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BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
SẼ TIẾP TỤC ĐỒNG HÀNH 
CÙNG DOANH NGHIỆP 

“Con đường ngắn nhất để chuyển 
hóa kết quả nghiên cứu thành giá trị 
gia tăng cho xã hội là song hành và 
giải quyết vấn đề của doanh nghiệp, 
chia sẻ lợi ích cùng với họ”, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 
Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc 

ngành khoa học và công nghệ 
(KH&CN) đầu năm 2017, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Uy 
tín của sản phẩm, sự vươn lên tầm 
toàn cầu của doanh nghiệp là nhờ vào 
KH&CN” và “đầu tư của doanh 
nghiệp (DN) là nòng cốt cho phát triển 
KH&CN”.  

Thông điệp của người đứng đầu 
Chính phủ rất sâu sắc và rõ ràng: 
KH&CN là động lực tăng trưởng của 
DN trong bối cảnh hội nhập, và vì vậy 
DN phải là chủ thể chính đầu tư cho 
lĩnh vực này để có đủ năng lực cạnh 
tranh quốc tế và vươn ra thị trường 
toàn cầu. 

Đối với lực lượng khoa học, con 
đường ngắn nhất để chuyển hóa kết 
quả nghiên cứu thành giá trị gia tăng 
cho xã hội là song hành và giải quyết 
vấn đề của DN, chia sẻ lợi ích cùng 
với họ. 

Ngày nay, chúng ta có thể tự hào 
xướng danh các tập đoàn lớn trong 
nước nhờ đầu tư mạnh cho KH&CN 
đã trở thành DN tầm quốc tế như 
Viettel, FPT… Năm 2016, số lượng 
DN mới thành lập của Việt Nam tăng 
kỷ lục với hơn 110.000 và quy mô vốn 
tăng 48%. Đây là tín hiệu hứa hẹn sự 
khởi sắc của nền kinh tế, bởi số DN 
tăng sẽ tạo nhiều cơ hội việc làm và 
sản phẩm, dịch vụ mới cho xã hội. 
Chúng ta càng vui mừng hơn nếu chất 
lượng DN Việt cũng được gia tăng 
mạnh mẽ, với ngày càng nhiều DN 
khởi nghiệp dựa trên đổi mới sáng tạo, 
thương mại hóa kết quả KH&CN, 
khai thác tài sản trí tuệ hay mô hình 
kinh doanh mới. 

Bối cảnh tự do hóa thương mại và 
cạnh tranh toàn cầu khốc liệt đòi hỏi 
các DN phải có năng lực cạnh tranh 
quốc tế và khu vực, đồng thời, tác 
động tất yếu của làn sóng cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 buộc họ phải 
không ngừng đổi mới để ứng phó với 
các thách thức lớn chưa từng có. 

Phép thử đối với KH&CN Việt Nam 
là làm sao góp phần gia tăng số lượng 
các DN tiềm năng tăng trưởng cao, có 
sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu được 
ra thị trường quốc tế. Từ đó để đến 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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năm 2020, Việt Nam không chỉ đạt 
mục tiêu một triệu DN, mà quan trọng 
hơn là lực lượng DN thực sự mạnh, đủ 
năng lực cung cấp sản phẩm và dịch 
vụ mang thương hiệu Việt với chất 
lượng và độ tinh xảo cao, chiếm lĩnh 
thị trường toàn cầu. 

Để đạt được điều đó, chúng ta cần 
dũng cảm thay đổi, trước hết trong tư 
duy chiến lược về quản lý hoạt động 
nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. Đầu 
tư cho KH&CN không chỉ là chi tiền 
cho hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ (R&D) tạo ra tri 
thức, mà quan trọng hơn là đầu tư cho 
đổi mới sáng tạo (Innovation) và 
thương mại hóa các kết quả nghiên 
cứu để biến tri thức trở lại thành tiền 
và giá trị gia tăng cho xã hội. 

 
Các chỉ số chính để đo lường hiệu 

quả của hoạt động khoa học và công 
nghệ (KPIs), bên cạnh số lượng bài 
báo và sáng chế như hiện nay thì cần 
bổ sung các chỉ số thực dụng hơn về 
DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
được thành lập trên cơ sở kết quả 
nghiên cứu, cơ hội việc làm, doanh 
thu, đặc biệt là sản phẩm, dịch vụ mới 
cung cấp cho thị trường, người dân và 
xã hội. Đó cũng là mục đích và sứ 
mệnh của nền KH&CN vị nhân sinh 

khi kết quả và hiệu quả của hoạt động 
nghiên cứu được đo lường gián tiếp 
bằng các sản phẩm, dịch vụ mới an 
toàn và chất lượng cho người dân 
trong nước với độ tinh xảo và tính 
cạnh tranh cao vươn ra thị trường 
quốc tế. 

Vai trò đầu tư của DN và xã hội 
trong chuỗi hoạt động nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo nói trên là vô cùng 
quan trọng. Nhà nước có thể đầu tư 
cho hoạt động nghiên cứu, từ nghiên 
cứu cơ bản đến cơ bản định hướng 
ứng dụng và một phần của hoạt động 
nghiên cứu ứng dụng. Tuy nhiên, để 
đưa các kết quả nghiên cứu từ phòng 
thí nghiệm ra thị trường, ứng dụng 
được trong hoạt động sản xuất, kinh 
doanh để tạo thành sản phẩm, dịch vụ 
mới và giá trị gia tăng cho xã hội, thì 
cần sự đầu tư có trách nhiệm của các 
lực lượng xã hội, trong đó DN đóng 
vai trò quan trọng nhất. 

Hơn bao giờ hết, chúng ta cần cơ 
chế đối tác hợp tác công - tư thực sự 
hiệu quả để huy động nguồn lực đầu 
tư cho KH&CN, trong đó các bên 
tham gia ý thức được rõ trách nhiệm 
và lợi ích của mình. Lợi ích của DN 
gắn liền với đầu tư trực tiếp của DN 
cho hoạt động nghiên cứu và đổi mới 
sáng tạo. Đối với khu vực công, bao 
gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước 
và đơn vị sự nghiệp công lập trong 
lĩnh vực KH&CN, cần nhận thức rõ sứ 
mệnh “kiến tạo” và trách nhiệm xã hội 
của mình là mang lại các lợi ích thiết 
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thực, mang tính chiến lược cho người 
dân, cộng đồng và đất nước. 

Với tinh thần đó, năm 2017, Bộ 
KH&CN sẽ tiếp tục đồng hành cùng 
lực lượng nghiên cứu và các DN Việt 
Nam, tăng cường đối thoại và hợp tác, 
triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ 
liên quan, giải quyết được các nhu cầu 
bức thiết từ thực tiễn phát triển đất 
nước, ngành, lĩnh vực. Từ đó đưa 
KH&CN đóng góp mạnh mẽ hơn tới 
năng suất lao động, chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ và năng lực cạnh tranh 
của các DN trong nước, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế gắn với phát triển bền 
vững và nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân. 

Tổng hợp 
 
PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC 
ĐAM: HÃY LAN TỎA TINH 
THẦN CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP LẦN THƯ TƯ 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam mong 
muốn thế hệ trẻ cùng nhau kết nối, lan 
toả tinh thần cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Chiều ngày 13/2/2017, tại Hà Nội, 
đoàn công tác do Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam dẫn đầu đã 
đến thăm và làm việc với Đại học FPT 
cơ sở Hòa Lạc. 

Phó Thủ tướng chia sẻ, khi được hỏi 
về cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư, nhiều nhà hoạch định chính 
sách chưa đưa ra được một từ khóa 
phù hợp. Cá nhân ông cho rằng đặc 

trưng của cuộc cách mạng lần này là 
kết nối.  

“Tôi đã triệu tập những bộ óc hàng 
đầu Việt Nam chỉ để trả lời câu hỏi: 
“Đặc trưng lớn nhất của cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 là gì? Có thể 
gói gọn bằng một từ, một cụm từ hay 
một câu được không? Các nhà nghiên 
cứu cả về công nghệ, quản lý, khoa 
học xã hội đều nói rằng khó quá. Tuy 
nhiên, một cách lạc quan, chúng ta 
hãy công nhận rằng cuộc cách mạng 
ấy đã bắt đầu và đặc trưng của nó là 
“kết nối”. Kết nối 8 tỷ thiết bị, trên 
mọi giác độ, mọi tầng lớp, đời sống 
chính trị xã hội, không chỉ ở một mái 
trường, một tỉnh, một đất nước mà 
trên phạm vi toàn cầu. Cuộc cách 
mạng ấy liên quan mật thiết đến công 
nghệ thông tin (CNTT)” - Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam cho biết. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ tại sự 

kiện gặp gỡ sinh viên Đại học FPT 

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, Việt 
Nam chưa tận dụng hết thời cơ cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ 3. Đây 
là điều những người làm trong ngành 
CNTT đều thấy day dứt. “Chúng ta đã 
có những đề án đầy tham vọng trở 
thành nước mạnh về CNTT. Tuy 
nhiên Chính phủ điện tử của Việt Nam 
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mới dừng ở vị trí 80-90 trên thế giới. 
Thị trường dịch vụ CNTT toàn cầu 
hiện nay vào khoảng 943 tỷ USD, 
trong đó Việt Nam chỉ mới ở khoảng 
trên 3 tỷ USD. Vậy thì trước khi 
chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tận 
dụng cuộc cách mạng lần thứ 4, chúng 
ta cần phải tận dụng ngay phần còn lại 
của cuộc cách mạng lần thứ ba”. 

Phó Thủ tướng cho rằng Việt Nam 
còn nhiều điểm yếu khiến việc tận 
dụng cuộc cách mạng thứ tư trở nên 
khó khăn. “Làm sao để tận dụng cuộc 
cách mạng này khi thế giới đã tắt 2G 
trong khi Việt Nam mới triển khai 4G 
và chất lượng 3G còn chưa ổn định, 
khi chúng ta không có quyết sách 
mạnh về thuế, cơ chế tài chính 
để doanh nghiệp phát triển những xa 
lộ thông tin thật lớn?”, Phó Thủ 
tướng trăn trở. 

Cuối cùng, Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam mong muốn các bạn sinh viên 
Đại học FPT và bạn bè các bạn là hãy 
lan tỏa tinh thần cuộc cách mạng này 
đến các bạn sinh viên khác.  

“Chúng ta phải ý thức được rằng đất 
nước này không thể “bước đến đài 
vinh quang để sánh vai với cường 
quốc năm châu” nếu các bạn không 
dám nuôi ước mơ, không chỉ bằng duy 
ý chí mà phải khơi dậy mọi sự sáng 
tạo, giá trị riêng của từng người, như 
các bạn đã và đang làm trong mái 
trường này. Hãy thật sự khát vọng 
cháy bỏng và hết mực sáng tạo. 
Không ai giúp đất nước phát triển 

được ngoài chính chúng ta” - Phó Thủ 
tướng nhắn gửi. 

Theo Chinhphu.vn 
 
 
 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG VÀ BỘ 
KH&CN KÝ KẾT CHƯƠNG 
TRÌNH PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG 

Chiều 9/2/2017, tại trụ sở Bộ Công 
Thương, Lễ ký kết “Chương trình phối 
hợp hoạt động khoa học và công nghệ 
(KH&CN) giữa Bộ Công Thương và 
Bộ KH&CN giai đoạn 2017-2020” đã 
diễn ra dưới sự chủ trì của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh và 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh. Đây là điểm nhấn ghi nhận sự 
phối hợp hiệu quả giữa hai Bộ, đồng 
thời cũng là cam kết mạnh mẽ về việc 
đẩy mạnh hơn nữa hoạt động KH&CN 
trong ngành công thương. 

