCN còn lúng túng; công tác ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
và hợp tác quốc tế về khoa học và 
công nghệ cần tăng cường hơn nữa. 
Giám đốc Sở KH&CN cũng động viên 
cán bộ công chức viên chức và người 
lao động vượt qua khó khăn để nỗ lực 
trong công tác năm 2017, phát huy 
những ưu điểm và khắc phục những 
hạn chế để hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ được giao. 

Tại hội nghị, ông Mai Thanh Quang, 
đã phát động phong trào thi đua trong 
cán bộ công chức viên chức và người 
lao động năm 2017; các phòng, đơn vị 
ký kết giao ước thi đua năm 2017. Các 
cá nhân, tập thể đã được trao tặng 
bằng khen vì có thành tích xuất sắc 
trong công tác năm 2016. Hội nghị 
cũng thông qua Nghị quyết Hội nghị 
Cán bộ công chức năm 2017. 

Theo Sở KH&CN 
 
XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI 
KHỞI NGHIỆP ĐỂ THÚC ĐẨY 
NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN 

Sáng 27/12, tại Hà Nội, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt Nam 

(VCCI), Cục phát triển thị trường 
doanh nghiệp (Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN)) phối hợp với Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức 
diễn đàn với chủ đề: “Xây dựng hệ 
sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo trong nông nghiệp”. 

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, 
tính đến hết tháng 02/2016, cả nước 
có 4.424 doanh nghiệp (DN) thuộc 
ngành nông nghiệp (bao gồm nông, 
lâm, thủy sản). Các DN này có hiệu 
quả kinh tế tương đối tốt, chỉ số phản 
ánh về hiệu suất sinh lời cao hơn so 
với các DN trong lĩnh vực khác. Quá 
trình đổi mới DN Nhà nước đã có sự 
thay đổi đáng kể, số DN Nhà nước 
trong nông nghiệp giảm đáng kể trong 
những năm gần đây. Năm 2016, đã có 
244 DN nhà nước trong nông nghiệp 
được thông qua đề án tái cơ cấu. Đặc 
biệt sau khi được Chính phủ đưa ra 3 
Nghị quyết về cải thiện môi trường 
kinh doanh, việc quan tâm và thu hút 
DN đầu tư vào nông nghiệp nhận thấy 
nhiều chuyển biến tích cực. 

 
Diễn đàn xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 

và đổi mới sáng tạo trong nông nghiệp. 

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Tiến 
Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho 
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biết, trong suốt 30 năm qua, nông 
nghiệp Việt Nam mới chỉ dừng lại ở 
nền kinh tế hộ gia đình, manh mún, 
không gắn kết nên không phát triển 
được. Ông Lộc cho rằng, vấn đề khởi 
nghiệp trong nông nghiệp trước hết 
nhằm vào đổi mới mô hình kinh 
doanh trong nông nghiệp từ các hộ 
cho đến người kinh doanh và cả nền 
kinh tế. 

Theo ông Lộc, để phát triển nông 
nghiệp cần phải có hệ sinh thái để 
thúc đẩy khởi nghiệp. Chúng ta chỉ 
thành công khi xây dựng được một hệ 
sinh thái hoàn chỉnh, tất nhiên phải 
đảm bảo nhiều cách tiếp cận khác 
nhau. 

Khuyến khích, hỗ trợ khởi nghiệp 
nông nghiệp 

Trao đổi tại Diễn đàn, TS. Phạm 
Hồng Quất, Cục trưởng Cục Phát triển 
thị trường và Doanh nghiệp KH&CN 
cho biết, vừa qua Bộ KH&CN đã chủ 
trì, soạn thảo và được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025”. Trong hệ 
sinh thái khởi nghiệp, vai trò của Nhà 
nước với các chính sách pháp luật là 
vô cùng quan trọng. Nếu nói về điểm 
mạnh cho hệ sinh thái khởi nghiệp 
phát triển ông Phạm Hồng Quất cho 
biết, hiện đã có hành lang pháp lý cơ 
bản để DN khởi nghiệp phát triển; có 
hệ thống các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp; bắt đầu có các quỹ đầu tư, cá 
nhân đầu tư cho khởi nghiệp; có một 

số DN khởi nghiệp thành công. 
Đặc biệt, hiện nay các DN khởi 

nghiệp đã và đang nhận được sự ủng 
hộ mạnh mẽ của lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước về vấn đề khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Bên cạnh đó, dân số Việt 
Nam trẻ, nhân lực tri thức cao, đặc 
biệt là nhân lực, rất phù hợp để phát 
triển khởi nghiệp. 

Ông Phạm Quang Hiển - Vụ trưởng 
Vụ Quản lí Doanh nghiệp - Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển Nông thôn cho 
biết, trong những năm qua, nhiều hoạt 
động hỗ trợ khởi nghiệp đã được tổ 
chức như: Giao lưu khởi nghiệp năm 
2013 do VCCI cùng các bộ, ngành 
phối hợp với ĐH Nông nghiệp Hà Nội 
tổ chức với sự tham gia của gần 1000 
sinh viên. Năm 2015, “Khởi nghiệp 
Nông nghiệp” của trường Đại học 
Nông nghiệp Hà Nội có sự tham gia 
của 9 trường đại học, cao đẳng. Các 
cuộc thi “Khởi nghiệp quốc gia” năm 
2013, 2014, 2015, 2016. 

Về định hướng cho DN trong nông 
nghiệp, theo ông Hiển, trước hết cần 
cụ thể hóa các chủ trương, chính sách 
khuyến khích, thu hút đầu tư tư nhân 
trong nước và ngoài nước. Đẩy mạnh 
tuyên truyền nâng cao nhận thức về 
chủ trương, chính sách ưu đãi, khuyến 
khích thu hút đầu tư tư nhân vào nông 
nghiệp. 

Bên cạnh đó, cần tập trung cải thiện 
môi trường kinh doanh theo Nghị 
quyết số 19/NQ-CP; nâng cao hiệu 
quả quản lý, đảm bảo cạnh tranh bình 
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đẳng…; Thực hiện đơn giản hóa thủ 
tục hành chính và tiết kiệm thời gian, 
kinh phí từ các TTHC, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các DN đầu tư vào nông 
nghiệp. 

Ngoài ra, để cải thiện môi trường 
kinh doanh, chúng ta phải đẩy mạnh 
đối thoại với DN, tháo gỡ khó khăn và 
hoàn thiện chính sách thu hút đầu tư 
tư nhân vào nông nghiệp, nông 
thôn; Nâng cao chất lượng quy hoạch 
sản xuất nông, lâm, thủy sản; nâng cao 
hiệu quả quản lý quy hoạch sử dụng 
đất nông nghiệp. 

Cùng với đó, phải rà soát, đề xuất 
hoàn thiện cơ chế, chính sách và đổi 
mới hình thức quản lý các dịch vụ 
công trong lĩnh vực nông nghiệp, 
nông thôn; Đẩy mạnh các chương 
trình xúc tiến thương mại và đầu tư, 
mở rộng trường, hỗ trợ đào tạo và 
pháp lý cho DN ngành nông nghiệp; 
Rà soát các Hiệp định thương mại tự 
do (FTAs) và đánh giá khả năng cạnh 
tranh các ngành hàng nông, lâm, thủy 
sản và khả năng đàm phán thuế quan 
đối với khu vực tự do thương mại khi 
Việt Nam tham gia. 

Tổng hợp 
 
 
 
 

KH&CN TRỞ THÀNH ĐỘNG 
LỰC QUAN TRỌNG ĐÓNG GÓP 
VÀO SỰ PHÁT TRIỂN NGÀNH 
CÔNG THƯƠNG 

Chiều 23/12, tại Hà Nội, Bộ Công 
thương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 
hoạt động KH&CN ngành công 
thương giai đoạn 2011 - 2015. 

Hội nghị có sự tham dự của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn 
Anh, Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Quốc 
Khánh cùng toàn thể đại diện các đơn 
vị Bộ Công Thương, các viện nghiên 
cứu, chuyên gia trong lĩnh vực 
KH&CN. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh 

(thứ 2 bên phải) tham dự tại Hội nghị 

Trong  giai đoạn 2011 – 2015 các 
viện nghiên cứu của Bộ đã được Nhà 
nước đầu tư thực hiện 12 dự án đầu tư 
chiều sâu, nâng cao năng lực nghiên 
cứu với tổng kinh phí đầu tư khoảng 
624 tỷ đồng. Các dự án sau khi kết 
thúc đầu tư, đi vào hoạt động sẽ góp 
phần nâng cao năng lực nghiên cứu 
KH&CN của Viện.   

Ngoài việc triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ và cấp nhà 
nước, Bộ Công thương được Thủ 
tướng Chính phủ giao chủ trì một số 
chương trình, đề án cấp Quốc gia như: 
Chương trình KH&CN phát triển công 
nghiệp hóa dược, Đề án phát triển 
nhiên liệu sinh học, Đề án ứng dụng 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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CNSH trong công nghiệp chế biến, Đề 
án đổi mới và hiện đại hóa công nghệ 
trong ngành công nghiệp khai 
khoáng,… 

Nhiều công trình nghiên cứu 
KH&CN đã được áp dụng thành công 
vào các lĩnh vực sản xuất và kinh 
doanh của ngành, góp phần đáp ứng 
nhu cầu trong nước, nâng cao tỷ lệ nội 
địa hóa trong chế tạo thiết bị, giảm 
nhập siêu, nâng cao năng suất, giảm 
giá thành, tăng sức cạnh tranh của sản 
phẩm, đem lại hiệu quả kinh tế của 
ngành. Nhiều công trình nghiên cứu 
KH&CN của các đơn vị trong Bộ 
Công Thương đã được trao Giải 
thưởng sáng tạo KH&CN Việt Nam 
Vifotec. 