Theo Chương trình phối hợp, hai Bộ 
thống nhất phối hợp chặt chẽ trong 
công tác tổ chức triển khai, đánh giá, 
sơ kết, tổng kết các nghị quyết của 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ về 
KH&CN trong giai đoạn 2017-2020; 
tăng cường phối hợp trong việc rà 
soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật 
trong lĩnh vực KH&CN, công nghiệp 
và thương mại; tổ chức xây dựng và 
thực hiện hiệu quả các chương trình 
KH&CN quốc gia, các nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia trong lĩnh vực 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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công thương. 
Hai bên cũng xác định lựa chọn xây 

dựng và phát triển từ 3-5 tổ chức 
KH&CN trực thuộc Bộ Công thương 
thành tổ chức KH&CN mạnh; tăng 
cường phối hợp xây dựng, triển khai 
các chương trình, đề án trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; ưu 
tiên bố trí kinh phí để thực hiện các 
chương trình KH&CN giao cho Bộ 
Công thương chủ trì; tăng cường phối 
hợp trong hoạt động hợp tác quốc tế 
về KH&CN trong lĩnh vực công 
thương; phối hợp tổ chức tuyên 
truyền, phổ biến trên phương tiện 
truyền thông pháp luật về KH&CN. 

Phát biểu tại Lễ ký kết Chương trình 
phối hợp giữa hai Bộ, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh khẳng định, 
kết quả hoạt động KH&CN của ngành 
công thương đã đóng góp hiệu quả 
vào sự phát triển và tăng trưởng của 
các ngành công nghiệp. Nhiều quy 
trình công nghệ, kết quả nghiên cứu 
khoa học đã được chuyển giao, ứng 
dụng vào sản xuất, nổi bật là giàn 
khoan tự nâng 120m đã tạo sự đột phá 
trong ngành cơ khí dầu khí, các chủng 
loại biến áp với chất lượng tương 
đương sản phẩm cùng loại của các 
nước châu Âu, trong khi giá bán giảm 
15-20%.  

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh cũng cho biết, Thủ tướng đã giao 
cho Bộ KH&CN phối với các Bộ, 
ngành để đẩy mạnh Cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 theo tinh thần hội 

nhập, cạnh tranh gay gắt. Với tốc độ 
phát triển nhanh chóng của công nghệ 
thì ngoài thách thức, chúng ta còn có 
cơ hội tốt để tăng cường phối hợp, tái 
cơ cấu hành chính trong công nghệ, 
với tinh thần chung doanh nghiệp là 
trọng tâm, trung tâm của đổi mới sáng 
tạo. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh hy vọng 
rằng, trong và sau Chương trình phối 
hợp này, sẽ có nhiều hơn nữa các quy 
trình công nghệ, các tiến bộ kỹ thuật, 
các sản phẩm mới được đưa vào ứng 
dụng và sản xuất, góp phần thực hiện 
thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW, 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
chung của quốc gia và Kế hoạch phát 
triển ngành công thương giai đoạn 
2016 - 2020. 

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần 
Tuấn Anh đánh giá quan hệ hợp tác 
phối hợp giữa Bộ Công thương và Bộ 
KH&CN đã có những bước phát triển 
và mang lại những hiệu quả tích cực. 
Theo Bộ trưởng Trần Tuấn Anh, nhận 
thức được tầm quan trọng của 
KH&CN trong quá trình phát triển 
kinh tế - xã hội, ngành công thương đã 
chủ động gắn hoạt động KH&CN với 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa và phát triển bền vững của ngành. 
Giai đoạn vừa qua cũng đã ghi nhận 
sự đóng góp của KH&CN và sự phát 
triển chung của ngành, trở thành yếu 
tố then chốt góp phần nâng cao năng 
suất, chất lượng sản phẩm, khả năng 
cạnh tranh của ngành công nghiệp chủ 
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yếu, mở rộng quy mô và tốc độ tăng 
trưởng của xuất khẩu, thúc đẩy 
chuyển dịch cơ cấu sản phẩm theo 
hướng tăng dần tỷ trọng nhóm hàng 
chế biến, chế tạo, nhóm hàng có hàm 
lượng công nghệ và chất xám cao. 

Vai trò của KH&CN tiếp tục được 
khẳng định trong hoạt động tái cơ cấu 
ngành công thương. Trong đó, phát 
triển KH&CN được xác định là một 
trong 6 nhóm giải pháp quan trọng để 
thúc đẩy tái cơ cấu ngành công 
thương, gắn với chuyển đổi mô hình 
tăng trưởng bền vững. Trong giai đoạn 
2016-2020, ngành công thương đặt 
mục tiêu đạt tốc độ tăng trưởng sản 
xuất công nghiệp bình quân 13%/năm, 
tăng trưởng giá trị tăng thêm công 
nghiệp đạt 7%/năm, tăng trưởng giá 
trị sản xuất công nghiệp 13%/năm, tỷ 
trọng công nghiệp và xây dựng chiếm 
42-43% trong GDP cả nước, tăng 
trưởng xuất khẩu bình quân 11%/năm. 
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, 
trong bối cảnh môi trường quốc tế 
cạnh tranh ngày càng gay gắt, để đạt 
được mục tiêu này, KH&CN phải 
được xem là giải pháp chiến lược 
trong đổi mới, tái cơ cấu ngành công 
thương, phải đóng vai trò quan trọng 
góp phần nâng cao năng lực cạnh 
tranh của ngành, đẩy nhanh sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong 
điều kiện kinh tế thị trường định 
hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 
kinh tế quốc tế. 

Theo NASATI 

PHÁT TRIỂN KH&CN ĐỊA 
PHƯƠNG: CẦN ĐẨY MẠNH 
CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA 

Trong năm 2016, hoạt động nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ 
(NCKH&PTCN) đã bám sát hơn và 
phục vụ trực tiếp cho mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội ở địa phương, 
chuyển dịch theo hướng nâng cao tính 
ứng dụng, hiệu quả.  

Theo thống kê từ các Sở KH&CN, 
năm 2015 - 2016 có 1.287 nhiệm vụ 
được triển khai (trong đó có 193 
nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2015). 
Mặc dù kinh phí sự nghiệp dành cho 
KH&CN năm 2016 được Trung ương 
thông báo là: 2.350.000 triệu đồng; 
UBND các tỉnh/thành phố phê duyệt 
là 2.501.520 triệu đồng (tăng 6% so 
với phân bổ của TW). Các địa phương 
đã dành khoảng 65-70% kinh phí dành 
cho hoạt động nghiên cứu triển khai, 
phát triển công nghệ với tỷ lệ ứng 
dụng sau nghiệm thu đạt khoảng 70-
75%. 

Theo TS. Nguyễn Văn Liễu, Vụ 
trưởng Vụ Phát triển KH&CN, Bộ 
KH&CN, hoạt động NCKH&PTCN 
đã chuyển dịch theo hướng nâng cao 
tính ứng dụng và hiệu quả của các 
nhiệm vụ KH&CN. Nếu như ở những 
năm trước đây, các nhiệm vụ nghiên 
cứu triển khai với quy mô còn nhỏ 
(bình quân dưới 200 triệu đồng/nhiệm 
vụ), chưa thực sự sát nhu cầu phát 
triển kinh tế xã hội của địa phương, 
thì  đến năm gần đây, các địa phương 
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ngày càng quan tâm tới việc đặt hàng 
nhiệm vụ, xuất phát từ nhu cầu và tính 
ứng dụng trong thực tế. 

Hoạt động nghiên cứu triển khai của 
các địa phương đã gắn kết hơn với 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 
từng địa phương, góp phần thiết thực 
trong phát triển sản xuất và phục vụ 
đời sống. Bên cạnh các nhiệm vụ cấp 
tỉnh và cấp cơ sở, các địa phương đã 
chủ động tham mưu lãnh đạo tỉnh/ 
thành phố đề xuất Bộ KH&CN tổ 
chức hỗ trợ nhiều nhiệm vụ KH&CN 
thuộc các Chương trình, dự án cấp 
quốc gia. Các hoạt động nghiên cứu 
triển khai tập trung vào phục vụ phát 
triển các sản phẩm chủ lực, có lợi thế 
của địa phương. Phần nhiều các nhiệm 
vụ KH&CN vẫn tập trung vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nông thôn; tỉ lệ các 
nhiệm vụ nghiên cứu thuộc lĩnh vực 
công nghiệp, dịch vụ còn thấp. 

Cùng với việc đẩy mạnh công tác 
quản lý công nghệ, tổ chức và tham 
gia thẩm định công nghệ các dự án 
đầu tư, các địa phương đã ngày càng 
quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp (đặc 
biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) 
trong đổi mới công nghệ, cải tiến sản 
xuất, áp dụng hệ thống quản lý chất 
lượng tiên tiến, xây dựng thương 
hiệu... để thúc đẩy sản xuất, kinh 
doanh. Một số địa phương làm tốt 
công tác này như  TP. Hồ Chí Minh, 
Hà Nội, An Giang, Cần Thơ,… 

Bên cạnh đó, các Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối 

hợp với các ngành liên quan như quản 
lý thị trường, công an, y tế,… để thực 
hiện các đợt thanh tra chuyên đề, kiểm 
tra các đơn vị sản xuất kinh doanh, 
kiểm định các phương tiện đo, chống 
hàng giả, hàng kém chất lượng. Theo 
báo cáo năm 2016, các địa phương đã  
tổ chức kiểm định được 1.414.849 
lượt các phương tiện đo; 1.355 đơn vị 
được cấp chứng chỉ áp dụng hệ thống 
ISO. 

Hoạt động sở hữu trí tuệ cũng đã 
được quan tâm. Các địa phương đã tập 
trung hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp 
lập hồ sơ đăng ký quyền sở hữu công 
nghiệp, năm 2016 đã có gần 1000 đơn 
đăng ký về sở hữu trí tuệ; 335 văn 
bằng chứng chỉ bảo hộ đã được cấp. 
Hoạt động sở hữu trí tuệ của các địa 
phương đã đem lại hiệu quả rất thiết 
thực, nhất là trong việc bảo hộ nhãn 
hiệu hàng hóa của doanh nghiệp, nhãn 
hiệu tập thể, chỉ dẫn địa lý của các sản 
phẩm đặc sản của địa phương. 

Bên cạnh những thành công đã đạt 
được, hoạt động KH&CN địa phương 
còn gặp nhiều khó khăn, bất cập. 
Nhiều chương trình, đề án, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương chưa có nội dung hoặc giải 
pháp phát triển và ứng dụng KH&CN 
để thực hiện (kể cả các chương trình, 
đề án, nhiệm vụ lớn). Ngay như 2 
chương trình mục tiêu quốc gia là: 
Chương trình xây dựng Nông thôn 
mới và Chương trình xóa đói giảm 
nghèo thì nội dung KH&CN cũng 
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không được chú trọng đúng mức. Hơn 
nữa, hoạt động KH&CN vẫn còn dàn 
trải, chưa tập trung phục vụ cho các 
chương trình đề án phát triển kinh tế, 
xã hội của địa phương. 

Quá trình đổi mới công nghệ trong 
các doanh nghiệp còn rất chậm. Với 
hầu hết doanh nghiệp ở địa phương là 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, trình độ 
công nghệ sử dụng chủ yếu thấp, lạc 
hậu, dẫn đến chất lượng và khả năng 
cạnh tranh của các sản phẩm trên thị 
trường trong và ngoài nước chưa cao. 
Trừ một số thành phố lớn, còn lại hầu 
hết các địa phương đều rất hạn chế về 
nhân lực KH&CN: số lượng các tổ 
chức KH&CN ở các địa phương ít, 
nên những người có chuyên môn, nhất 
là chuyên môn sâu về KH&CN không 
nhiều.  

Bên cạnh đó, nguồn kinh phí chi cho 
KH&CN chủ yếu dựa vào ngân sách 
nhà nước, các nguồn xã hội hóa khác 
còn rất thấp. Đặc biệt, phần nhiều 
trong số các doanh nghiệp ở địa 
phương chưa quan tâm đầu tư cho 
nghiên cứu khoa học, phát triển và đổi 
mới công nghệ. 

Theo TS. Nguyễn Văn Liễu, nguyên 
nhân của tình trạng này là do nhận 
thức của các cấp lãnh đạo ở địa 
phương về vị trí, vai trò của KH&CN 
tuy đã có chuyển biến rõ rệt trong 
những năm gần đây, nhất là từ sau khi 
có Nghị quyết 20-NQ/TW về 
KH&CN, song vẫn chưa quan tâm tới 
công tác tổ chức hoạt động, chưa hành 

động quyết liệt, chưa đưa KH&CN 
thành mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ 
hoặc giải pháp thực hiện trong các 
chương trình, đề án phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, để KH&CN 
thực sự trở thành động lực, nền tảng 
trong phát triển bền vững ở địa 
phương. 

Các doanh nghiệp ở địa phương hầu 
hết là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhu 
cầu đổi mới công nghệ chưa cao. Song 
Nhà nước lại chưa có các cơ chế, 
chính sách đồng bộ, hiệu quả ở tầm vĩ 
mô để thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư 
cho hoạt động nghiên cứu triển khai, 
đổi mới công nghệ, nâng cao hiệu quả 
sản xuất kinh doanh và sức cạnh 
tranh. Chính vì vậy mà tỷ lệ đầu tư xã 
hội cho KH&CN của nước ta còn rất 
thấp. 

Hoạt động liên kết vùng trong hình 
thành, phát triển các sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm có lợi thế theo chuỗi giá 
trị chưa được các địa phương quan 
tâm đúng mức nên hầu như chưa thực 
thi các giải pháp có tính liên vùng. 

 
Cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa hoạt 

động KH&CN địa phương 

Theo TS. Nguyễn Văn Liễu, để đẩy 
mạng hoạt động KH&CN tại các địa 
phương trong thời gian tới, cần chú 
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trọng một số gải pháp như: cần tiếp 
tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền 
để nâng cao nhận thức của cán bộ, 
nhân dân về vị trí và vai trò của 
KH&CN trong sự nghiệp CNH, HĐH 
đất nước và hội nhập quốc tế. Coi  
KH&CN là một trong những công cụ, 
giải pháp quan trọng để thực hiện các 
chương trình, đề án phát triển kinh tế - 
xã hội của các địa phương. Cần xây 
dựng các cơ chế chính sách để doanh 
nghiệp có thể đầu tư được nhiều hơn 
cho công tác nghiên cứu khoa học và 
đổi mới công nghệ. 

Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng 
và thực thi các cơ chế, chính sách hỗ 
trợ, thúc đẩy các hoạt động đổi mới 
sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo hay nói 
một cánh khác là xây dựng hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo. Khuyến 
khích các địa phương phát triển các 
loại hình vườn ươm công nghệ và hỗ 
trợ khởi nghiệp sáng tạo. Tiếp tục 
nghiên cứu tháo gỡ các khó khăn về 
cơ cấu tổ chức, biên chế, cơ chế tự 
chủ của hệ thống KH&CN địa 
phương: sớm ban hành thông tư thay 
thế thông tư 29/TTLT-BKHCN-BNV, 
ban hành thông tư hướng dẫn Nghị 
định 54/2016/NĐ-CP và các văn bản 
liên quan khác. 

Cuối cùng,  cần tiếp tục đẩy mạnh 
hơn nữa công tác nghiên cứu ứng 
dụng nhất là trong phát triển nông 
nghiệp an toàn, nông nghiệp công 
nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí 
hậu; ưu tiên các nhiệm vụ nghiên cứu 

triển khai phục vụ trực tiếp các 
chương trình, đề án, kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương; 
chú trọng lồng ghép việc thực hiện 
nhiệm vụ thuộc các chương trình quốc 
gia về KH&CN để giải quyết mục 
tiêu, nhiệm vụ của các chương trình, 
đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương; xây dựng các 
nhiệm vụ KH&CN liên kết giữa các 
địa phương để cùng phát triển các sản 
phẩm trọng điểm, chủ lực của Vùng 
theo chuỗi giá trị. 

Tổng hợp 
 

CƠ HỘI CỦA VIỆT NAM TRƯỚC 
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP LẦN THỨ TƯ – 
INDUSTRY 4.0 

Hiện nay Bộ Khoa học và Công 
nghệ đang lấy ý kiến đóng góp của 
các bộ, ngành, một số địa phương để 
hoàn thiện báo cáo về huy động nguồn 
lực, tận dụng cơ hội, giải pháp giảm 
thiểu tác động tiêu cực của Industry 
4.0 trình Chính phủ. Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Phạm Đại Dương khẳng định: “Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư đã đến 
và Việt Nam không thể bỏ lỡ cơ hội 
phát triển này”. 

Thực tế cho thấy Industry 4.0 đang 
vẽ lại bản đồ thế giới. Những quốc gia 
chủ yếu dựa vào dầu mỏ hay tài 
nguyên bị ảnh hưởng mạnh như 
OPEC, Úc, Canada, Nga, Braxin… 
cũng đang trải qua một quá trình tái cơ 
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cấu nhiều thách thức. Industry 4.0 vẽ 
lại bức tranh về các doanh nghiệp 
hàng đầu trên thế giới với khẩu hiệu: 
“Chia tay dầu mỏ, đón chào công 
nghệ”.  

 
Nhiều chuyên gia cho rằng, Việt 

Nam đã lỡ nhịp với 3 cuộc cách mạng 
công nghiệp trước đó, và Industry 4.0 
là cơ hội không thể bỏ lỡ. Industry 4.0 
đã hiện diện khá rõ nét trên thế giới và 
“cơn lốc” này sẽ đổ bộ vào Việt Nam 
rất sớm. Yêu cầu đặt ra đối với Việt 
Nam là: Thông minh hóa mạng lưới 
Internet để phục các ngành, tri thức 
hóa nguồn nhân lực, đặc biệt là tăng 
cường phổ biến kỹ năng sử dụng 
Internet và phải quyết liệt như kiểu 
“diệt giặc dốt”. Bên cạnh đó là toàn 
cầu hóa kinh doanh thông qua Internet 
và cuối cùng là tiêu chuẩn hóa cuộc 
sống. Việt Nam nên tập trung vào các 
ngành có lợi thế so sánh để đầu tư, cụ 
thể là ngành nông nghiệp, du lịch, 
công nghệ thông tin.  

Các vấn đề đặt ra với Việt Nam 
trước Industry 4.0 được chỉ ra: Nhận 
thức chung về thực chất Industry 4.0 
để đưa ra các hành động cụ thể. Theo 
đó, cụm từ nào có thể nói được bản 
chất của Industry 4.0 như các cuộc 
cách mạng công nghiệp trước, cùng 
với đó là đổi mới mô hình tăng trưởng 

ở các cấp độ doanh nghiệp, ngành, 
quốc gia.  

Trước nhiều vấn đề đặt ra khi đối 
diện với Industry 4.0, báo cáo của Bộ 
KH&CN dự kiến trình Chính phủ sẽ 
làm rõ: Bản chất thực sự của Industry 
4.0, các vấn đề đặt ra cho mỗi quốc 
gia khác nhau, trong đó có Việt Nam; 
kinh nghiệm ứng phó với Industry 4.0 
của các quốc gia, cụ thể, chủ thuyết 
của các quốc gia đi đầu như Đức, Mỹ, 
các quốc gia xem xét Industry 4.0 và 
đặt vào sự phát triển kinh tế xã hội 
như Nhật Bản. Hiện trạng về trình độ 
sản xuất, quy mô nền kinh tế Việt 
Nam để từ đó đưa ra các giải pháp 
hành động khả thi để tận dụng cơ hội 
của Industry 4.0 (các khu vực đã tích 
lũy được nền tảng công nghệ, kỹ thuật 
nhất định) và giảm thiểu các tác động 
tiêu cực lên kinh tế- xã hội. Từ những 
dữ liệu trên, tham mưu với Chính phủ 
phân công cho các Bộ, ngành, một số 
địa phương mạnh (Hà Nội, TP Hồ Chí 
Minh) thực hiện các giải pháp và hành 
động cụ thể.  

Được biết, Bộ KH&CN đã đặt hàng 
chuyên gia cho ý kiến về những nội 
dung trên và dự kiến, các ý kiến đóng 
góp cho bản báo cáo sẽ được gửi về 
trước ngày 15/2/2017. Cuối tháng 2 sẽ 
tổ chức Hội đồng báo cáo Chính phủ. 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 1 là cơ khí hóa, cách mạng công 
nghiệp lần thứ 2 là điện khí hóa, cách 
mạng công nghiệp lần thứ 3 là tự động 
hóa, đến cách mạng công nghệ lần thứ 
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4 tạm khái quát là số hóa và tự động 
hóa thông minh. Theo đó, Industry 4.0 
có ba đặc trưng cơ bản: kết hợp giữa 
hệ thống thực với hệ thống ảo; quy mô 
trên nhiều lĩnh vực và diễn ra với tốc 
độ nhanh; tác động mạnh mẽ và toàn 
diện.  

Theo khoahocphothong.com.vn 
 

KẾT NỐI VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO VIỆT NAM 2017 

Ngày 9/2/2017, tại TP. Hồ Chí 
Minh, Ban Quản lý Dự án “Đẩy mạnh 
đổi mới sáng tạo thông qua nghiên 
cứu, khoa học và công nghệ - FIRST” 
(Bộ KH&CN), Bộ Ngoại giao, Liên 
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 
Việt Nam (VUSTA) cùng Hội Liên lạc 
với Người Việt Nam ở nước ngoài 
(ALOV) tổ chức Hội thảo quốc tế Kết 
nối và đổi mới sáng tạo Việt Nam 
2017. Tham dự Hội thảo có các 
chuyên gia trí thức kiều bào, chuyên 
gia và nhà quản lý trong nước và đại 
diện Ngân hàng thế giới. 

Các đại biểu tham dự hội thảo 
Đây là diễn đàn trao đổi giữa các 

chuyên gia trí thức kiều bào và các 
nhà quản lý, các chuyên gia trí thức 
trong nước. Đặc biệt, đây là nơi để các 
đại biểu đề xuất về chủ trương, chính 
sách cụ thể cần được thực hiện nhằm 

thu hút rộng rãi, phát huy hiệu quả 
nguồn chất xám của cộng đồng các 
chuyên gia trí thức kiều bào đối với sự 
nghiệp phát triển KH&CN, đổi mới 
sáng tạo của đất nước. 

Theo ban tổ chức, nét nổi bật của 
Hội thảo là tìm giải pháp kết nối mạng 
lưới chuyên gia Việt Nam trên thế 
giới; tập trung chia sẻ các bài học khởi 
nghiệp thành công, kinh nghiệm kết 
nối chuyên gia trí thức kiều bào với 
các đối tác trong nước nhằm giải 
quyết các bài toán, dự án thiết thực và 
cụ thể thông qua chia sẻ tri thức mới, 
công nghệ hiện đại và quản lý tiên 
tiến. 