 Đặc biệt, Bộ Công thương đã chủ 
động tìm kiếm thị trường, thực hiện 
nhiều hợp đồng nghiên cứu, dịch vụ tư 
vấn KH&CN, chuyển giao công nghệ 
để hiện thực hóa quan điểm KH&CN 
là động lực quan trọng để phát triển 
KT-XH. Song song với hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, hoạt 
động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng 
và sở hữu trí tuệ đã được quan tâm 
giai đoạn 2011 - 2015. Hoạt động xây 
dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
áp dụng hệ thống quản lý được triển 
khai lồng ghép với việc thực hiện các 
chương trình, đề án đang được triển 
khai như: Chương trình nâng cao nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
hàng hóa ngành công nghiệp... 

 Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, TS. 

Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Công 
thương cho biết: Trong thời gian tới, 
hoạt động KH&CN sẽ tập trung vào 
các nhiệm vụ như: Tiếp tục đổi mới, 
hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, 
nâng cao hiệu quả hoạt động và phát 
triển thị trường KH&CN; Đầu tư phát 
triển có trọng tâm, trọng điểm cơ sở 
vật chất, trang thiết bị hiện đại đáp 
ứng nhu cầu nghiên cứu, đặc biệt 
trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo sản 
phẩm mới, phân tích, kiểm tra, chứng 
nhận hợp quy, hợp chuẩn sản phẩm; 
Nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ phục vụ phát triển bền 
vững các lĩnh vực ngành Công thương 
từ nghiên cứu phục vụ xây dựng chiến 
lược, chính sách phát triển công 
nghiệp và thương mại, khai thác có 
hiệu quả các Hiệp định TPP, FTA đã 
ký kết đến các nghiên cứu phục vụ 
phát triển, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp, sản phẩm 
công nghiệp; Đẩy mạnh hoạt động 
thông tin, thống kê KH&CN, xây 
dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kĩ thuật 
và sở hữu trí tuệ. 

Cuối cùng, đại diện Bộ Công 
Thương đã đề nghị Bộ KH&CN đẩy 
mạnh hỗ trợ thiết thực hơn nữa cho 
triển khai một số chương trình phát 
triển thị trường công nghệ, tạo điều 
kiện cho các bên cung-cầu có điều 
kiện mua-bán công nghệ, góp phần 
đẩy nhanh thương mại hóa các kết quả 
nghiên cứu… 

Tổng hợp 
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PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
KH&CN LÀ NHIỆM VỤ TRỌNG 
TÂM CỦA NGÀNH KH&CN 

Sáng ngày 21/12, tại tỉnh Kiên 
Giang, Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
(DN KH&CN) phối hợp với Trung 
tâm Nghiên cứu - Ứng dụng – Phát 
triển thương hiệu Việt (Liên hiệp các 
hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) 
tổ chức Hội nghị phát triển doanh 
nghiệp KH&CN năm 2016. 

Đây là Hội nghị thường niên được tổ 
chức nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa 
các cơ quan quản lý nhà nước và các 
DN KH&CN để tháo gỡ những vướng 
mắc trong quá trình hỗ trợ phát triển 
DN KH&CN, tìm ra các giải pháp 
hiệu quả thúc đẩy sự phát triển hệ 
thống DN KH&CN. 

Hiện nay, việc phát triển hệ thống 
DN KH&CN được khẳng định là một 
trong những mục tiêu quan trọng 
trong chiến lược phát triển KH&CN 
giai đoạn 2011 - 2020 của Đảng và 
Nhà nước. Theo Quyết định 418/QĐ-
TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng 
Chính phủ đến năm 2020 sẽ hình 
thành 5000 DN KH&CN. Với tiềm 
lực của các doanh nghiệp đang hoạt 
động trong lĩnh vực KH&CN hiện 
nay, mục tiêu này là hoàn toàn có khả 
năng đạt được. Tuy nhiên, tính đến 
tháng 6/2016 số lượng DN KH&CN 
được cấp giấy chứng nhận còn rất 
khiêm tốn so với tiềm năng hình thành 
hệ thống DN KH&CN ở Việt Nam. 

Theo báo cáo của Cục Phát triển thị 
trường và DN KH&CN, tính đến 
tháng 6/2016 cả nước có 234 doanh 
nghiệp được cấp Giấy chứng nhận DN 
KH&CN và nhiều hồ sơ đăng kí 
chứng nhận đang trong quá trình thẩm 
định, họp hội đồng đánh giá.  

Ông Trần Xuân Đích, Phó Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
DN KH&CN cho biết: Trong bối cảnh 
khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp 
trong nước gặp nhiều khó khăn, nhưng 
một số DN KH&CN vẫn đạt được 
doanh thu, lợi nhuận cao tiêu biểu 
như: Tổng Công ty thiết bị điện Đông 
Anh đạt doanh nthu 1808 tỷ đồng, Xí 
nghiệp cơ khí Quang Trung đạt doanh 
thu 1493 tỷ đồng,… Bên cạnh đó, các 
DN KH&CN hoạt động trong lĩnh vực 
nông nghiệp chiếm số lượng lớn, sử 
dụng nhiều kết quả KH&CN đều kinh 
doanh hiệu quả, có doanh thu và lợi 
nhuận cao như Công ty Cổ phần giống 
cây trồng Trung ương đạt doanh thu 
772 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 
156,5 tỷ đồng. 

Để thúc đẩy sự phát triển DN 
KH&CN trong thời gian tới, cần tập 
trung vào các định hướng và giải pháp 
cơ bản như: Hoàn thiện hệ thống pháp 
luật về KH&CN nhằm khuyến khích 
hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, đổi mới công 
nghệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc 
hình thành và phát triển DN KH&CN; 
Tăng cường trách nhiệm của các Bộ, 
ngành, UBND các tỉnh, thành phố đối 
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với việc phát triển DN KH&CN; Tăng 
cường hoạt động tuyên truyền, phổ 
biến thông tin về DN KH&CN; Tiếp 
tục thực hiện các giải pháp phát triển 
thị trường công nghệ, trong đó chú 
trọng đẩy mạnh việc giao các kết quả 
nghiên cứu có nguồn gốc từ ngân sách 
nhà nước để thành lập DN KH&CN 
tham gia chương trình phát triển thị 
trường KH&CN để thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

RÀ SOÁT CÁC DỰ ÁN NGHIÊN 
CỨU KHOA HỌC 

 Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN), các Bộ, ngành có liên 
quan tập trung rà soát các nhiệm vụ, 
dự án nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ và chế tạo, sản xuất các 
sản phẩm KH&CN. 

Trên là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ 
đạo các Chương trình KH&CN quốc 
gia tại cuộc họp Ban Chỉ đạo các 
Chương trình KH&CN quốc gia: 
Chương trình phát triển sản phẩm 
quốc gia đến năm 2020, Chương trình 
quốc gia phát triển công nghệ cao đến 
năm 2020, Chương trình đổi mới công 
nghệ quốc gia đến năm 2020 (3 
Chương trình). 

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, 
các bộ, ngành liên quan rà soát các 
nhóm nhiệm vụ: Các nhiệm vụ 
KH&CN liên quan đến bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân; các 

nhiệm vụ KH&CN về bảo đảm quốc 
phòng, an ninh trong đó bao gồm cả 
các vấn đề về an toàn, an ninh thông 
tin; các nhiệm vụ KH&CN phục vụ 
phát triển nông nghiệp; các nhiệm vụ 
KH&CN khác liên quan tới các ngành 
công nghiệp, kinh tế - kỹ thuật như 
giao thông, năng lượng, xây dựng,… 

Các Chương trình, nhiệm vụ của 
Chương trình cần xây dựng có trọng 
điểm, tập trung nguồn lực đầu tư, bảo 
đảm các dự án và sản phẩm phải thực 
sự đạt tầm quốc gia, đáp ứng yêu cầu 
cấp thiết của đất nước. Trước mắt, các 
Bộ tập trung chỉ đạo, phối hợp các cơ 
sở nghiên cứu, các doanh nghiệp, ưu 
tiên tổ chức nghiên cứu, phát triển một 
số dự án, sản phẩm. Cụ thể, Bộ Y tế 
làm chủ công nghệ và tổ chức sản 
xuất vắc xin; Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn nghiên cứu phát triển 
về giống cây trồng, vật nuôi; Bộ 
Thông tin và Truyền thông xem xét, 
lựa chọn một số công nghệ, thiết bị về 
an toàn thông tin đặc thù để làm chủ 
công nghệ và sản xuất thiết bị chuyên 
biệt của Việt Nam; Bộ KH&CN, Bộ 
Công Thương và các Bộ, ngành có 
liên quan tiếp tục khuyến khích, tạo 
điều kiện để các doanh nghiệp tham 
gia, đăng ký các nhiệm vụ của 3 
Chương trình theo hướng ngân sách 
nhà nước hỗ trợ một phần, doanh 
nghiệp chủ động cơ bản nguồn vốn 
đầu tư, thực hiện. 

Kịp thời nắm bắt xu hướng phát 
triển, đổi mới công nghệ 
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Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, 
ngành, địa phương và các doanh 
nghiệp quan tâm, cân đối nguồn lực, 
ưu tiên tập trung đầu tư phát triển 
KH&CN, nhất là đối với các nhiệm vụ 
đã được phê duyệt trong 3 Chương 
trình. 

Bộ KH&CN phải đổi mới triệt để 
phương thức xét duyệt, quản lý nhiệm 
vụ KH&CN, bảo đảm thực sự công 
khai, minh bạch; rà soát để bổ sung, 
điều chỉnh các nội dung, nhiệm vụ, 
sản phẩm của 3 Chương trình nhằm 
kịp thời nắm bắt các xu hướng phát 
triển công nghệ cao, đổi mới công 
nghệ và thu hút mạnh mẽ sự tham gia 
của các tổ chức KH&CN và doanh 
nghiệp tham gia thực hiện. 