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung 
chia sẻ các bài học khởi nghiệp thành 
công, kinh nghiệm kết nối chuyên gia 
trí thức kiều bào với các đối tác trong 
nước. Năm 2016 là năm đánh dấu 
bước khởi phát quan trọng trong trào 
lưu hình thành và phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp ở Việt Nam với hơn 
110.000 doanh nghiệp mới thành lập. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng nhấn 
mạnh tầm quan trọng và đánh giá cao 
vai trò của đội ngũ các chuyên gia trí 
thức kiều bào, coi đó là một trong 
những nguồn nhân lực KH&CN nòng 
cốt của đất nước. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN nhấn mạnh, 
điều quan trọng cần nhấn mạnh là chất 
lượng doanh nghiệp Việt khởi nghiệp 
dựa trên đổi mới sáng tạo, thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu, khai thác tài 
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sản trí tuệ hay mô hình kinh doanh 
mới. Trong bối cảnh Việt Nam đang 
đứng trước ngã rẽ quan trọng trong 
quá trình chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, việc thu hút, khơi dậy hơn nữa 
nhiệt huyết, trí tuệ của cộng đồng 
người Việt Nam trên toàn cầu rất quan 
trọng, nhất là trong KH&CN và đổi 
mới sáng tạo, nhằm phát huy tối đa 
sức mạnh toàn dân tộc, sớm đưa Việt 
Nam trở thành đất nước hiện đại, phát 
triển bền vững. 

Thời gian tới Bộ KH&CN sẽ tiếp tục 
phối hợp với Bộ Ngoại giao và các 
Bộ, ngành thực hiện tốt chính sách thu 
hút, trọng dụng, kết nối chuyên gia trí 
thức kiều bào trong nước và nước 
ngoài nhằm tăng cường chia sẻ tri 
thức hiện đại, kinh nghiệm quản lý 
tiên tiến, chuyển giao công nghệ và đề 
xuất các ý tưởng, sáng kiến, chính 
sách cụ thể thúc đẩy phát triển đất 
nước. 

Năm 2016, Bộ KH&CN đã triển 
khai nhiều sáng kiến và đã thu được 
một số kết quả ban đầu, như thông qua 
tiểu hợp phần “Chuyên gia giỏi nước 
ngoài về khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo, trong đó có người Việt 
Nam ở nước ngoài” thuộc dự án 
FIRST do Ngân hàng thế giới tài trợ, 
đã kết nối được trên 540 chuyên gia 
giỏi nước ngoài, trong đó có khoảng 
250 chuyên gia, trí thức kiều bào đang 
làm việc và hợp tác với các viện 
nghiên cứu, trường đại học và các 
doanh nghiệp trong khắp cả nước. Bộ 

KH&CN cũng đã phê duyệt đề án 
“Xây dựng mạng lưới chuyên gia Việt 
Nam trên thế giới”, với mục tiêu tổng 
quát là thúc đẩy kết nối các chuyên 
gia Việt Nam trên toàn thế giới và các 
chuyên gia giỏi nước ngoài với các 
nhu cầu thực tiễn trong nước, nhằm 
thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn 
chất xám phục vụ phát triển đất nước. 

Điểm mới của hội thảo lần này là sự 
tham gia tích cực của các cựu du học 
sinh quốc tế. Tiến sĩ khoa học Nghiêm 
Vũ Khải, Phó Chủ tịch VUSTA cho 
rằng, hiện có trên 4,5 triệu người Việt 
Nam ở nước ngoài thuộc nhiều thế hệ, 
trong đó có khoảng 10% có trình độ 
KH&CN cao trên các lĩnh vực cần 
thiết cho phát triển đất nước. Con số 
này có thể chưa tính đến hàng trăm 
ngàn học sinh Việt Nam đang học các 
hệ cao đẳng công nghệ đến đại học, 
trên đại học của thế giới, nhất là các 
nước có trình độ khoa học kỹ thuật 
phát triển. 

Theo Đại sứ Nguyễn Phú Bình, Chủ 
tịch ALOV, con số 400.000 người 
Việt Nam ở nước ngoài có trình độ đại 
học trở lên là một vốn quý của đất 
nước. Tuy nhiên, hàng năm có 200 - 
300 lượt chuyên gia về nước, con số 
này là rất nhỏ bé. Do vậy, chúng ta 
cần một giải pháp, cơ chế đột phá để 
tăng số chuyên gia về nước, nếu 
không rất lãng phí nguồn lực này. Bên 
cạnh đó, chúng ta mới chú trọng đến 
năng lực, trình độ của người Việt Nam 
ở nước ngoài mà còn thiếu sót trong 
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tận dụng mối quan hệ của họ với các 
cơ quan, tổ chức quốc tế để đưa các 
nhà khoa học, nhà đầu tư cũng như 
công nghệ tiên tiến của nước ngoài 
phục vụ phát triển đất nước. 

Nhiều đại biểu đã chia sẻ những 
kinh nghiệm để thu hút, tận dụng 
nguồn lực kiều bào giỏi về khoa học 
kỹ thuật nhằm phục vụ phát triển đất 
nước. Ông Nguyễn Vinh (Kiều bào 
Hoa Kỳ) cho rằng, số lượng chuyên 
gia kỹ thuật Việt Nam trên thế giới rất 
lớn, nên việc phát huy nguồn lực này 
cần đẩy nhanh; đồng thời chúng ta xây 
dựng cộng đồng mạng để phát huy 
tổng hợp sức mạnh để phát triển đất 
nước. Bên cạnh đó, hiện Việt Nam đã 
hội nhập toàn cầu, chúng ta sử dụng 
chung kiến thức với thế giới nên cần 
đẩy mạnh hoạt động đào tạo nhân lực 
qua mạng toàn cầu. 

Theo NASATI 
 
 
 
 Các nhà khoa học sáng chế giấy 
chống lửa và nước 

Trung Quốc được công nhận là quốc 
gia sáng chế ra giấy cách đây khoảng 
2000 năm. Ngày nay, giấy đã trở 
thành một công cụ quen thuộc để lưu 
giữ, truyền bá thông tin, giao dịch tài 
chính… Chưa dừng lại ở đó, một 
nhóm nghiên cứu tại Viện Vật liệu 
Thượng Hải (Trung Quốc) còn phát 
triển được một loại giấy mà theo họ là 
có khả năng chống thấm nước và 

chống cháy đầu tiên trên thế giới. 

 
Loại giấy này có khả năng chống 

nước ngay cả khi bề mặt của nó bị hư 
hỏng và bị nhuộm màu bằng nước trà 
hay cà phê. Nó cũng có khả năng chịu 
được nhiệt độ lên tới 2000C, nghĩa là 
có khả năng chịu lửa ở một mức độ 
nhất định. 

Loại giấy này cũng có thể lau sạch 
bằng nước mà không làm trôi đi 
những gì đã viết trên đó. Đặc tính này 
hứa hẹn sẽ cung cấp vật liệu tốt hơn 
cho các tài liệu cần lưu trữ trong thời 
gian dài với các điều kiện ngoại cảnh 
khác nhau. 

Có nhiều cách làm cho giấy khó 
thấm nước hoặc chống cháy nhưng 
đây là loại giấy duy nhất kết hợp được 
cả 2 đặc tính này, theo GS Zhu 
Yingjie - người đứng đầu dự án 
nghiên cứu. 

Loại giấy được làm bằng sợi thực 
vật dễ bị phá hủy bởi chất lỏng nên 
nhóm nghiên cứu đã khắc phục khiếm 
khuyết này bằng các dây nano 
hydroxyapatite. 

Hydroxyapatite là một dạng của 
canxi thường tìm thấy trong xương và 
răng. Nó mang đến cho giấy những 
khả năng độc đáo như trên. 

Chi phí sản xuất loại giấy này chỉ 
cao hơn “vài nhân dân tệ” so với một 
tờ giấy A4 truyền thống nhưng giá 

THÀNH TỰU KH&CN 
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thành có thể giảm nếu được sản xuất 
hàng loạt. 

Theo vnreview.vn 
 

 Vật liệu mới biến ánh sáng, nhiệt, 
động năng thành điện cùng một lúc  

Những nhà khoa học vừa phát hiện 
ra một loại khoáng vật có thể sản xuất 
điện từ nhiều nguồn phức hợp cùng 
một lúc, bao gồm: ánh sáng, nhiệt và 
động năng.  

 
Khoáng vật này thuộc họ perovskite, 

có cấu trúc tinh thể giống với một loại 
gốm. Đây là lần đầu tiên những nhà 
nghiên cứu tìm ra loại vật liệu có tính 
chất đặc biệt này, vì nó có thể chuyển 
đổi ba nguồn thành năng lượng chỉ ở 
nhiệt độ phòng. 

Nhóm nghiên cứu của Trường đại 
học Oulu ở Phần Lan đã quyết định thí 
nghiệm với nhiều loại khoáng vật 
perovskite khác nhau. Họ muốn biết 
trong số chúng có loại nào có thể khai 
thác để sản xuất năng lượng từ các 
nguồn phức hợp được hay không? 
Cuối cùng họ đã tìm được một ứng cử 
viên tuyệt vời cho công việc này – 
KBNNO. 

Những loại khoáng vật thông thường 
sẽ không bao giờ đủ hiệu quả để cung 
cấp năng lượng cho toàn bộ ngôi nhà 
của bạn như tế bào quang điện 

perovskite. Những nhà khoa học cho 
biết, nó có thể được dùng trong các 
thiết bị điện như điện thoại hay máy 
tính hoặc nhiều loại thiết bị thông 
minh khác - mà đang ngày càng chiếm 
nhiều vị trí trong nhà hay trên đường 
phố. 

Giống như tất cả perovskite, 
KBNNO là vật liệu sắt điện nên nó có 
những phân tử lưỡng cực điện nhỏ. 
Chúng hoạt động giống như cái 
compa. Khi compa bị nam châm tác 
động, mũi kim của nó sẽ quay theo 
một hướng cố định. Tương tự như 
vậy, khi vật liệu sắt điện thay đổi do 
tác động nhiệt độ, hai cực của nó sẽ 
chệch đi. Điều này tạo ra dòng điện 
tức thời. Hiện tượng này gọi là hiện 
tượng hỏa điện. 

KBNNO cũng là quang điện có lớp 
chặn (điện áp ở mặt tiếp giáp giữa hai 
chất khi có dòng ánh sáng đi qua) nên 
có thể tạo ra dòng điện khi tiếp xúc 
với ánh nắng mặt trời. Nó còn mang 
tính chất áp điện, do đó có thể chuyển 
các áp lực được gây ra bởi các chuyển 
động thành điện năng. 

Nhưng như thường lệ, từ lúc phát 
hiện các vật liệu mới cho đến lúc ứng 
dụng là một khoảng thời gian rất dài. 
Sẽ còn lâu để loại khoáng vật mới này 
được thương mại hóa. Nhưng theo các 
nhà khoa học, thì việc chúng ta gần 
như phát hiện ra tất cả các đặc tính 
của các khoáng vật trên Trái đất là 
một điều đáng mừng hơn. 

Theo khampha.vn 
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 Tạo ra vật liệu cứng hơn thép 200 
lần từ dầu ăn  

 
Một loại dầu ăn làm từ đậu nành sử 

dụng trong đời sống hàng ngày đã 
được các nhà khoa học dùng để tạo 
thành graphene trong phòng thí 
nghiệm. 

Trong công trình nghiên cứu vừa 
được công bố gần đây, một nhóm các 
nhà khoa học Úc đã trình bày một 
phương pháp giúp tạo ra graphene 
bằng những nguyên liệu rẻ tiền cũng 
như trong điều kiện không khí thông 
thường. 

Để sản xuất ra graphene, dầu đậu 
nành được làm nóng trong lò ống 
khoảng 30 phút. Khi đó, chúng sẽ 
phân hủy thành các khối cacbon và 
đóng vón trên các lá kim loại làm 
bằng niken. 