Theo Chinhphu.vn 
 
ĐẠI HỘI KHỞI NGHIỆP 2016 
KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG START-
UP VIỆT 

Ngày 29/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp 
với Đài THVN tổ chức Đại hội khởi 
nghiệp Festival (Start-up Festival 
2016) với tên gọi “Khát vọng tiên 
phong”. 

Đại hội Khởi nghiệp 2016 (Start-up 
Festival 2016) là sự kiện dành cho 
cộng đồng khởi nghiệp lớn nhất trong 
năm 2016. Sự kiện được kỳ vọng tổ 
chức thường niên, trở thành địa chỉ kết 
nối và giới thiệu các doanh nghiệp 
khởi nghiệp tiêu biểu trong từng năm. 
Từ đó, sự kiện được kỳ vọng có thể 

quy tụ sức trẻ, sức sáng tạo, sức cống 
hiến của những doanh nhân trẻ, góp 
sức lan toả giá trị lao động tích cực tới 
cộng đồng, chung tay xây dựng cộng 
đồng Khởi nghiệp Việt Nam lớn 
mạnh, bền vững. 

 
Bên cạnh chương trình Gala Show, 

Start-up Festival 2016 - Khát vọng 
tiên phong còn có chương trình Hội 
thảo với các chủ đề nóng mà các 
doanh nghiệp mới khởi nghiệp, đã 
khởi nghiệp, đang khởi nghiệp và sắp 
khởi nghiệp quan tâm, có thể cùng 
tham gia thảo luận như phân tích thị 
trường, chia sẻ bài học thành công, 
thất bại như chủ đề “Khởi nghiệp tại 
Việt Nam ở lĩnh vực nào, nhanh hay 
chậm” hay ‘Khởi nghiệp hay thôi’. 

Cũng trong Start-up Festival 2016 - 
Khát vọng tiên phong, Ban tổ chức sẽ 
dành không gian giới thiệu cho 50 
khởi nghiệp tiêu biểu, mỗi khởi 
nghiệp được trưng bày một gian hàng, 
chủ động sáng tạo các hình thức 
quảng bá dịch vụ và thành tựu. 

2016 là năm khởi nghiệp với nhiều 
thành tựu ấn tượng của cộng đồng 
Start-up Việt Nam. Start-up Festival 
diễn ra vào những ngày cuối năm 
giống như một bữa tiệc tổng kết, là 
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ngày hội gặp gỡ, giao lưu và tôn vinh 
xứng đáng cho những đóng góp không 
ngừng nghỉ của hệ sinh thái khởi 
nghiệp đối với đất nước thời gian qua. 

Với tổng trị giá giải thưởng lên đến 
1 tỷ đồng, lễ tôn vinh trao giải cho các 
Start-up Việt Nam sẽ có 6 hạng mục 
giải thưởng, trong đó 4 hạng mục 
được để vinh danh và bình chọn, 1 
hạng mục công nghệ được quy chiếu 
từ Giải thưởng Chim Xanh 2016. 

Ngoài hạng mục Khởi nghiệp của 
năm, chương trình Gala show trong 
Start-up Festival 2016 còn có các 
hạng mục khác bao gồm Khởi nghiệp 
tiềm năng, Phụ nữ khởi nghiệp, Sự 
kiện khởi nghiệp của năm và cuối 
cùng là khởi nghiệp được yêu thích 
nhất. 

Theo vtv.vn 
 

XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI 
CHUYÊN GIA VIỆT NAM TRÊN 
THẾ GIỚI 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã phê duyệt Đề án Xây 
dựng Mạng lưới chuyên gia Việt Nam 
trên thế giới nhằm thúc đẩy kết nối 
các chuyên gia Việt Nam trên thế giới 
và các chuyên gia giỏi nước ngoài để 
thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn 
chất xám phục vụ phát triển đất nước. 

Mục tiêu cụ thể của Đề án là hình 
thành Mạng lưới chuyên gia Việt Nam 
trên thế giới có khả năng kết nối với 
các đối tượng: Các chuyên gia Việt 
Nam trên thế giới và chuyên gia giỏi 

nước ngoài; cộng đồng người Việt 
Nam ở nước ngoài có trình độ cao 
đẳng, đại học trở lên, bao gồm cả lưu 
học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam; 
cộng đồng các nhà khoa học, chuyên 
gia và doanh nhân, các tổ chức, doanh 
nghiệp KH&CN trong nước có quan 
tâm hợp tác, kết nối với các nhà khoa 
học, chuyên gia và doanh nhân Việt 
Nam trên thế giới và với các chuyên 
gia giỏi nước ngoài trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ và đổi mới sáng tạo; các cơ quan 
quản lý khoa học và công nghệ nói 
riêng và các cơ quan quản lý các cấp 
phục vụ việc kết nối, thu hút và phát 
huy chất xám của cộng đồng chuyên 
gia, trí thức người Việt Nam ở nước 
ngoài trong hoạch định và thực thi 
đường lối, chính sách và các chương 
trình nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ và đổi mới sáng tạo tầm 
quốc gia và quốc tế; các điểm nút 
Mạng lưới (đầu mối tập hợp, kết nối) 
tại các địa bàn tập trung nhiều chuyên 
gia Việt Nam (Mỹ, Pháp, Anh, Đức, 
Nhật Bản, Australia, Nga, Canada...). 

Đồng thời, cung cấp thông tin về các 
yêu cầu, đề xuất, dự án cụ thể của các 
đối tác trong nước có mục đích thu 
hút, sử dụng các chuyên gia người 
Việt Nam ở nước ngoài và chuyên gia 
giỏi nước ngoài và các công cụ hỗ trợ 
tìm kiếm, tra cứu, lưu giữ thông tin, 
dữ liệu về các chuyên gia và các tổ 
chức, đơn vị đối tác tiềm năng có liên 
quan. 
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Bên cạnh đó, kết nối các đối tượng 
có khả năng và tiềm năng đóng góp 
cho sự nghiệp phát triển khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo nói 
riêng và phát triển bền vững đất nước 
nói chung thông qua Website, các sự 
kiện kết nối và các điểm nút mạng 
lưới tại các địa bàn quan trọng nơi tập 
trung nhiều chuyên gia Việt Nam 
(Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật Bản, 
Australia, Nga, Canada). 

Ngoài ra, cung cấp thông tin một 
cách hệ thống về chủ trương, đường 
lối, chính sách, chế độ của Đảng và 
Nhà nước đối với đội ngũ KH&CN 
nói chung và người Việt Nam ở nước 
ngoài nói riêng trong lĩnh vực 
KH&CN và đổi mới sáng tạo. 

Thời gian thực hiện Đề án từ tháng 
12/2016 đến 30/6/2019. 

Theo chinhphu.vn 
 
 
 
 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 
2016  

Năm 2016 đánh dấu nhiều thành tựu 
rực rỡ trong các lĩnh vực vật lý, thiên 
văn, y học, tạo nên những cột mốc 
khoa học đáng nhớ. Sau đây là 10 sự 
kiện nổi bật nhất theo bình chọn của 
báo Science News. 

1. Sóng hấp dẫn 
Việc các nhà khoa học phát hiện ra 

dấu vết của sóng hấp dẫn có thể coi là 
sự kiện lịch sử trong lĩnh vực vật lý 
năm 2016. Sóng hấp dẫn là những gợn 

sóng lăn tăn giữa không gian - thời 
gian, được tạo ra bởi sự sáp nhập của 
2 hố đen, đã được Trạm quan sát sóng 
hấp dẫn bằng tia laser giao thoa 
(LIGO) ghi nhận hồi tháng 2/2016. 

2. Phát hiện và “chiến đấu” với 
virus Zika 

 
Virus Zika được xem là thủ phạm gây ra căn 

bệnh đầu nhỏ 

Các nhà khoa học và chuyên gia về 
lây nhiễm đang đối diện với một “trận 
chiến” lớn khi phát hiện virus Zika là 
thủ phạm gây ra căn bệnh đầu nhỏ lan 
rộng ở Brazil từ đầu năm 2015. Bệnh 
rất nguy hiểm đối với thai phụ khi 
virus tấn công các mô não của thai 
nhi, là nguyên nhân gây dị tật đầu 
nhỏ. Những em bé may mắn không bị 
dị tật cũng phải chịu ảnh hưởng về 
khả năng thị giác và thính giác. Virus 
Zika cũng gây ra các tác động thần 
kinh ở người lớn. 

3. Phát hiện “bản sao” Trái đất 
Tháng 9/2016, Cơ quan Vũ trụ châu 

Âu (ESA) công bố phát hiện về 
Proxima b và nhận định đây là ngoại 
hành tinh đầu tiên mà con người có 
thể gửi robot thăm dò tới trong tương 
lai. Proxima b ở gần ngôi sao mẹ hơn 
5% so với Trái đất và chỉ mất 11,2 
ngày để hoàn thành một vòng quỹ 
đạo. Hành tinh này nằm trong khu vực 

THÀNH TỰU KH&CN 
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cho phép nước lỏng tồn tại trên bề mặt 
và do đó có điều kiện phù hợp hỗ trợ 
sự sống phát triển. 

4. Công nghệ thụ tinh “3 bố mẹ” 
Tháng 4/2016, đứa trẻ đầu tiên ra 

đời bằng công nghệ đang gây tranh cãi 
này đánh dấu một bước tiến quan 
trọng trong cuộc cách mạng kỹ thuật 
thụ tinh nhân tạo hiện nay. 

Công nghệ này được phát triển dựa 
trên nền kỹ thuật thụ tinh trong ống 
nghiệm, kết hợp ADN của cha mẹ với 
cơ thể khỏe mạnh của một phụ nữ 
hiến tặng, cho ra đời bào thai từ nhiễm 
sắc thể của 2 người phụ nữ và một 
người đàn ông, nhằm giảm thiểu 
những căn bệnh di truyền cho con cái.  

5. Nguy cơ mất biển băng Bắc Cực 
Giữa năm nay, các chuyên gia đưa 

ra lời cảnh báo rằng lần đầu tiên sau 
100.000 năm, lớp băng tại Bắc Cực có 
thể sẽ hoàn toàn biến mất do hiện 
tượng biến đổi khí hậu, nóng lên toàn 
cầu. Họ đang tiến hành nghiên cứu kỹ 
lưỡng các hậu quả sinh học phức tạp 
khi băng tan. 

6. Sự di cư của con người cổ đại 
Chúng ta đã biết loài người di cư từ 

châu Phi ra toàn thế giới từ lâu nhưng 
chưa từng có bản đồ trên giấy hay 
bằng kỹ thuật số nào diễn tả toàn bộ 
quá trình này. 

May mắn thay, nhờ DNA mà tiên tổ 
chúng ta để lại trong quá trình di cư, 
các nhà nhân chủng học và cổ sinh vật 
học đã dựa theo đó phác thảo được 
chuyến đi dài và vĩ đại thời cổ xưa của 

nhân loại.  
7. Hệ gene tối thiểu  
Một trong những thành tựu lớn nhất 

của sinh học năm 2016 là xây dựng 
được một loại vi khuẩn chỉ có 473 
gene. Đây là kích cỡ bản đồ gene di 
truyền nhỏ nhất từng được biết đến 
của bất cứ tế bào sống nào. 

Hệ gene tối thiểu này giúp tạo ra các 
loại thuốc, đổi mới trong công nghiệp 
và nông nghiệp hay sản xuất ra các 
phân tử khác mà chính con người 
cũng chưa tưởng tượng ra được hết.  

8. Kháng thể chữa bệnh Alzheimer 
Kháng thể đầu tiên có thể ngăn chặn 

được căn bệnh Alzheimer cuối cùng 
đã xuất hiện. Các nhà khoa học đã 
chứng minh Aducanumab có thể “quét 
sạch” mảng bám amyloid - vốn ngăn 
chặn các tế bào não giao tiếp với 
nhau, nguyên nhân dẫn đến sự mất trí 
nhớ không thể phục hồi và suy giảm 
khả năng nhận thức. Điều này thắp lên 
hi vọng khỏi bệnh của hàng triệu 
người mắc chứng Alzheimer trên thế 
giới. 

9. Lỗ thủng tầng ozone ở Nam 
Cực đang “lành” lại 

Đây là tin sáng hiếm hoi trong số 
các sự kiện về môi trường toàn cầu 
năm nay. Các nhà khoa học khí quyển 
cho biết, các lỗ thủng ozone hình 
thành hằng năm trên Nam Cực đang 
bắt đầu hồi phục. Dữ liệu cho thấy 
rằng, Nghị định thư Montreal để hạn 
chế việc sử dụng các hóa chất phá hủy 
ozone đã có tác dụng rõ ràng. 
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10. Trí tuệ nhân tạo thắng con 
người 

 
Máy tính thông minh AlphaGo của 

Google đã thắng đương kim vô địch 
cờ vây thế giới Lee Se-dol với tỉ số áp 
đảo 4:1 hồi tháng 3 năm nay. Chiến 
thắng của AlphaGo đánh dấu lần đầu 
tiên một chương trình trí tuệ nhân tạo 
đánh bại một kỳ thủ cờ vây chuyên 
nghiệp đẳng cấp nhất thế giới. Thiết 
kế của AlphaGo mô phỏng lại hoạt 
động của bộ não con người khi giải 
quyết những câu đố, cho phép nó có 
thể tự học và trở nên thông minh hơn 
sau mỗi trải nghiệm. 

Theo chinhphu.vn 
 

 10 sự kiện khoa học trong nước 
tiêu biểu năm 2016 

Chiều 27/12, CLB Nhà báo KH&CN 
Việt Nam công bố kết quả cuộc bình 
chọn 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 
2016 thuộc 5 lĩnh vực: Cơ chế chính 
sách, khoa học tự nhiên, khoa học xã 
hội và nhân văn, nghiên cứu ứng 
dụng, tôn vinh nhà khoa học. 

1. Ban hành 2 nghị quyết liên 
quan hoạt động KH&CN 

Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số 
chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp 
tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng 
cao chất lượng, năng suất lao động, 
sức cạnh tranh của nền kinh tế.  

Nghị quyết số 297/NQ-UBTVQH14 
về 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 đó chú trọng đẩy mạnh 
công nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

2. Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 2025” 

Ngày 18/5, Thủ tướng Chính phủ đã 
ban hành Quyết định số 844/QĐ-TTg 
về việc Phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia”. Mục tiêu của đề án là tạo 
lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, 
hỗ trợ quá trình hình thành và phát 
triển loại hình doanh nghiệp có khả 
năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai 
thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới; khẩn trương 
hoàn thiện hệ thống pháp lý hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; thiết lập 
được Cổng thông tin khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia; hỗ trợ được 
800 dự án, 200 doanh nghiệp khởi 
nghiệp, trong đó 50 doanh nghiệp gọi 
được vốn thành công từ các nhà đầu 
tư mạo hiểm, thực hiện mua bán và 
sáp nhập, với tổng giá trị ước tính 
khoảng 1.000 tỷ đồng. 

3. Lần đầu tiên trao tặng Giải 
thưởng Trần Đại Nghĩa 

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam tổ chức lễ trao 
Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ 
nhất. Năm nay, Ban Tổ chức nhận 
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được 15 công trình tham gia Giải 
thưởng thuộc 3 lĩnh vực: Khoa học 
thông tin và khoa học máy tính; hóa 
học; khoa học sự sống. 

4. Tổ chức thành công Hội thảo 
quốc tế Việt Nam học lần thứ 5 

Từ ngày 15-16/12 đã diễn ra Hội 
thảo khoa học quốc tế Việt Nam học 
lần thứ 5 với chủ đề “Phát triển bền 
vững trong bối cảnh biến đổi toàn 
cầu”, do Đại học Quốc gia Hà Nội 
phối hợp các bộ, ngành và các trung 
tâm nghiên cứu lớn tại Việt Nam tổ 
chức. Các kết quả về chuyên môn 
chuyên sâu được báo cáo tại Hội thảo 
lần này, giúp Việt Nam hiểu rõ hơn về 
chính mình, qua đó sẽ có những đóng 
góp trực tiếp đến việc hoạch định ra 
các chủ trương, chính sách cho các 
cấp lãnh đạo, quản lý của Việt Nam. 

5. Phát hiện di tích thời đại Đá cũ 
ở An Khê - Gia Lai 

 
Các di tích khảo cổ được phát hiện ở An Khê 

Năm 2016, tại tỉnh Gia Lai, các nhà 
khảo cổ học đã khảo sát một số di tích 
như Rộc Hương (phường An Tân), 
Rộc Giáo (phường Ngô Mây), Rộc 
Lớn (phường An Phước), phát hiện 
thêm di tích Rộc Nếp (xã Cửu An). 
Điều đáng chú ý là đợt khảo sát này 
còn phát hiện hai rìu tay ở di tích Rộc 
Giáo và Rộc Lớn. Viện Hàn lâm Khoa 
học và Xã hội Việt Nam sẽ kiến nghị 

Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét 
kiến nghị Thủ tướng Chính phủ đặc 
cách công nhận nhóm di tích sơ kỳ đồ 
đá cũ ở An Khê là di tích quốc gia đặc 
biệt. 

6. Các chương trình KH&CN 
trọng điểm cấp Nhà nước trong giai 
đoạn 2011-2015 đang góp phần tích 
cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước 

Hệ thống 15 chương trình KH&CN 
trọng điểm cấp Nhà nước được triển 
khai trong giai đoạn 2011-2015 bao 
gồm 10 chương trình thuộc lĩnh vực 
KH&CN (chương trình KC) và 5 
chương trình thuộc lĩnh vực khoa học 
xã hội và nhân văn (chương trình 
KX). Sau 5 năm triển khai, các 
chương trình đã đạt được những thành 
tựu đáng kể, không chỉ góp phần nâng 
cao tiềm lực KH&CN quốc gia, mà 
còn đóng góp thiết thực cho quá trình 
phát triển kinh tế-xã hội đất nước. 

7. Việt Nam sản xuất thành công 
vaccine sởi-rubella 

 
Vaccine sởi-rubella do Việt Nam sản xuất 

Tháng 11/2016, Bộ Y tế công bố kết 
quả thử nghiệm lâm sàng cho vaccine 
phối hợp sởi-rubella (MR) do Trung 
tâm Nghiên cứu, sản xuất vaccine và 
sinh phẩm y tế (POLYVAC), đơn vị 
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trực thuộc Bộ Y tế, sản xuất. Đây là 
vaccine MR đầu tiên được chuyển 
giao công nghệ sản xuất thành công 
tại Việt Nam. Trong thời gian tới, 
POLYVAC sẽ hoàn thành các thủ tục 
liên quan đến cấp phép lưu hành sản 
phẩm, để có thể cung cấp vaccine MR 
cho Chương trình tiêm chủng mở 
rộng, phục vụ tiêm miễn phí cho trẻ 
em Việt Nam dự kiến từ năm 2017. 

8. Bản đồ công nghệ, lộ trình công 
nghệ và đổi mới công nghệ áp dụng 
cho ngành chọn tạo giống lúa, sản 
xuất lúa gạo tại Việt Nam 

Chương trình Đổi mới công nghệ 
quốc gia đến năm 2020 đã chủ động 
lựa chọn và giao cho các đơn vị tiến 
hành xây dựng một chuỗi các nhiệm 
vụ liên quan từ việc hoàn thiện quy 
trình, phương pháp xây dựng bản đồ 
công nghệ, lộ trình đổi mới công 
nghệ; tổ chức triển khai xây dựng cho 
một số ngành, lĩnh vực sản xuất quan 
trọng, trong đó có lĩnh vực chọn tạo 
giống lúa và sản xuất lúa gạo; nghiên 
cứu chọn tạo giống lúa thuần chống 
chịu mặn-hạn thích nghi với điều kiện 
canh tác lúa vùng nhiễm mặn thuộc 
đồng bằng sông Cửu Long. 