Những mảng cacbon vón cục này sẽ 
nhanh chóng được làm nguội và tán 
mỏng lên bề mặt của lá kim loại thành 
hình chữ nhật với kích thước 5x2 cm 
và dày khoảng 1 nanomet (mỏng hơn 
80.000 một sợi tóc của con người lần). 

Đồng tác giả của công trình nghiên 
cứ, tiến sĩ Zhao Jun Han đến từ Viện 
công nghệ CSIRO cho biết phương 
pháp này sẽ nhanh và tiết kiệm năng 
lượng hơn hẳn so với các phương 
pháp khác. 

Câu hỏi đặt ra là liệu kỹ thuật chế 

tạo graphene mới này có thể nhân 
rộng hay không. Dù kỹ thuật mới của 
các nhà khoa học Úc cực kỳ tuyệt vời 
nhưng chỉ tạo ra một tấm graphene 
với kích thước 5x2 cm. 

 Nhóm nghiên cứu cho biết, tấm 
graphene có kích thước lớn nhất mà 
họ từng tạo ra lớn bằng một chiếc thẻ 
tín dụng. 

 Để thực sự tạo ra graphene có thể 
sử dụng trong mục đích thương mại, 
các nhà khoa học cần tạo ra tấm 
graphene có kích thước lớn hơn nhiều 
so với hiện tại. Nhóm nghiên cứu hiện 
đang tìm kiếm các đối tác thương mại 
để theo đuổi mục tiêu chế tạo tấm 
graphene kích thước lớn. 

Theo khoahocvaphattrien 
 

 Loại giấy in có thể tái sử dụng 
hơn 80 lần  

Loại giấy mới có thể xóa đi, in lại 
hơn 80 lần mà không cần thêm mực, 
đem lại giá trị lớn đối với kinh tế và 
môi trường. 

Loại giấy này sử dụng tính chất thay 
đổi màu sắc khi tiếp xúc với ánh sáng 
của một số hóa chất. Giấy in thông 
thường sau khi được phủ một lớp 
phân tử nano mỏng sẽ trở thành loại 
giấy mới, có thể sử dụng tia cực tím 
để in. 

 Ngoài ra, chữ viết trên giấy có thể 
dễ dàng bị xóa bỏ khi nó được làm 
nóng ở nhiệt độ 120 độ C. Vì thế, loại 
giấy này có thể tái sử dụng hơn 80 lần. 
Mục đích của sản phẩm này là nhằm 
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giảm các ảnh hưởng tiêu cực về kinh 
tế và môi trường trong quá trình sản 
xuất giấy. 

 “Điều quan trọng nhất trong nghiên 
cứu của chúng tôi đó là tạo ra loại 
giấy mới có hình dạng và tạo cảm giác 
giống giấy thường. Tuy nhiên, chúng 
có thể in và xóa nhiều lần mà không 
cần thêm mực. Loại giấy này sẽ đem 
đến giá trị lớn về kinh tế và môi 
trường cho xã hội hiện đại", Yandong 
Yin, làm việc tại trường Đại học 
California, Mỹ, thành viên nhóm 
nghiên cứu, cho biết. 

Theo vnexpress.net 
 
 

 
NHÀ KHOA HỌC TRẺ VỚI 
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ỨNG DỤNG 
TẠI 42 TỈNH, THÀNH PHỐ 

Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) là hai giải 
thưởng cao quý thuộc lĩnh vực 
KH&CN do Đảng và Nhà nước trao 
tặng.  

Được tổ chức lần đầu tiên năm 1996, 
các tác giả được vinh danh phần lớn là 
những nhà khoa học lão thành, đầu 
ngành đã có đóng góp quan trọng cho 
nền KH&CN của đất nước. Tuy nhiên 
lần trao giải năm 2017 đã xuất hiện 
nhân tố mới. Công trình đoạt Giải 
thưởng Hồ Chí Minh là của nhà khoa 
học trẻ khối doanh nghiệp. Đó là tác 
giả Hoàng Đức Thảo - Chủ tịch kiêm 

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thoát 
nước và Phát triển đô thị Bà Rịa-Vũng 
Tàu (Busadco) - tác giả đoạt giải với 
cụm công trình “Xây dựng đồng bộ hạ 
tầng kỹ thuật đô thị, nông thôn, bảo vệ 
môi trường, phòng chống thiên tai và 
ứng phó với biến đổi khí hậu”. 

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang trao Giải 

thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN cho AHLĐ 
Hoàng Đức Thảo. 

Cụm công trình gồm 36 sản phẩm, 
chia thành 4 nhóm đang được ứng 
dụng tại 42 tỉnh, thành phố trên cả 
nước. 4 nhóm sản phẩm gồm: Nhóm 
công nghệ, giải pháp kỹ thuật, sản 
phẩm mới góp phần xây dựng đồng bộ 
hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, hệ 
thống hào kỹ thuật đúc sẵn lắp ghép 
dùng để ngầm hóa các công trình hạ 
tầng kỹ thuật đô thị kiểm soát được 
chất lượng, tiến độ, chống tiêu cực 
thất thoát, cải cách thủ tục hành chính; 
Nhóm sản phẩm KH&CN góp phần 
xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật nông thôn; Nhóm sản phẩm 
KH&CN mới góp phần bảo vệ môi 
trường, kiểm soát tận gốc các nguồn 
xả; Nhóm công nghệ, giải pháp kỹ 
thuật, sản phẩm mới góp phần phòng 
chống thiên tai, ứng phó với biến đổi 
khí hậu, công trình nghiên cứu và phát 
triển công nghệ, giải pháp kỹ thuật 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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chế tạo các loại cấu kiện bêtông cốt 
phi kim mỏng, cấu tạo rỗng, kết cấu 
lắp ghép nhằm chống xói lở, kiến tạo 
bờ, lấn biển quai đê tạo quỹ đất, gây 
bồi tạo bãi, bảo vệ rừng phòng hộ góp 
phần thực hiện Chương trình mục tiêu 
quốc gia về ứng phó biến đổi khí hậu.  

Cụm công trình đã có 18 sáng chế và 
giải pháp hữu ích. Các sản phẩm sản 
xuất ra đều giúp giảm ít nhất 20% chi 
phí so với giải pháp truyền thống, 
được sử dụng trong nước và xuất khẩu 
sang nhiều nước.  

Ông Hoàng Đức Thảo cho biết, công 
nghệ đã thí điểm thành công tại Dự án 
kè bờ kênh Tham Lương-Bến Cát-
rạch Nước Lên thuộc Dự án Quản lý 
rủi ro ngập nước khu vực Thành phố 
Hồ Chí Minh và được các cơ quan 
chức năng liên quan kiểm định chất 
lượng, đánh giá cao. 

Điểm đặc biệt của sản phẩm là đúc 
sẵn, kết cấu lắp ghép, không dùng 
thép, kết cấu bê tông cốt phi kim được 
lắp ghép dưới dạng modul, cấu tạo đa 
dạng theo kích cỡ và hình khối khác 
nhau, có tính chất chống xói lở và 
kiến tạo bờ, kết cấu theo tường chắn 
đất, tường trọng lực nên đặc biệt phù 
hợp với điều kiện nền đất yếu. 

Sản phẩm này chủ động kiểm soát 
được tiến độ, chất lượng và chi phí chỉ 
bằng một nửa so với dùng công nghệ 
nước ngoài hiện nay.  

Có thể khẳng định, công nghệ của 
Busadco vượt trội cả về kỹ thuật, độ 
bền vững do kết cấu bêtông cốt phi 

kim, không dùng thép nên bảo đảm 
chống xâm thực, chống ăn mòn, đặc 
biệt trong điều kiện môi trường biển, 
môi trường xâm thực mặn và ô nhiễm 
như kênh Tham Lương hiện nay. 

“Có thể nói sản phẩm “đầu tay” là 
cụm tời nạo vét cống ngầm thoát nước 
đô thị, một hệ thống thoát nước đơn 
giản nhưng rất hiệu quả trong việc 
chống ngập úng cũng như bảo vệ sức 
khỏe người lao động, giúp họ không 
phải tiếp xúc trực tiếp với ô nhiễm.  

Nhưng việc thuyết phục mọi người 
ứng dụng công nghệ, sản phẩm sáng 
tạo KH&CN mới rất khó khăn. Nhờ 
sự kiên trì, nhẫn nại cùng với những 
thất bại tôi đã đạt kết quả và được ghi 
nhận hôm nay”, Ông Thảo cho biết.  

Với Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Busadco đang khởi đầu cho một sứ 
mệnh mới bởi sứ mệnh xây dựng, phát 
triển nông thôn mới, bảo vệ môi 
trường, phòng chống thiên tai và ứng 
phó với biến đổi khí hậu đang đòi hỏi 
đặt ra yêu cầu phải cố gắng nhiều hơn 
nữa để có được những sản phẩm, giải 
pháp công nghệ mới đạt chất lượng tốt 
hơn, giảm giá thành nhiều hơn nhằm 
phục vụ thiết thực vào đời sống của 
người dân nói riêng và xã hội nói 
chung.  

Đối với TS. Hoàng Đức Thảo, niềm 
đam mê nghiên cứu và ứng dụng 
KH&CN đã ăn sâu vào máu và nó như 
một nhu cầu không thể thiếu của bản 
thân. Ông làm việc không ngưng nghỉ, 
thường suy nghĩ một mình về một ý 
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tưởng, một vấn đề nào đó. Các ý 
tưởng của ông gần như đều xuất hiện 
vào ban đêm, lúc ông say sưa làm 
việc. “Tôi rà soát, quản lý công việc 
hầu hết về ban đêm, ban ngày dành 
thời gian làm việc cùng các cộng sự, 
các tổ, nhóm. Ban ngày cũng là lúc tôi 
triển khai và thực hiện các ý tưởng 
nảy ra đêm trước”, ông Thảo chia sẻ. 

“Tôi luôn luôn tâm niệm và suy nghĩ 
phải thay đổi giải pháp truyền thống 
nếu thấy cần thiết. Chúng ta phải luôn 
nhận thức và hình thành được những 
hướng nghiên cứu mới. Nếu cứ đi hoài 
theo một lối mòn sẽ không giải quyết 
được những bất cập, hạn chế hiện nay 
thì không bao giờ phát triển nhanh, 
mạnh và bền vững được”. 

Tổng hợp 
 
 
 
 

KHAI TRƯƠNG TRUNG TÂM 
XUẤT KHẨU PHẦN MỀM LỚN 
NHẤT VIỆT NAM 

Chiều ngày 13-2, tại Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc (Hà Nội), Công ty 
TNHH Phần mềm FPT (FPT 
Software, đơn vị thành viên của Tập 
đoàn FPT) đã chính thức khai trương 
giai đoạn 2 của Làng Phần mềm F-
Ville (F-Ville 2). 

Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam cùng lãnh đạo Bộ TT-
TT, Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, cùng 
hơn 160 lãnh đạo cấp cao của các 

doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn 
Quốc, châu Âu… 

 
Tại lễ khai trương, ông Trương Gia 

Bình, Chủ tịch FPT cho biết, F-Ville 
là trung tâm xuất khẩu phần mềm có 
quy mô lớn nhất và đầu tiên được xây 
dựng tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 
FPT cam kết sẽ tiếp tục đầu tư mạnh 
mẽ vào giáo dục đào tạo, phát triển hạ 
tầng, nghiên cứu và phát triển để F-
Ville tại khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
trở thành một trung tâm toàn cầu về 
dịch vụ chuyển đổi số. 

F-Ville 2 nằm trong quần thể Tổ hợp 
Dự án F-Ville tại Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc được cấp phép năm 2012. F-
Ville 1 được đưa vào sử dụng năm 
2013, hiện có 2.000 nhân lực làm 
việc. F-Ville 2 có diện tích sàn 
28.000m², có khả năng đáp ứng 3.000 
chỗ làm việc. 