9. Sản xuất thành công máy 
Plasma lạnh 

Sau 4 năm nghiên cứu và thử 
nghiệm, TS. Đỗ Hoàng Tùng cùng các 
cộng sự đã sáng chế thành công máy 
phát tia plasma lạnh có tên 
PlasmaMed, ứng dụng công nghệ hồ 
quang trượt.  

Sau khi đã được kiểm nghiệm và thử 
nghiệm lâm sàng tại nhiều bệnh viện 
lớn, máy PlasmaMed của nhóm 
nghiên cứu đã được Bộ Y tế cấp giấy 
chứng nhận đăng ký lưu hành sản 
phẩm trang thiết bị y tế. Bộ KH&CN 
đã cấp bằng sáng chế cho TS. Đỗ 
Hoàng Tùng và các cộng sự. Hiện 
nay, có khoảng 11 máy PlasmaMed 
đang được đặt ở nhiều bệnh viện lớn. 

10. Năm người Việt Nam thuộc 
nhóm các nhà khoa học ảnh hưởng 
nhất thế giới 

Theo công bố của Thomson Reuters 
(tổ chức hàng đầu thế giới về thông tin 
tri thức), năm 2016, có 5 người Việt 
lọt vào Top 3.000 nhà khoa học có 
ảnh hưởng nhất thế giới, đó là: 
PGS.TS Nguyễn Xuân Hùng; GS.TS 
Nguyễn Sơn Bình; GS.TS Nguyễn 
Thục Quyên; GS.TS Võ Văn Ánh; TS. 
Trần Phan Lam Sơn. 

Theo chinhphu.vn 
 

 Việt Nam sắp chế tạo vệ tinh 
radar  

Việt Nam sẽ phóng vệ tinh radar 
LOTUSat-1 vào năm 2019 và sau đó, 
năm 2022 sẽ phóng vệ tinh radar 
LOTUSat-2. Không chỉ giúp tiết kiệm 
hàng nghìn tỉ đồng mỗi năm nhờ giảm 
thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra, 2 vệ 
tinh này là minh chứng cho việc Việt 
Nam đang làm chủ công nghệ chế tạo 
vệ tinh. 

Vệ tinh LOTUSat-1 và LOTUSat-2 
là hợp phần quan trọng trong dự án 
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Trung tâm Vệ tinh quốc gia - dự án 
KH&CN lớn nhất Việt Nam từ trước 
đến nay, với số tiền đầu tư là 600 triệu 
USD. 

LOTUSat-1 và LOTUSat-2 có khối 
lượng 600 kg, tuổi thọ hoạt động trên 
quỹ đạo là 5 năm. Hai vệ tinh này sử 
dụng công nghệ radar, một công nghệ 
rất tiên tiến hiện nay. 

So với công nghệ quang học được sử 
dụng trong vệ tinh VNRED Sat-1 
(được phóng năm 2013, là vệ tinh 
quan sát Trái đất), công nghệ radar 
cho phép chụp ảnh trong mọi điều 
kiện thời tiết. 

LOTUSat-1 và LOTUSat-2 còn có 
khả năng chụp ảnh các vật thể nhỏ. 
Nếu VNRED Sat-1 có thể phát hiện và 
chụp ảnh các vật thể có kích thước 
nhỏ nhất là 2,5 m trên Trái đất thì 
LOTUSat-1 và LOTUSat-2 có thể 
chụp được các vật thể có kích thước từ 
1 m trở lên. 

Các chuyên gia của Cơ quan Hợp 
tác quốc tế Nhật Bản (JICA) từng 
đánh giá 2 vệ tinh này sẽ đưa ra các 
dữ liệu góp phần tăng hiệu quả của 
sản xuất nông nghiệp, tiết kiệm 150 
triệu USD/năm cho Việt Nam nhờ 
giảm thiệt hại do thiên tai. 

Theo chinhphu.vn 
 

 
 

 
NHỮNG XU HƯỚNG LỚN CỦA 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 2017 

Trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp các 
công ty dự báo trước hành vi của 
khách hàng, thậm chí trước khi họ 
nghĩ đến chuyện đó. 

 
Trí tuệ nhân tạo ngày càng tham gia vào nhiều 

lĩnh vực hơn trong đời sống con người 

Theo trang Venturebeat, những ước 
tính đó cho thấy một tiềm năng rất lớn 
của thời đại kết nối mọi thứ và khai 
thác hiệu quả của Dữ liệu lớn (Big 
Data) và trí tuệ nhân tạo (AI). 

Người ta đã chứng kiến những bước 
tiến đáng kể trong việc sử dụng thông 
tin đặc thù của khách hàng để cá nhân 
hóa những trải nghiệm dịch vụ, và tận 
dụng tốt hơn thời gian cũng như sự 
quan tâm của mọi người. 

Tuy nhiên, sự phù hợp (đúng người, 
đúng việc) là tiền bạc của nền kinh tế 
số. Do đó, việc cung cấp những trải 
nghiệm người dùng được cá nhân hóa 
vẫn là chưa đủ. Những trải nghiệm đó 
cần thông minh hơn, nhanh hơn và 
phù hợp với bối cảnh hơn. 

Trong những năm qua, nhờ các 
thành tựu tiến bộ sâu sắc trong lĩnh 
vực trí tuệ nhân tạo (AI) và thuật toán 
machine learning, các ứng dụng AI 
mới đã được triển khai trong việc 
nâng cao chất lượng dịch vụ khách 
hàng và các lĩnh vực khác liên quan 
tới trải nghiệm khách hàng. 

Trong năm tới, giới công nghệ dự 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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đoán về 3 xu hướng phát triển chính 
của AI. 

Giúp khai phá những cơ hội tiềm 
ẩn trong việc nâng cao trải nghiệm 
khách hàng 

Trong bối cảnh khối lượng và sự đa 
dạng của các nguồn dữ liệu tiếp tục 
gia tăng, nhu cầu phát triển các cách 
thức phân tích mới, trong đó bao gồm 
cả việc tạo ra thuật toán và phương 
pháp mới cũng được mở rộng theo. 

AI có thể tận dụng tính năng mở 
rộng linh hoạt của điện toán đám mây 
(cloud computing) và phương pháp 
phân tích dữ liệu phi truyền thống để 
xử lý và tổ chức việc thu thập các 
thông tin hữu dụng ngày càng nhiều 
hơn đó. 

AI cũng có thể hỗ trợ các phân tích 
dữ liệu để giúp chúng ta tập trung hơn 
vào những vấn đề quan trọng. Từ đó 
dẫn tới những khía cạnh tác động như: 
Lấp đầy các khoảng trống nơi người 
tiêu dùng cần nhiều dịch vụ hơn; 
Chuyển đổi các nguồn tài nguyên để 
đạt hiệu quả lớn hơn; Thay đổi các 
quá trình để đáp ứng nhu cầu gia tăng 
theo dự tính. 

Dự đoán trước hành vi khách hàng 
Việc dự đoán tương lai là điều khó 

khăn, tuy nhiên AI có thể dự đoán 
hành vi khách hàng thông qua phân 
tích dữ liệu theo những cách khác 
nhau, và đánh giá các lựa chọn khác 
nhau, sau đó đề xuất một lộ trình kinh 
doanh tốt nhất cho các doanh nghiệp. 

Bằng cách sử dụng hiệu quả dữ liệu

của bạn trong việc tạo ra một mô hình 
các hành vi, hệ thống có thể đưa ra 
những dự đoán căn cứ vào các phản 
ứng trước đó của tổ chức của bạn với 
những điều kiện tương tự. 

Mở rộng dữ liệu cho hệ thống trải 
nghiệm người dùng  

Những trải nghiệm có căn cứ vào 
bối cảnh cụ thể đưa sự cá nhân hóa 
này lên một cấp độ mới. Ví như 
chuyện biết rõ khách hàng của bạn 
đang ở đâu, họ đang làm gì tại một 
thời điểm nào đó, và theo đó đưa ra 
những thông điệp, chào mời hay 
tương tác phù hợp. 

Trong tương lai, người ta hy vọng, 
hệ thống trải nghiệm người dùng cũng 
sẽ tinh vi và mang tính hợp tác như 
người. Chẳng hạn người ta có thể hình 
dung về một phần mềm có thể nhận 
diện một nhiệm vụ máy móc lặp lại và 
tham gia phụ giúp bạn hoàn thành nó. 
Hoặc phần mềm có thể đánh giá các 
phương pháp khác nhau để thực hiện 
một nhiệm vụ và tự động đề xuất một 
phương pháp hiệu quả nhất. 

Theo Tuoitre.vn 
 
 
 
 

KH-CN: ĐẨY MẠNH KẾT NỐI 
CUNG – CẦU CÔNG NGHỆ 

Thời gian qua, Sở KH-CN đã tổ 
chức nhiều chương trình, hoạt động 
nhằm đẩy mạnh kết nối cung - cầu 
công nghệ cho các doanh nghiệp 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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(DN). Nhiều DN đã tìm kiếm được 
những công nghệ phù hợp để ứng 
dụng vào sản xuất và chuyển giao 
công nghệ cho các đối tác.  

 
Công ty TNHH TMDV Sản xuất ca cao 

Thành Đạt tại hội thảo về phát triển KH-CN 
khu vực miền Đông Nam bộ do Bộ KH-CN tổ 
chức tại BR-VT vào tháng 8-2016. 

Tìm được công nghệ phù hợp 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-

CN tỉnh BR-VT vừa ký kết hợp đồng 
nguyên tắc với nhà sáng chế Nguyễn 
Quang Ngọc (TP. Hồ Chí Minh) về 
“Công nghệ dây căng ứng dụng cho 
xây dựng dân dụng, công nghiệp và 
ứng dụng công nghệ chậu trồng cây 
không cần tưới”. Công nghệ này đã 
được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) 
cấp bằng độc quyền sáng chế và tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới WIPO tại 
Mỹ cấp bằng WIPO. Theo đó, khi 
trồng cây theo phương pháp này, các 
thùng trồng cây được sắp xếp gồm 7 
phần, phân thành 3 tầng từ trên xuống 
gồm: tầng đất và cây trồng; tầng 
không khí và thông khí; tầng chứa 
nước. Công nghệ này được đánh giá là 
giải pháp hữu ích cho các công ty môi 
trường có sử dụng cho các công 
trình công cộng hoặc các hộ dân ứng 
dụng trong việc trang trí thảm xanh 
cho nhà cao tầng, mà không cần đến 
công việc tưới nước hàng ngày. Giá 

thành mỗi thùng hoặc chậu chỉ dao 
động khoảng 200.000-500.000 đồng. 
Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ KH - CN tỉnh 
BR-VT cho biết, trung tâm đã chọn 
công nghệ dây căng ứng dụng cho xây 
dựng dân dụng, công nghiệp và ứng 
dụng công nghệ chậu trồng cây không 
cần tưới vì có tính ứng dụng cao và có 
khả năng sử dụng rộng rãi tại tỉnh BR-
VT, nhất là với các công trình cây 
xanh công cộng. 

Ông Lê Đình Thắng, Chủ tịch 
HĐQT Công ty CP DIC số 4 cho biết, 
thời gian qua ông thường xuyên tham 
gia các hội thảo về công nghệ mới 
trong xây dựng và phát triển hạ tầng 
đô thị do Sở KH-CN tổ chức, qua đó 
tìm kiếm các công nghệ mới để phục 
vụ cho các công trình xây dựng của 
công ty. Năm 2016, Công ty CP DIC 
số 4 đang nghiên cứu phương pháp thi 
công TNF (phương pháp thi công nền 
móng đặc thù trên nền đất yếu) của 
Trung tâm kiến trúc Nhật Bản và giải 
pháp công nghệ mới bảo vệ bờ sông, 
hồ và đê biển của Busadco để áp dụng 
vào thi công các công trình sắp tới. 

Theo thống kê của Sở KH-CN, sau 
mỗi cuộc hội thảo hoặc sự kiện KH-
CN được tổ chức tại BR-VT, trung 
bình có khoảng hơn 10 hợp đồng hợp 
tác chuyển giao công nghệ, biên bản 
ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác được ký 
kết với tổng giá trị hàng chục tỷ 
đồng. Ngoài ra, nhiều DN Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Mỹ, Cộng hòa Séc… cũng 
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đồng ý nhận lời sang Việt Nam đàm 
phán hợp tác với các DN Việt Nam. 

Chuyển giao công nghệ cho đối tác 
Ngoài các hội thảo, sự kiện kết nối 

cung - cầu công nghệ, từ tháng 5-
2016, Sở KH-CN còn đưa vào hoạt 
động “Sàn giao dịch Công nghệ trực 
tuyến” ở địa chỉ bavutex.vn. Đây là 
một kênh thông tin quan trọng, là cầu 
nối, tạo môi trường tin cậy, hỗ trợ các 
DN kết nối giao dịch cung - cầu công 
nghệ, tăng cường gắn kết nghiên cứu 
khoa học với sản xuất kinh doanh. 
Bước đầu đã có 640 nhà cung cấp và 
135 tổ chức, chuyên gia tư vấn trong 
các lĩnh vực KH-CN tham gia sàn 
giao dịch. 

Ông Trịnh Văn Thành, Giám đốc 
Công ty TNHH TMDV Sản xuất ca 
cao Thành Đạt (ấp Liên Hiệp 1, xã Xà 
Bang, huyện Châu Đức) cho biết, ông 
đã tham gia nhiều hoạt động KH-CN 
và quảng bá sản phẩm ca cao (gồm 
bột ca cao, ca cao nhão và socola 
thành phẩm) Thành Đạt trên sàn giao 
dịch công nghệ của tỉnh… Qua các 
kênh thông tin này, nhiều khách hàng 
và đối tác đã tin dùng sản phẩm ca cao 
Thành Đạt. Từ đó, ông Thành đã bước 
đầu cung ứng sản phẩm của mình ra 
thị trường trong nước và xuất khẩu 
sang các nước Hàn Quốc, Hà Lan, 
Pháp, Nga… Ngoài ra, một số đối tác 
hiện đang đặt mua các thiết bị do ông 
sáng chế như: máy rang, máy ép, máy 
thổi vỏ, máy nghiền mịn, máy nghiền 
bột,… để chế biến ca cao. 

Theo ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN, thị trường KH-CN là 
một trong 5 loại thị trường cơ bản (thị 
trường hàng hóa và dịch vụ; thị trường 
sức lao động; thị trường KH-CN; thị 
trường bất động sản; thị trường tài 
chính). Nhà nước đã ban hành nhiều 
chính sách như: Luật KH-CN, Luật 
Chuyển giao công nghệ, Luật Công 
nghệ cao... nhằm hỗ trợ các hoạt động 
KH-CN theo cơ chế thị trường, tạo 
môi trường cạnh tranh để các sản 
phẩm KH-CN được mua, bán thuận 
lợi; khuyến khích gắn kết hoạt động 
nghiên cứu và ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ. Kết nối cung - cầu công 
nghệ thực chất là việc cung cấp thông 
tin về thị trường công nghệ thông qua 
các mô hình hội chợ, triển lãm truyền 
thống, techmart - chương trình kết nối 
cung - cầu công nghệ… Đó là tiền đề 
để Sở KH-CN phát huy vai trò là cầu 
nối giữa DN, nhà nghiên cứu và cơ 
quan quản lý địa phương trong việc 
tìm kiếm, chuyển giao, đổi mới công 
nghệ, nhằm nâng cao giá trị sản phẩm 
hàng hóa, dịch vụ, tăng năng lực cạnh 
tranh sản phẩm. 

Theo Báo BR-VT 
 
HỖ TRỢ 30% CHI PHÍ ĐẦU TƯ 
CÔNG NGHỆ BẢO QUẢN, CHẾ 
BIẾN NÔNG SẢN 

Đó là thông tin được Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH-CN) cho biết tại 
hội thảo “Ứng dụng Airocide - công 
nghệ của NASA trong bảo quản, chế 
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biến nông sản, thực phẩm”, diễn ra ở 
TPHCM mới đây. 

Theo đó, Cục Công tác phía Nam - 
Bộ KH-CN phối hợp với Công ty 
Akida Holdings LLC (Mỹ), Công ty 
cổ phần Công nghệ và Thiết bị Việt 
Mỹ triển khai chương trình hỗ trợ ứng 
dụng công nghệ vào sản xuất tại đồng 
bằng sông Cửu Long. Các đơn vị, 
doanh nghiệp khi ứng dụng thiết bị 
Airocide sẽ được hỗ trợ 30% chi phí 
đầu tư thiết bị; hỗ trợ tư vấn công 
nghệ bảo quản và quá trình sản xuất 
nông sản; đồng thời đối tác nước 
ngoài sẽ hỗ trợ đánh giá, so sánh hiệu 
quả kinh tế với các công nghệ đang sử 
dụng tại các đơn vị, doanh nghiệp. 

Thiết bị Airocide được sáng chế bởi 
Cục Hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ 
(NASA), sử dụng công nghệ diệt 
khuẩn kép PCO với chất xúc tác TiO2 
và bước sóng tối ưu 254nm, giúp loại 
bỏ gần như 100% các loại virus và 
nấm mốc, kéo dài thời gian bảo quản 
nông sản và thực phẩm. Công nghệ 
Airocide được Công ty Akida 
Holdings LLC (Mỹ) cho thương mại 
hóa từ 12 năm trước. Hiện nhiều công 
ty, tập đoàn trong lĩnh vực thực phẩm, 
đồ uống... trên thế giới đang sử dụng 
công nghệ này và mang lại những lợi 
ích thiết thực. 

Theo sggp.org.vn 
 
 

 
NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA TĐC 

TRONG XU THẾ HỘI NHẬP VÀ 
PHÁT TRIỂN 

Sáng 22/12 tại Hà Nội, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TĐC) tổ chức Hội nghị Tổng kết 
Công tác năm 2016 và Phương hướng 
nhiệm vụ năm 2017. Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Chu Ngọc Anh tới dự và chỉ đạo Hội 
nghị. 

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục trưởng 
Nguyễn Nam Hải đã có báo cáo tóm 
tắt kết quả thực hiện công tác năm 
2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 
2017. Trong năm, Tổng cục đã chỉ đạo 
các đơn vị trực thuộc xây dựng các 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với 
các sản phẩm hàng hóa thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ KH&CN và tổ chức 
tốt công tác tiếp nhận, thẩm tra, thẩm 
định các hồ sơ TCVN, QCVN của các 
Bộ ngành soạn thảo để trình Bộ 
KH&CN ký ban hành. 

Tổng cục đã chủ động xây dựng kế 
hoạch, định hướng, hướng dẫn, hỗ trợ 
cho các Bộ ngành rà soát, sửa đổi, xây 
dựng mới các Tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật do các Bộ ngành quản 
lý nhằm tránh sự chồng chéo. Đồng 
thời định hướng để các Bộ ngành tập 
trung xây dựng các TCVN, QCVN đối 
với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
chủ lực và những vấn đề thiết yếu 
khác của nền KT-XH đất nước; phù 
hợp với các yêu cầu, quy định của các 
Hiệp định thương mại quốc tế mà Việt 
Nam cam kết và tham gia. 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Ngoài xây dựng văn bản quy phạm 
pháp luật, Tổng cục đã tổ chức tốt 
công tác tuyên truyền, phổ biến, 
hướng dẫn và giải đáp Nghị định số 
105/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy 
định về điều kiện hoạt động của tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử 
nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo 
lường và các Thông tư hướng dẫn thi 
hành Luật Đo lường, đặc biệt là 
Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 
25/8/2015 của Bộ KH&CN về đo 
lường, chất lượng trong kinh doanh 
xăng dầu. 