Đội ngũ nhân lực 5.000 người làm 
việc tại F-Ville sẽ cùng với đội ngũ 
nhân lực của FPT Software tại Nhật 
Bản, Mỹ, Đức, Pháp, Slovakia, 
Singapore, Hàn Quốc… nghiên cứu 
và triển khai các dự án cho khách 
hàng Nhật Bản. 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam đã chúc mừng FPT nói 
chung và FPT Software nói riêng. Phó 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Thủ tướng cho rằng, F-Ville là khu 
làm việc mang lại rất nhiều cảm xúc. 
Tại đây, chắc chắn sẽ làm ra, phát 
triển những công nghệ hiện đại, phục 
vụ cuộc sống con người. Nhưng để đất 
nước phát triển mạnh hơn thì cần phải 
có nhiều làng như F-Ville và bản thân 
FPT cũng phải nỗ lực nhiều hơn nữa. 

Theo Phó Thủ tướng, chúng ta đang 
cố gắng để phát triển Khu Công nghệ 
cao Hòa Lạc thành một trung tâm phát 
triển KH-CN trình độ cao của đất 
nước, Làng Phần mềm F-Ville của 
FPT là một thành tố trong đó và hy 
vọng FPT sẽ góp phần cùng Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc phát triển 
đúng với sự kỳ vọng của đất nước. 

Cũng trong khuôn khổ của sự kiện 
khai trương F-Ville 2, FPT Software 
đã tổ chức hội thảo và triển lãm công 
nghệ. Tại đây, các chuyên gia công 
nghệ của FPT Software đã giới thiệu 
và trình diễn các ứng dụng, giải pháp 
dựa trên các nền tảng công nghệ cốt 
lõi của cuộc cách mạng số như 
Internet of Things (IoT), Internet of 
Verhicle (IoV), Phân tích dữ liệu 
(Analytics), Robotics, Trí tuệ nhân tạo 
(AI-Artificial Intelligence), Phân tích 
dữ liệu hình ảnh (Image Process)… do 
FPT nghiên cứu và phát triển. 

Những ứng dụng, giải pháp này hiện 
đang được FPT triển khai cho nhiều 
tập đoàn lớn trên toàn cầu. Cụ thể, 
trong lĩnh vực sản xuất ô tô, FPT 
Software đã và đang triển khai 150 dự 
án tại Nhật Bản, Hàn Quốc với các 

giải pháp phát hiện và xử lý để ô tô tự 
động đi đúng làn đường; giải pháp xe 
tự hành dựa trên sử dụng sóng âm 
thanh; giải pháp giúp ô tô tự lái phát 
hiện và theo dõi đa vật thể... 

Năm 2017, FPT Software đặt mục 
tiêu doanh thu tăng trưởng 30%, đạt 
khoảng 300 triệu USD và tiếp tục đẩy 
mạnh mảng dịch vụ chuyển đổi số 
(Digital Transformation Services). 

Theo sggp.org.vn 
 

ĐỂ CÓ NIỀM TIN VÀO CÔNG 
NGHỆ NỘI ĐỊA 

Tại Việt Nam, những điều kiện cần 
thiết nhất cho một thị trường khoa học 
và công nghệ (KH-CN) phát triển như 
cơ chế chính sách, thiết bị - máy móc 
sẵn có, đơn vị tư vấn trung gian… vẫn 
chưa thực sự đầy đủ; trong khi, bản 
thân doanh nghiệp (DN) trong nước 
lại thiếu hẳn niềm tin dành cho công 
nghệ nội địa. Yêu cầu cấp thiết đặt ra 
cho ngành KH-CN là phải sớm có giải 
pháp tháo gỡ để nâng cao sức cạnh 
tranh cho nền kinh tế. 

Chuyển biến nhưng chưa khởi sắc 
Đánh giá sức phát triển của thị 

trường KH-CN những năm qua, Phó 
Cục trưởng Cục Phát triển thị trường 
và DN KH-CN Phạm Đức Nghiệm 
cho biết, thị trường KH-CN từ 2014 
đến nay bước đầu phát huy vai trò cầu 
nối, gắn kết hoạt động KH-CN với sản 
xuất kinh doanh… Hiện cả nước có 8 
sàn giao dịch công nghệ; 63 trung tâm 
ứng dụng và phát triển công nghệ ở 63 
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tỉnh, thành phố; 43 vườn ươm công 
nghệ và doanh nghiệp KH-CN. Tổng 
giá trị giao dịch công nghệ giai đoạn 
2011-2015 đạt hơn 13.700 tỷ đồng, 
tăng 3 lần so với giai đoạn 2006-2010. 

Dù vậy, dễ nhận thấy nhu cầu về 
công nghệ của các DN chưa được thể 
hiện rõ nét. Hoạt động chuyển giao 
công nghệ giữa các tổ chức KH-CN 
trong nước với doanh nghiệp còn rất 
hạn chế. Điều này trái lại với tình hình 
chuyển giao công nghệ từ bên ngoài 
thông qua nhập khẩu máy móc thiết 
bị, công nghệ và đầu tư nước ngoài, 
vốn đang diễn ra tương đối sôi nổi với 
tốc độ ngày càng tăng, trong đó 
khoảng 90% là của DN có vốn đầu tư 
nước ngoài. Ngay tại TPHCM, một 
trung tâm lớn về KH-CN của cả nước, 
nhưng vẫn còn đến hơn 30% DN chưa 
nhận thức được đầy đủ về tầm quan 
trọng của đổi mới công nghệ, chưa có 
chiến lược phát triển hoặc chưa định 
hướng được phương thức - hướng đầu 
tư đổi mới công nghệ, thiết bị. Cho 
nên, trong năm 2016, thông qua sàn 
giao dịch công nghệ TP, chỉ có 7 hợp 
đồng ký kết với tổng giá trị 8 tỷ đồng, 
không phải là điều bất ngờ. 

Sự thiếu và yếu của các tổ chức 
trung gian trong thị trường KH-CN 
cũng là vấn đề trăn trở của những 
người đứng đầu ngành KH-CN địa 
phương. Theo ông Phạm Tiên Phong, 
Trưởng phòng Quản lý công nghệ, Sở 
KH-CN Đà Nẵng, Thông tư 16/2014 
quy định điều kiện thành lập, hoạt 

động của các tổ chức trung gian cũng 
chưa rõ nên việc triển khai càng 
không dễ dàng. Trong khi tại Hà Nội, 
Giám đốc Sở KH-CN Lê Văn Rao cho 
biết, đến cuối năm 2015, Sở đã cấp 
giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 
KH-CN 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 chuyển giao công 
nghệ. Vướng mắc chủ yếu: đây là hoạt 
động kinh doanh có điều kiện theo 
quy định của Luật Đầu tư 2014 nhưng 
đến nay cũng chưa có văn bản hướng 
dẫn. 

Thị trường công nghệ cần truyền 
thông 

Theo Phó Giám đốc Trung tâm 
Thông tin KH-CN TPHCM Lương Tú 
Sơn, một nghịch lý đã diễn ra tại TP 
suốt nhiều năm qua là nhu cầu công 
nghệ và chuyển giao công nghệ của 
DN là rất lớn, nhưng việc kết nối nhu 
cầu đó với các đơn vị nghiên cứu ở 
các viện, trường gặp khó khăn, do DN 
không mặn mà, thiếu niềm tin với 
công nghệ trong nước, cho rằng công 
nghệ đó thường chưa hoàn thiện, gây 
khó khăn cho quá trình sản xuất khi 
họ tiếp nhận. 

Thừa nhận những kết quả nghiên 
cứu khoa học những năm qua còn hạn 
chế, chưa theo sát thị trường, Thứ 
trưởng Bộ KH-CN Trần Văn Tùng 
cho rằng để các kết quả nghiên cứu 
trong nước đi vào thực tiễn, các nhà 
khoa học phải biến nó thành sản 
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phẩm, công nghệ, và sản phẩm đó 
phải đảm bảo độ tin cậy, chất lượng 
tương đương công nghệ nước ngoài để 
DN yên tâm sử dụng. 

Thực tiễn cho thấy, nguồn tri thức 
khoa học lớn nhất là từ các viện 
nghiên cứu, trường đại học nhưng 
thông tin vẫn còn khép kín trong phạm 
vi viện, trường. Các viện, trường chưa 
chú trọng dùng truyền thông giới thiệu 
và quảng bá cho đơn vị mình cả trong 
đào tạo và nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ. Mặt khác, 
việc khuyến khích gửi bài đăng ở các 
tạp chí KH-CN quốc tế, sự mất cân 
bằng giữa thông tin hàn lâm và thông 
tin công chúng đã gián tiếp, vô tình 
làm giảm lượng thông tin đến với 
công chúng, giảm hoạt động truyền 
thông KH-CN nội địa. Mà theo TS 
Bùi Văn Quyền, Vụ trưởng - Trợ lý 
Bộ trưởng KH-CN, điều đó khiến DN 
- những đơn vị trực tiếp ứng dụng 
công nghệ - thiếu hẳn kênh tiếp cận để 
xây dựng niềm tin vào công nghệ 
Việt, dù rằng nội địa không thiếu 
những công nghệ tốt tương đương 
nước ngoài.  

Theo sggp.org.vn 
 
 

 
APEC 2017 CHÍNH THỨC KHỞI 
ĐỘNG TẠI NHA TRANG 

Ngày 18-2, tại TP Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa, APEC 2017 chính thức 
khai mạc với 7 hội thảo về khoa học 

công nghệ, phòng chống tham nhũng, 
chống phá rừng, công tác nhân lực 
của 21 nền kinh tế thế giới. 

TP Nha Trang là nơi tổ chức đợt hội 
nghị tổng thể đầu tiên của APEC 2017 
với 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… 
của 38 ủy ban và nhóm công tác 
APEC trên nhiều lĩnh vực khác nhau 
và diễn ra từ ngày 18-2 đến 3-3. 

Theo đó, 7 hội thảo mở đầu cho 
APEC 2017 gồm: thảo luận về chống 
tham nhũng và minh bạch hóa với Hội 
thảo về nâng cao tham gia của xã hội 
vào chống tham nhũng do Thanh tra 
Chính phủ chủ trì; Bộ Khoa học - 
Công nghệ chủ trì về chính sách về 
khoa học công nghệ sáng tạo với hội 
thảo về nâng cao năng lực, sáng tạo, 
kết nối; Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn chủ trì nhóm công tác về 
chống buôn bán và chặt phá rừng bất 
hợp pháp; tổ chức đối thoại công tư 
với các doanh nghiệp nhỏ và vừa về 
thúc đẩy thương mại hợp pháp trong 
các sản phẩm gỗ thu hoạch và tăng 
cường kết nối chuỗi cung ứng hướng 
tới tăng trưởng bền vững… 

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, chủ 
đề của APEC 2017 lần này là “Tạo 
động lực mới, cùng vun đắp tương lai 
chung”. Các thành viên cũng sẽ xác 
định ưu tiên của 4 ủy ban về thương 
mại và đầu tư, kinh tế, hợp tác kinh tế 
- kỹ thuật, ngân sách và quản lý cũng 
như các nhóm công tác khác của 
APEC; đồng thời đề ra các định 
hướng cho các hoạt động của APEC 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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trong năm 2017. 
Các phiên thảo luận sẽ xoay quanh 

các vấn đề như: tự do hóa thương mại 
và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, 
ứng phó thiên tai, phát triển nguồn 
nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di 
chuyển cho doanh nhân, đại dương và 
nghề cá, thương mại điện tử, dịch 
vụ… 

Bộ Ngoại giao là cơ quan chủ trì Hội 
nghị lần thứ nhất các quan chức cao 
cấp APEC (SOM 1). Bên cạnh đó, 13 
Bộ, cơ quan Việt Nam cũng tham gia 
chủ trì các phiên họp thảo luận như: 
Bộ Công Thương tổ chức đối thoại 
công nghiệp ô tô; Bộ Ngoại giao tham 
gia chủ trì nghiên cứu chính sách 
APEC; Bộ Tài chính về thủ tục hải 
quan, Bộ Khoa học và Công nghệ về 
tiêu chuẩn và hợp chuẩn; Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư về phát triển nguồn nhân 
lực… 

Tham dự các cuộc họp dự kiến có 
gần 2.000 đại biểu từ 21 nền kinh tế 
thành viên như: Mỹ, Nhật, Hàn Quốc, 
Úc, Trung Quốc, Nga, Mexico, 
Canada…, cùng một số đại diện giới 
doanh nghiệp. 