Tổng cục đã cấp giấy chứng nhận 
đăng ký lĩnh vực hoạt động cho 38 tổ 
chức thử nghiệm; 12 tổ chức chứng 
nhận; Chỉ định cho 09 tổ chức 
ĐGSPH đối với SPHH thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ KH&CN; Xử lý 
đăng ký cấp giấy xác nhận đăng ký 
hoạt động xét tặng giải thưởng chất 
lượng SPHH và xử lý các vấn đề liên 
quan cho 01 tổ chức; Thẩm xét 90 hồ 
sơ liên quan đến hoạt động ĐGSPH, 
giải quyết 83 hồ sơ và 07 hồ sơ đang 
giải quyết (còn thời hạn). 

Đối với công tác mã số mã vạch, 
Tổng cục đã thẩm xét 3.152 hồ sơ xin 
đăng ký sử dụng mã doanh nghiệp; 
làm thủ tục thay đổi 241 giấy chứng 
nhận đăng ký sử dụng mã số mã vạch; 
xử lý thu hồi 929 giấy chứng nhận.  

Về công tác kiểm tra chất lượng sản 
phẩm hàng hóa, Tổng cục đã chủ trì, 
phối hợp Chi cục TĐC, Quản lý thị 
trường các tỉnh, thành phố kiểm tra và 

khảo sát chất lượng  tại các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, nhập khẩu các mặt 
hàng: xăng, dầu; điện - điện tử; đồ 
chơi trẻ em; mũ bảo hiểm, vàng, các 
hàng hóa khác như máy tập thể thao, 
đồ uống, thực phẩm, phương tiện 
đo,…; thực hiện kiểm tra nhà nước 
tổng số 1.123 lô xăng dầu nhập khẩu, 
tổng khối lượng 6.946.305,937 tấn. 
Phát hiện 04 lô vi phạm chất lượng 
nhập khẩu, chiếm 0,36% số lô nhập 
khẩu được kiểm tra; kiểm tra về đo 
lường đối với 375 phương tiện đo, 
phát hiện 19 phương tiện đo không đạt 
yêu cầu, chiếm 5,1% số phương tiện 
đo được kiểm tra,… 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh đánh giá, nhìn 
lại chặng đường một năm - năm 2016 
của Tổng cục TCĐLCL đã đạt được 
nhiều kết quả toàn diện. Thể hiện sinh 
động trên nhiều mặt, cả về quản lý nhà 
nước, dịch vụ..., phủ rộng trên khắp 
mọi miền cả nước. Bộ trưởng mong 
muốn Tổng cục sẽ tiếp tục có những 
đóng góp lớn hơn nữa trong công cuộc 
hội nhập, phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Nghiên cứu các mô hình nguy cơ 
sóng thần cho Florida và Cuba  

Mặc dù vùng biển Caribbean không 
được cho là có nguy cơ sóng thần 

TIN NGẮN KH&CN 
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nhưng một nghiên cứu mới đây của 
các nhà nghiên cứu Trường Đại học 
Miami (UM) đã ngụ ý rằng trong quá 
khứ các vụ lở đất xảy ra dưới đáy biển 
trên sườn dốc của bãi ngầm lớn nhất 
của Bahama đã tạo ra các cơn sóng 
thần và có khả năng xảy ra thêm một 
lần nữa trong tương lai. 

Bằng cách sử dụng các phép đo đa 
chùm tia xuyên sâu và các dữ liệu 
phản ánh địa chất, nhóm nghiên cứu 
đã xác định được những vết nứt bờ 
biển và những vụ lở đất dưới đáy đại 
dương dọc theo sườn dốc phía tây bãi 
ngầm lớn nhất Bahama - nền tảng 
cacbonat lớn nhất tạo nên các quần 
đảo Bahamas.  

Mỗi năm trên Trái đất có chừng 
500.000 đến 1 triệu vụ rung chấn địa 
chất do các dụng cụ đo lường phát 
hiện được, trong đó có chừng 100.000 
vụ có thể làm rung rinh ngôi nhà, 
nghiêng đảo một chậu nước, mà ta 
cảm nhận được gọi là động đất và 
1.000 vụ gây hại thực sự. Trong đó, 
lịch sử đã ghi lại nhiều trận động đất 
và sóng thần nghiêm trọng. 

  Theo Vista.gov.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Dự kiến trao Giải thưởng CLQG 
2016 vào tháng 3/2017 

Sáng ngày 16/12 Hội đồng Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia 
(GTCLQG) đã tiếp tục họp phiên toàn 
thể lần thứ hai để xem xét, đánh giá 
và xét duyệt các doanh nghiệp (DN) 

cho GTCLQG 2016. 
Tại phiên họp thứ 2, ông Phó Đức 

Sơn - Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn 
Chất lượng Việt Nam đã báo cáo tóm 
tắt kết quả cuộc họp lần 1 diễn ra vào 
ngày 26/10/2016.  

Tại cuộc họp lần thứ 2, thay mặt Hội 
đồng GTCLQG, Ông Phó Đức Sơn 
cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục theo 
dõi thông tin liên quan đến các DN 
được đề xuất trao giải trong thời gian 
hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng 
Chính phủ ký quyết định tặng 
GTCLQG năm 2016. 

Cùng đó, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ 
KH&CN đề nghị Thủ tướng Chính 
phủ tặng GTCLQG năm 2016; Chuẩn 
bị tốt công tác tổ chức Lễ trao giải; 
Dự kiến thời gian tổ chức họp báo 
công bố kết quả GTCLQG năm 2016 
ngày 10/3/2017 tại Hà Nội. 

Dự kiến thời gian tổ chức Lễ trao 
GTCLQG và Giải thưởng Chất 
lượng Quốc tế Châu Á - TBD năm 
2016 vào chủ nhật ngày 19/3/2017 tại 
Hà Nội. 

Theo vietq.vn 
 

 Để nhà khoa học đưa KH-CN 
ứng dụng tới nhân dân 

Sáng 22/12, Liên Hiệp các Hội Khoa 
học - Kỹ thuật Việt Nam (LHH Việt 
Nam) đã tổ chức Hội thảo “Triển khai 
chương trình hợp tác khung VUSTA- 
MOST trong hoạt động truyền thông 
và phổ biến kiến thức khoa học và 
công nghệ (KH&CN)”. 
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Phát biểu tại Hội thảo, GS.TSKH. 
Nghiêm Vũ Khải - Phó Chủ tịch LHH 
Việt Nam đã đánh giá vai trò lớn 
mạnh của các cơ quan cấp dưới thuộc 
LHH Việt Nam trong việc tuyên 
truyền, phổ biến kiến thức khoa học 
tới công chúng, nâng cao dân trí và 
thúc đẩy sáng tạo KH&CN.  

Trình bày tại Hội thảo, TS. Nguyễn 
Xuân Toàn, Giám đốc Trung tâm 
nghiên cứu và phát triển truyền thông 
KH&CN (CESTC) thuộc Bộ KH-CN 
(MOST)  chia sẻ các chương trình 
được thường xuyên phát sóng trên các 
kênh truyền hình nhằm đưa kiến thức 
khoa học sâu rộng tới bà con như: 
Công nghệ và Đời sống, Đối thoại 
chính sách, Dân hỏi Bộ trưởng trả 
lời... đã nhận được các phản hồi tích 
cực từ nhân dân. Bên cạnh đó, trung 
tâm cũng tổ chức nhiều sự kiện khoa 
học, giải thưởng khoa học như 
Techmart, Techdemo, Tech fest,... các 
hội nghị khoa học mang tầm cỡ quốc 
gia, quốc tế đều được truyền thông 
đưa tin, khai thác, đưa các sự kiện và 
kiến thức khoa học công bố rộng rãi 
tới giới khoa học trong nước. 

Theo ý kiến của GS.TS Nguyễn Lân 
Dũng, Tổng thư ký Hội các ngành 
sinh học Việt Nam, các hoạt động 
khoa học hiện nay của VUSTA chưa 
xứng đáng với một chương trình hợp 
tác khung của toàn bộ giới tri thức 
Việt Nam trong cả nước mà cần phải 
có một sự tổ chức mang tính vĩ mô. 

Theo baodatviet.vn 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Nghiệm thu dự án: “Xây dựng 
mô hình sản xuất bưởi Da xanh đạt 
tiêu chuẩn VietGAP” 

Sáng ngày 21/12, Sở KH&CN tổ 
chức Hội đồng KH&CN tư vấn 
nghiệm thu dự án: “Xây dựng mô hình 
sản xuất bưởi Da xanh đạt tiêu chuẩn 
VietGAP tại xã Sông Xoài, huyện Tân 
Thành, tỉnh BR-VT” do ThS. Mai Văn 
Trị làm chủ nhiệm, Trung tâm Nghiên 
cứu Cây ăn quả miền Đông Nam Bộ 
là cơ quan chủ trì.  

Sau thời gian 3 năm thực hiện, dự án 
đã xây dựng 1 mô hình trồng mới bưởi 
Da xanh theo hướng VietGAP quy mô 
01 ha với 4 hộ tham gia; Sau 28 tháng 
trồng, cây bưởi Da xanh trong mô 
hình sinh trưởng và phát triển tốt hơn 
so với đối chứng. Đã xây dựng một 
mô hình cải tạo và thâm canh cây bưởi 
Da xanh giai đoạn kinh doanh theo 
hướng VietGAP quy mô 03 ha và 3 hộ 
tham gia; Sau 36 tháng thực hiện, cây 
bưởi Da xanh trong vườn mô hình 
sinh trưởng, phát triển tốt, ít nhiễm 
sâu bệnh, năng suất trung bình tăng 
24,58%, hiệu quả kinh tế trung bình 
tăng 56,96% so với đối chứng. Đã xây 
dựng 1 mô hình sản xuất bưởi Da 
xanh đạt chứng nhận VietGAP có diện 
tích là 12,7 ha với 12 hộ dân tham gia; 
Tổng sản lượng quả bưởi Da xanh đạt 
chứng nhận VietGAP trong mô hình 
ước đạt 734 tấn. Đã xây dựng sổ tay 
“Hướng dẫn sản xuất bưởi Da xanh 
theo tiêu chuẩn VietGAP ở Sông 
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Xoài” đạt yêu cầu. 
 Theo Hội đồng nghiệm thu, dự án 

mang tính ứng dụng thực tiễn, đồng ý 
nghiệm thu và xếp loại Khá. 

 
 Diễn tập Ứng phó sự cố bức xạ, 
hạt nhân cấp tỉnh BR-VT năm 2016 

Sáng 16/12, tại khu công nghiệp 
Đông Xuyên, TP. Vũng Tàu, UBND 
tỉnh BR - VT tổ chức diễn tập ứng phó 
sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. Đến dự 
và chỉ đạo diễn tập có ông Đặng Minh 
Thông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - 
Trưởng ban chỉ huy ứng phó sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân cấp tỉnh; đại 
diện lãnh đạo Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân - Bộ KH-CN; thành viên Ban 
chỉ huy ứng phó sự cố hạt nhân tỉnh. 

Ông Đặng Minh Thông, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh đánh giá cao công tác 
chuẩn bị và sự phối hợp giữa các sở, 
ban, ngành, cơ sở bức xạ góp phần 
hoàn thành tốt buổi diễn tập.  

Theo thống kê năm 2015 của Sở KH 
- CN, trên địa bàn tỉnh có 32 cơ sở 
bức xạ với tổng số 366 nguồn phóng 
xạ, thiết bị bức xạ. Ngoài ra, có 6 đơn 
vị ngoài tỉnh thực hiện các hoạt động 
liên quan đến vận chuyển, sử dụng 
nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh với 
tổng số 130 nguồn phóng xạ/thiết bị 
bức xạ. Với số lượng nguồn phóng xạ, 
thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh tương 
đối nhiều nên luôn tiềm ẩn nguy cơ 
xảy ra sự cố bức xạ. 

Đây cũng là dịp tuyên truyền cho 
các cơ sở ứng dụng bức xạ, và người 

dân biết được cách ứng phó sự cố bức 
xạ và hạt nhân, cách nhận diện nguồn 
phóng xạ, tác hại của sự cố liên quan 
đến nguồn phóng xạ. 
 
 Hội đồng tư vấn KH&CN “Công 
trình xử lý nước thải công suất 
4.000m³/ngày.đêm” 

Sáng 14/12, Sở KH&CN đã tổ chức 
Hội đồng tư vấn KH&CN dự án 
“Module 1 - Công suất 4.000m³/ 
ngày.đêm - Trạm XLNT số 02 Khu 
công nghiệp (KCN) Châu Đức” do 
Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức 
làm chủ đầu tư. 

Đây là dự án có tác động lớn mang 
lại hiệu quả về kinh tế - xã hội và môi 
trường. Khi dự án Nhà máy nước thải 
tập trung được xây dựng và đi vào 
hoạt động sẽ mang lại các tác động 
như: Quá trình hoạt động của Nhà 
máy xử lý nước thải tập trung ngoài 
công tác bảo vệ môi trường trong 
KCN còn tạo thêm công ăn việc làm 
cho người dân trong khu vực; Chính 
nhờ việc quản lý tốt về môi trường, 
KCN sẽ trở nên hấp hẫn hơn, có khả 
năng thu hút được nhà đầu tư nước 
ngoài hơn; Khi nhà máy xử lý nước 
thải đi vào hoạt động giúp bảo vệ môi 
trường trong và ngoài KCN. 

Hội đồng đánh giá cao ý nghĩa thực 
tiễn, đồng ý với phương án công nghệ 
của dự án tuy nhiên cần bổ sung hoàn 
thiện công nghệ của dự án theo góp ý 
của Hội đồng trước khi triển khai. 

Theo Sở KH&CN 
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 Ứng dụng công nghệ mã số mã 
vạch trong ngành y tế  

 Với mục tiêu ứng dụng thống nhất 
cùng tiêu chuẩn quốc gia về mã số mã 
vạch (MSMV) phù hợp tiêu chuẩn của 
các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO 
và GS1) vào lĩnh vực chăm sóc sức 
khỏe tại Việt Nam, ngày 21/12 tại Hà 
Nội, Tổ chức GS1 quốc tế phối hợp 
cùng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC) tổ chức Hội thảo 
“Áp dụng MSMV GS1 trong chăm sóc 
sức khỏe”.  

Hiện nay trên thế giới, việc điều trị 
chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện vẫn 
xảy ra trường hợp sơ xuất, nhầm lẫn 
trong quá trình trao đổi thông tin giữa 
các bên liên quan đến chuỗi cung cấp 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Đây là lý 
do thúc đẩy ngành y tế quan tâm 
nghiên cứu áp dụng một số công nghệ 
mới như: công nghệ nhận dạng và thu 
nhận dữ liệu tự động bằng MSMV; 
mã điện tử cho sản phẩm kết hợp công 
nghệ thông tin để giải quyết các vấn 
đề trên nhằm đảm bảo an toàn cho 
người bệnh.  

Tại Việt Nam, phần lớn các hệ thống 
MSMV không đồng nhất dẫn đến 
không tương thích vì đều là hệ thống 
nội bộ, trong khi đó, yêu cầu MSMV 
được sử dụng phải là một hệ thống 
đơn nhất, tuân theo cùng một tiêu 
chuẩn quốc gia phù hợp quốc tế mới 

đảm bảo phân định từng đối tượng cần 
quản lý (bệnh nhân, thuốc, dụng cụ y 
khoa...) để chăm sóc bệnh nhân hiệu 
quả cũng như để theo dõi và xác định 
nguồn gốc hiệu quả các thương phẩm 
liên quan. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Thiết bị xyclon thủy lực tách cặn 
trong công nghệ xử lý nước mặt 

Nước sạch là một nhu cầu cơ bản 
trong đời sống hàng ngày của mọi 
người và đang trở thành đòi hỏi bức 
bách trong việc bảo vệ sức khỏe và 
cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân 
dân, đặc biệt là người dân khu vực 
nông thôn và miền núi. Thông qua 
việc thực hiện một nhiệm vụ nghiên 
cứu khoa học cấp bộ, các nhà khoa 
học thuộc Viện Nghiên cứu khoa học 
kỹ thuật bảo hộ lao động (Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam) đã thiết kế, 
chế tạo thành công thiết bị xyclon thủy 
lực tách cặn trong công nghệ xử lý 
nước mặt. 

Kết quả thử nghiệm bước đầu cho 
thấy, thiết bị có các ưu điểm: hiệu quả 
tách các hạt cặn vô cơ dạng thô tương 
đối tốt và ổn định; quản lý dễ dàng, 
lắp đặt nhanh; giá thành hạ; việc lắp 
đặt thêm thiết bị để nâng cao hiệu quả 
của các trạm xử lý dễ dàng. Thiết bị 
phù hợp với mô hình cấp nước tập 
trung cho cụm dân cư nhỏ ở nông 
thôn, trung du, vùng sâu, vùng xa. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Viện 
Nghiên cứu khoa học kỹ thuật bảo hộ 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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lao động. Số 99 Trần Quốc Toản, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội; Tel: 
04.38221530. 

Theo Vnexpress.net 
 
 
 

 
 Bộ KH&CN hướng dẫn mới nhất 
về đăng ký cơ sở pha chế khí 

Bộ KH&CN đã ban hành Thông tư 
số 11/2016/TT-BKHCN về việc hướng 
dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí và có 
hiệu lực thi hành kể từ ngày 
01/01/2017. Thông tư 11 áp dụng đối 
với các đối tượng: Thương nhân kinh 
doanh khí đầu mối và thương nhân 
đầu mối pha chế khí; cơ quan quản lý 
nhà nước về đo lường, chất lượng và 
cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan. 

Hồ sơ đăng ký cơ sở pha chế khí 
gồm: 

a) Đơn đăng ký cơ sở pha chế khí 
theo Mẫu; 

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. 

Thương nhân kinh doanh khí lập 01 
bộ hồ sơ và nộp theo một trong các 
hình thức sau: nộp hồ sơ trực tiếp tại 
trụ sở Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC); gửi qua bưu điện; 
nộp hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử 
của Tổng cục TĐC, thực hiện theo 
hình thức dịch vụ công trực tuyến. 

Đối với hồ sơ hợp lệ, trong thời hạn 
05 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ của thương nhân, Tổng 
cục TĐC tiến hành thẩm định, cấp 
Giấy chứng nhận. 

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ do 
chưa đầy đủ thành phần hồ sơ theo 
quy định, trong thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của 
thương nhân, Tổng cục TĐC có văn 
bản yêu cầu thương nhân bổ sung. 

Ngoài ra, Tổng cục TĐC xem xét, 
thực hiện đình chỉ hiệu lực có thời hạn 
của Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở 
pha chế khí đã cấp trong các trường 
hợp sau: a- Vi phạm các quy định về 
đo lường tại cơ sở pha chế khí; b- Cơ 
sở pha chế không thực hiện đầy đủ kế 
hoạch kiểm soát chất lượng; c- Phát 
hiện sản phẩm khí không bảo đảm 
chất lượng theo quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia hoặc tiêu chuẩn công bố áp 
dụng lưu thông trên thị trường được 
phân phối từ cơ sở pha chế khí này… 

Theo vietq.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