Theo nld.com.vn 

XÉT DUYỆT ĐỀ ÁN CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH KH&CN HỖ 
TRỢ DN ĐỢT 1/2017 

Ngày 17-2-2017, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn thẩm định nội 
dung và kinh phí các đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương trình 

“Khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất lượng 
sản phẩm hàng, hóa của tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2014-2020” đợt 1 năm 2017 
với nội dung: các hệ thống quản lý, 
chứng nhận sản phẩm hợp chuẩn, hợp 
quy. Ông Vương Quang Cần – PGĐ 
Sở chủ trì Hội đồng xét duyệt. 

Sau khi xem xét, đánh giá mục tiêu, 
nội dung các bản thuyết minh đề án 
của các đơn vị tham gia, Hội đồng đã 
nhất trí hỗ trợ các đề án của 6 đơn vị 
(trong tổng số 8 đơn vị) tham gia xét 
duyệt, với tổng mức hỗ trợ dự kiến là 
173 triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. Công ty Cổ phần Thép Pomina 2 
với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Luyện phôi thép, sản xuất thép thanh 
vằn… Nội dung được hỗ trợ là Chi 
phí đánh giá chứng nhận sản phẩm 
hợp chuẩn, hợp quy; 

2. Công ty TNHH Xay Lúa mì Việt 
Nam với lĩnh vực hoạt động chính là 
Xay xát và sản xuất bột mì… Nội 
dung được hỗ trợ là Chứng nhận hệ 
thống an toàn thực phẩm theo tiêu 
chuẩn AIB; 

3. Công ty Cổ phần Xây lắp Thiên 
Nam với lĩnh vực hoạt động chính là: 
Sản xuất máy móc, thiết bị ngành dầu 
khí… Nội dung được hỗ trợ là Chi phí 
đánh giá giám sát lần 1 hệ thống ISO 
9001:2008; 

4. Công ty Cổ phần Hùng Vinh với 
lĩnh vực hoạt động chính là Sản xuất 
các loại kính, cửa nhôm kính… Nội 
dung được hỗ trợ là Chi phí chứng 
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nhận ISO 9001:2015, 5S và chứng 
nhận hợp quy cho 02 sản phẩm; 

5. Công ty TNHH Thương mại Vận 
tải Thiên Thiên Lộc với lĩnh vực hoạt 
động chính là Buôn bán thực phẩm 
(SX nước mắm truyền thống)… Nội 
dung được hỗ trợ là Chi phí xây dựng 
Website; 

6. DNTN Rau An toàn Đồng Việt 
với lĩnh vực hoạt động chính là Trồng 
trọt. Nội dung được hỗ trợ là Chi phí 
tái đánh giá chứng nhận VietGAP cho 
trồng trọt. 

Theo Sở KH&CN 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Tìm ra nguyên nhân khối u ung 
thư kháng thuốc cực nhanh  

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 
lý do các khối u có thể nhanh chóng 
phát triển cơ chế để chống lại phương 
pháp trị liệu tốt nhất và mới nhất.  

Nhà nghiên cứu Paul Mischel của 
Viện nghiên cứu Ludwig (thuộc Trung 
tâm nghiên cứu ung thư ở San Diego - 
Hoa Kỳ) phát hiện ra, DNA ngoài 
nhiễm sắc thể có vai trò quan trọng 
trong những khối u của bộ não. Chúng 
được gọi là glioblastoma và có khả 
năng kháng thuốc rất nhanh. 

Mischel và nhóm của ông ấy đã sử 
dụng nhiều thiết bị lâm sàng trong 
nhiều lĩnh vực như di truyền học tế 
bào, bộ gen, tin sinh học (lĩnh vực 
khoa học sử dụng các công nghệ của 

các ngành toán học ứng dụng, tin học, 
thống kê, khoa học máy tính, trí tuệ 
nhân tạo, hóa học và hóa sinh để giải 
quyết các vấn đề sinh học) để kiểm 
tra. Sau khi phân tích, họ phát hiện 
DNA ngoài nhiễm sắc thể chiếm từ 
40-90% trong khối u dòng tế bào. Có 
một điều ngạc nhiên là trong các khối 
u lành không hề chứa bất kì DNA 
ngoài nhiễm sắc thể nào cả. 

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành sắp 
xếp bộ gen của các tế bào khối u và sử 
dụng một thiết bị tìm kiếm phân tử gọi 
là kỹ thuật lai tại chỗ để kiểm tra. 
Những nhà nghiên cứu thấy những 
gen liên quan đến các loại khối u đều 
mang bộ mã của DNA ngoài nhiễm 
sắc thể. 

Các nhà khoa học cho rằng, ung thư 
đã tìm thấy cách để xâm nhập vào cơ 
thể thông qua các gen được phân bố ở 
trong các nhiễm sắc thể. Những tế bào 
có các gen được kết hợp chính xác, có 
khả năng cao hơn trong việc kháng cự 
lại thuốc ngăn chặn quá trình di căn 
của ung thư. 

Nghiên cứu sâu hơn sẽ giúp tìm ra 
các loại thuốc thích hợp, nhằm ngăn 
chặn sự phát triển quá nhanh của 
những loại ung thư này. 

  Theo khampha.vn 
 

 Kích thích rau tăng trưởng bằng 
kính phủ nano 

Trường Bách khoa Nanyang 
Polytechnic (NYP) và Tập đoàn sản 
xuất kính an toàn Safety Glass (SSG) 

TIN NGẮN KH&CN 
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của Singapore đang hợp tác phát triển 
loại kính ứng dụng công nghệ nano 
nhằm mục đích nâng cao năng suất 
nông nghiệp. 

Đội ngũ nghiên cứu của NYP đã tạo 
nên một hỗn hợp chứa các hạt nano có 
khả năng thay đổi màu sắc ánh sáng 
mặt trời thành màu xanh và đỏ, giúp 
cây dễ quang hợp hơn. Các hạt nano 
được nhúng vào một lớp polymer tích 
hợp trong tấm kính an toàn. 

 Công nghệ kính mới mang tên Nano 
Glo-n-Grow giúp tận dụng tối đa ánh 
sáng mặt trời mà không cần dùng đến 
nguồn điện. Nhờ vậy, giá thành sản 
xuất rẻ hơn nhiều so với những 
phương pháp tăng cường sinh trưởng 
cây trồng đang thực hiện như dùng hệ 
thống đèn LED chiếu sáng màu đỏ và 
xanh dương. 

 Ông Gan Geok Chua, Giám đốc 
Điều hành Tập đoàn SSG cho biết sự 
phát triển nhanh chóng của dân số và 
biến đổi khí hậu trên thế giới sẽ khiến 
nguồn lương thực không đủ cung cấp 
trong vòng 10-20 năm tới. Do đó, việc 
ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp 
rất cần thiết để góp phần giải quyết 
vấn đề này. 

Dự kiến, phát minh này sẽ thương 
mại hóa trong vòng 1-3 năm nữa sau 
khi nghiên cứu hoàn thiện vật liệu 
hiệu quả hơn. 

Theo chinhphu.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Sản xuất hàng ngàn nguồn 

phóng xạ phục vụ đời sống xã hội 
Dự án Trung tâm KH&CN hạt nhân 

(CNEST) sẽ sản xuất các đồng vị 
phóng xạ các loại nhằm phục vụ chẩn 
đoán và điều trị bệnh, phục vụ cho y 
tế và công nghiệp... 

Mới đây, Bộ KH&CN phối hợp với 
Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc 
gia Nga (ROSATOM) tổ chức hội 
thảo “Trung tâm KH&CN hạt nhân: 
Các khía cạnh kinh tế - xã hội và khoa 
học kỹ thuật”. Dự án Trung tâm 
KH&CN hạt nhân tạo ra nhiều công 
nghệ, sản phẩm và các hoạt động dịch 
vụ kỹ thuật có khả năng thương mại 
hóa, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày 
càng cao của phát triển kinh tế, góp 
phần đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Theo thông tin từ Bộ KH&CN, thiết 
bị nghiên cứu chính của một Trung 
tâm KH&CN hạt nhân là lò phản ứng 
nghiên cứu (LPUNC) hạt nhân 
và/hoặc máy gia tốc hạt. Với một quốc 
gia trên 90 triệu dân như Việt Nam, 
việc dự kiến xây dựng một Trung tâm 
KH&CN hạt nhân đa mục tiêu công 
suất 10 - 15 MWt, dự kiến đưa vào 
hoạt động năm 2025 là tầm nhìn dài 
hạn và phù hợp với xu hướng của các 
nước đang phát triển trong khu vực và 
thế giới như: Indonesia, Thái Lan, 
Malaysia, Bangladesh, Pakistan, Ấn 
Độ, Hàn Quốc,… Những quốc gia đã 
thực hiện từ nhiều năm trước đây. 

Ngành năng lượng  nguyên tử 
(NLNT) Việt Nam đã trải qua 40 năm 
hình thành và phát triển. Mặc dù việc 
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vận hành và khai thác sử dụng 
LPUNC Đà Lạt công suất khiêm tốn 
chỉ đạt 500 KW (hay 0,5 MWt), tuy 
nhiên LPUNC Đà Lạt đã đóng góp to 
lớn cho phát triển kinh tế - xã hội và 
xây dựng tiềm lực hạt nhân quốc gia, 
được Cơ quan Năng lượng nguyên 
tử quốc tế (IAEA) đánh giá cao so với 
mặt bằng phát triển KH&CN hạt nhân 
của các nước Đông Nam Á và khu 
vực Châu Á. 

Với LPUNC công suất 10 - 15 MWt 
của Dự án Trung tâm CNEST sẽ sản 
xuất trên 20.000 Ci đồng vị phóng xạ 
các loại nhằm phục vụ chẩn đoán và 
điều trị bệnh; trên 1000 nguồn phóng 
xạ kín các loại phục vụ cho y tế và 
công nghiệp; dịch vụ phân tích 
nguyên tố bằng kỹ thuật kích hoạt 
nơtrron phục vụ các ngành; dịch vụ 
chiếu xạ pha tạp silic cho thị trường 
khu vực để chế tạo vật liệu bán dẫn… 

Theo vietq.vn 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội nghị “Học tập, quán triệt 
nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 BCH 
Trung ương Đảng khóa XII” 

Sáng ngày 19/01, Sở KH&CN tổ 
chức Hội nghị “Học tập, quán triệt 
nghị quyết lần thứ 4 BCH Trung ương 
Đảng khóa XII”. Tham dự Hội nghị 
có các đồng chí Đảng ủy Sở, lãnh đạo 
Sở KH&CN cùng hơn 80 đại biểu là 
đảng viên, cán bộ công chức, viên 
chức thuộc Sở KH&CN. 

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn 

Thắng – Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
quán triệt, triển khai Nghị quyết số 
04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng khóa XII về tăng cường 
xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn 
suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo 
đức, lối sống, những biểu hiện “tự 
diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội 
bộ. Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) 
có nhiều nội dung quan trọng, có tầm 
ảnh hưởng sâu rộng, được toàn Đảng, 
toàn dân, toàn quân quan tâm. Hội 
nghị đã họp bàn về: Tình hình kinh tế 
- xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2017; 
một số chủ trương, chính sách lớn 
nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao động, sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; thực hiện hiệu 
quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, 
giữ vững ổn định chính trị - xã hội 
trong bối cảnh đất nước tham gia các 
hiệp định thương mại tự do thế hệ 
mới, đặc biệt là Nghị quyết 04 về tăng 
cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; 
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 
tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, 
những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hóa” trong nội bộ.  

 Hội nghị giúp đảng viên, cán bộ 
công chức, viên chức, nắm vững cơ sở 
lý luận, thực tiễn, các quan điểm chỉ 
đạo, định hướng, chủ trương và nhiệm 
vụ, giải pháp thực hiện nêu trong các 
Nghị quyết, kế hoạch hành động của 
cơ quan; giải quyết những vấn đề thực 
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tiễn đang đặt ra và chỉ đạo thực hiện 
có hiệu quả những nhiệm vụ đó; đấu 
tranh với những quan điểm sai trái, 
thù địch; đồng thời vận dụng sáng tạo 
các đường lối, chủ trương của Đảng 
trong quá trình công tác, tham gia 
giám sát việc thực hiện các đường lối, 
chủ trương của các cơ quan Nhà nước, 
các tổ chức Đảng, đoàn thể, góp phần 
tích cực vào sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. 

 
 Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, 
áp dụng hình thức bảo tồn chuyển 
vị (ex-situ) để phục hồi và bảo tồn 
loài Trai tai tượng vảy tại Côn Đảo” 

Sáng 17/01/2017, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn nghiệm thu dự 
án cấp tỉnh “Nghiên cứu, áp dụng 
hình thức bảo tồn chuyển vị (ex-situ) 
để phục hồi và bảo tồn loài Trai tai 
tượng vảy (Tridacna squamosa) tại 
Côn Đảo năm 2014-2016” do KS. 
Nguyễn Đức Thắng làm chủ nhiệm, 
Ban quản lý Vườn quốc gia huyện 
Côn Đảo là cơ quan chủ trì.  

Sau thời gian 2 năm thực hiện đề tài, 
công tác khảo sát sự phân bố và bước 
đầu xác định đăc tính sinh vật học đã 
được tiến hành; đồng thời, đã thực 
hiện di dời được 90 cá thể TTTV có 
SCL (chiều dài đường cong vỏ) ≥ 
20cm, từ các vùng biển phụ cận đến 
03 khu vực khoanh nuôi phục hồi thực 
nghiệm. Kết quả ghi nhận cho thấy 
mật độ TTTV phân bố tại vùng biển 
Côn Đảo, trung bình gần 2.000m² ghi 

nhận 1 cá thể. Các vùng biển ở xa và 
ít được lực lượng kiểm lâm kiểm soát 
có mật độ phân bố TTTV rất thấp. Với 
số lượng cá thể TTTV thành thực 
phân bố trung bình gần 2.000m² dẫn 
đến việc đẻ trứng và phóng tinh trùng 
khó gặp nhau nên mật độ con non 
(SCL < 20 cm chỉ ghi nhận chiếm 9% 
tổng số) chiếm tỷ lệ rất thấp điều này 
cho thấy quần thể TTTV ở Côn Đảo 
đang mất cân bằng và khả năng tuyệt 
chủng là rất cao trong tương lai gần. 
Các cá thể sau khi dời về khu khoanh 
nuôi phục hồi đã ghi nhận sự tăng 
trưởng SCL của chúng sau 21 tháng là 
5,40cm. Đã ghi nhận 01 cá thể TTTV 
con vào năm 2016 tại khu khoanh 
nuôi hòn Tre Lớn. Kết quả số cá thể di 
dời về 3 khu khoanh nuôi phục hồi tỷ 
lệ sống có trên 94% số lượng trong 21 
tháng, điều kiện sinh thái của TTTV 
đang rất thuận lợi giống như ở môi 
trường tự nhiên. 

 Theo đánh giá của Hội đồng 
nghiệm thu, kết quả nghiên cứu là cơ 
sở để đề xuất việc xây dựng mô hình 
phục hồi thuận lợi nhất để duy trì 
nguồn giống và tạo điều kiện thuận lợi 
cho nguồn lợi Trai tai tượng sinh 
trưởng và phát triển tốt để phục hồi và 
duy trì nguồn gen ở vùng rạn san hô 
tại Côn Đảo và các vùng biển tương tự 
của Việt Nam. Kết quả thực hiện đề 
tài được Hội đồng đồng ý nghiệm thu 
và xếp loại khá. 
 
 Hội nghị “Đánh giá trình độ công 
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nghệ sản xuất doanh nghiệp tỉnh 
BR-VT 2016” 

Sáng 17/01, Sở KH&CN tổ chức Hội 
nghị “Đánh giá trình độ công nghệ 
sản xuất doanh nghiệp tỉnh BR-VT 
2016”. Đến tham dự Hội nghị có ông 
Trần Hậu Ngọc - Viện trưởng Viện 
Đánh giá Khoa học và Định giá Công 
nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ. Đại 
diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, địa 
phương và các cơ quan có liên quan 
cùng đại diện các doanh nghiệp. 

Mục đích của hội nghị nhằm thảo 
luận, góp ý báo cáo kết quả điều tra, 
khảo sát, phân tích, nhận dạng hiện 
trạng trình độ công nghệ 110 doanh 
nghiệp thuộc 8 nhóm ngành sản xuất 
trên địa bàn tỉnh BR-VT, xem xét, xác 
định điểm mạnh, điểm yếu của các 
thành phần công nghệ. Xây dựng phần 
mềm cơ sở dữ liệu quản lý cập nhật về 
trình độ công nghệ các doanh nghiệp. 
Đề xuất giải pháp, chính sách khai 
thác năng lượng công nghệ hiện có, 
đầu tư đổi mới công nghệ để khai thác 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nhằm 
nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
của doanh nghiệp, nâng cao trình độ 
sản xuất của doanh nghiệp. 

Tại Hội nghị đại diện các doanh 
nghiệp, đại diện lãnh đạo Sở, ban, 
ngành trao đổi, đóng góp ý kiến để 
hoàn thiện và công bố thông tin về kết 
quả đánh giá trình độ công nghệ sản 
xuất của các doanh nghiệp đã đạt 
được. 

Theo Sở KH&CN 

 
 
 

 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo, lắp 
đặt, vận hành bơm cột nước thấp, 
lưu lượng lớn để chống ngập cho 
các thành phố ven biển 

Để Việt Nam có thể làm chủ được 
công nghệ thiết kế, chế tạo được loại 
bơm có lưu lượng lớn, cột nước thấp 
tỷ lệ cao và thiết kế xây dựng trạm 
bơm kèm theo để tạo nên một tổ hợp 
bơm và trạm bơm có kết cấu mới, hợp 
lý, đơn giản, chi phí thấp phục vụ cho 
bơm tiêu nước chống ngập cho các 
thành phố ven biển và cho khu vực 
đồng bằng Sông Cửu Long và đồng 
bằng ven biển, nhóm nghiên cứu do 
TS. Phạm Văn Thu, Viện Khoa học 
Thủy lợi Việt Nam, Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn đứng đầu đã 
tiến hành nghiên cứu đề tài: “Nghiên 
cứu thiết kế, chế tạo, lắp đặt, vận 
hành bơm cột nước thấp, lưu lượng 
lớn để chống ngập cho các thành phố 
ven biển”.  

Qua hơn 3 năm nghiên cứu, nhóm 
nghiên cứu đã thiết kế chế tạo được 01 
bộ bơm mô hình MH12, Q=1500m3/h, 
ŋb=75%. Mô hình bơm này đã được 
thiết kế, lắp đặt ứng dụng thực tế tại 
Trạm bơm 1/5 kênh So Đũa, tỉnh Cà 
Mau. Nhóm nghiên cứu cũng nghiên 
cứu thành công máy bơm hướng trục 
buồng xoắn bê tông hở ký hiệu 
HT12000-3 có chức năng bơm hai 
chiều kèm theo tự chảy. Bơm hướng 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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trục loại hở HT12000-3 và mô hình 
trạm kết hợp hai chiều và tự chảy đã 
chứng minh cho thấy một số ưu điểm 
nổi bật của bơm và trạm có kết cấu 
mới: cột nước thấp, tỷ tốc cao, kết cấu 
đứng loại hở đơn giản, dễ chế tạo, 
công trình trạm rẻ tiền, bơm hai chiều 
và tự chảy dễ vận hành.  

Đây là lần đầu tiên nhóm nghiên cứu 
trong nước chế tạo được loại bơm có 
nhiều ưu điểm nổi bật, có tính khả thi 
cao trong lĩnh vực sản xuất máy bơm.  

Thành công nghiên cứu đó là đã 
giúp khắc phục được những nhược 
điểm của các máy bơm cột nước thấp 
hiện đang được sử dụng trong nước 
như: lưu lượng nhỏ (dưới 1.500 m3/h), 
hiệu suất thấp (đa số dưới 60%), yêu 
cầu cột nước lớn hơn 3 m... 

Theo NASATI 
 
 
 

 
 Các doanh nghiệp dễ dàng đăng 
ký dán nhãn năng lượng trực tuyến  

Sau khi quy định về dán nhãn năng 
lượng mới bắt đầu có hiệu lực, các 
doanh nghiệp có thể thực hiện thủ tục 
đăng ký dán nhãn năng lượng trực 
tuyến. 

Mới đây, Thông tư 36 được coi là sự 
“cởi trói” cho DN thực hiện dán nhãn 
năng lượng. Thông tư này quy định, 
trước khi đưa phương tiện, thiết bị ra 
thị trường, DN sản xuất, nhập khẩu 
phương tiện, thiết bị đó phải lập 1 bộ 

hồ sơ đăng ký dán nhãn năng lượng và 
gửi về Bộ Công Thương. 

Sau khi nộp hồ sơ đăng ký dán nhãn 
năng lượng đến Bộ Công Thương, DN 
được tự thực hiện việc dán nhãn năng 
lượng phù hợp với thông tin trong 
giấy công bố dán nhãn năng lượng 
cho sản phẩm đã đăng ký và phải chịu 
trách nhiệm về tính chính xác, trung 
thực đối với các thông tin đã công bố. 

Thông tư 36 cũng cho phép DN sử 
dụng kết quả thử nghiệm hiệu suất 
năng lượng một lần đối với mỗi mẫu 
(model) sản phẩm, áp dụng cho các tất 
cả các sản phẩm hàng hóa sản xuất 
trong nước cũng như các lô hàng nhập 
khẩu có cùng model, cùng nhà sản 
xuất, xuất xứ và cùng đặc tính kỹ 
thuật (không giới hạn thời gian hiệu 
lực của phiếu thử nghiệm). 

Để giảm thời gian và chi phí của 
doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng 
ký dán nhãn năng lượng, cũng như 
thuận lợi trong quản lý nhà nước, 
Tổng cục Năng lượng (Bộ Công 
Thương) khuyến nghị các doanh 
nghiệp ưu tiên thực hiện thủ tục đăng 
ký dán nhãn năng lượng trực tuyến.  

Cụ thể, theo quy định tại Điều 5, 
Khoản 3, Thông tư 36, Doanh nghiệp 
đăng ký dán nhãn năng lượng được 
lựa chọn hình thức gửi hồ sơ qua 
mạng internet tại Trang thông tin điện 
tử của Bộ Công Thương hoặc gửi hồ 
sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 
về Bộ Công Thương. 

Theo vietq.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


