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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
PHẢI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC NHU 
CẦU TỪ THỰC TIỄN 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH-CN) Chu Ngọc Anh khẳng 
định hoạt động KH-CN phải tập trung 
giải quyết được các nhu cầu bức thiết 
từ thực tiễn phát triển đất nước, 
ngành, lĩnh vực, 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 doanh 
nghiệp (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. 

Ưu tiên cho nông nghiệp công 
nghệ cao 

Ngành nông nghiệp Việt Nam đang 
thực hiện tái cơ cấu mạnh mẽ trong 
những năm qua. Trong 3 năm qua, 
xuất khẩu của ngành nông nghiệp 
trung bình mỗi năm đạt 29,5 tỷ USD. 
Riêng xuất khẩu từ trồng trọt đạt trung 
bình 14 tỷ USD/năm. Lãnh đạo Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
thừa nhận, những kết quả đó có được 
là nhờ ứng dụng những công nghệ 
mới, những tiến bộ khoa học kỹ thuật 
trong sản xuất nông nghiệp. Từ quá 
trình tạo và chọn giống, đến quy trình 
sản xuất nuôi trồng, chăm sóc, thu 
hoạch... đều đã có những bước tiến 
mới. Tỷ lệ sử dụng máy móc vào các 
công việc như làm đất, tưới tiêu, tuốt 

lúa ngày càng tăng; công nghệ sau thu 
hoạch, công nghiệp chế biến sản phẩm 
nông nghiệp cũng được phát triển 
mạnh. Qua đó đã góp phần đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa ngành 
nông nghiệp, nâng cao giá trị gia tăng 
của sản phẩm. 

 
Người tiêu dùng tìm hiểu sản phẩm của 

Trung tâm R&D (Khu Công nghệ cao 
TPHCM), được phát triển trên mô hình liên kết 
với doanh nghiệp để tạo đầu ra cho sản phẩm.  

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng 
định, KH-CN giữ vai trò đặc biệt quan 
trọng trong sự tăng trưởng nông 
nghiệp. Quan trọng nhất là khâu chọn 
tạo giống mới cây trồng, vật nuôi theo 
hướng tăng năng suất, nâng cao chất 
lượng thay thế giống nhập ngoại, giúp 
giảm tỷ lệ nhập khẩu giống từ 70% 
xuống chỉ còn 30%. Các tiến bộ KH-
CN đã đóng góp 30% - 40% vào sự 
tăng trưởng của ngành này và đang 
hướng đến mục tiêu 50% vào năm 
2020. Chính nhờ ứng dụng, triển khai 
sâu rộng KH-CN trong nông nghiệp, 
Việt Nam đã trở thành một trong 
những quốc gia dẫn đầu về xuất khẩu 
nông, lâm, thủy sản, với kim ngạch 
đạt 32,1 tỷ USD trong năm 2016. 

Việc phát triển ngành nông nghiệp, 
nhất là một nền nông nghiệp công 
nghệ cao, hiện là ưu tiên hàng đầu. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Một nền nông nghiệp công nghệ cao 
được hình thành và phát triển không 
thể đứng ngoài quá trình tái cơ cấu 
ngành nông nghiệp Việt Nam hiện 
nay. Nói cách khác, cần có cách nhìn 
mới và chiến lược tổng thể cho lĩnh 
vực này. Tại hội nghị “Xây dựng nền 
công nghiệp nông nghiệp Việt Nam” 
mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc yêu cầu, cần phải đảm bảo mọi 
người nông dân, bất kể vùng miền 
nào, quy mô nào cũng được khuyến 
khích đầu tư vào nông nghiệp công 
nghệ cao.  

Gia tăng đội ngũ DN 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, 

đối với lực lượng KH-CN, con đường 
ngắn nhất để chuyển hóa kết quả 
nghiên cứu thành giá trị gia tăng cho 
xã hội là song hành cùng DN, chia sẻ 
lợi ích cùng DN. Trong năm 2016, 
DN mới thành lập của Việt Nam tăng 
kỷ lục với hơn 110.000 DN và quy mô 
vốn tăng 48%. Đây là tín hiệu đáng 
mừng, hứa hẹn sự khởi sắc của nền 
kinh tế vì số lượng DN gia tăng sẽ tạo 
nhiều cơ hội việc làm và sản phẩm, 
dịch vụ mới cho xã hội. Hơn nữa tác 
động tất yếu của làn sóng cách mạng 
công nghiệp 4.0 buộc các DN phải 
không ngừng đổi mới sáng tạo để ứng 
phó được với các thách thức lớn chưa 
từng có.  

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 
phép thử đối với KH-CN Việt Nam là 
làm sao góp phần gia tăng số lượng 
các DN có tiềm năng tăng trưởng cao, 

có sản phẩm và dịch vụ xuất khẩu 
được ra thị trường quốc tế, để đến 
năm 2020, Việt Nam không chỉ đạt 
mục tiêu 1 triệu DN, mà quan trọng 
hơn, có một lực lượng DN thực sự 
mạnh, đủ năng lực cung cấp các sản 
phẩm và dịch vụ mang thương hiệu 
Việt với chất lượng và độ tinh xảo 
cao, chiếm lĩnh được thị trường toàn 
cầu. Để đạt được mục tiêu đó, cần 
dũng cảm thay đổi, trước hết trong tư 
duy chiến lược về quản lý hoạt động 
nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. 

Vai trò đầu tư của DN và xã hội 
trong chuỗi hoạt động nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo là vô cùng quan 
trọng. Nhà nước có thể đầu tư cho 
hoạt động nghiên cứu, từ nghiên cứu 
cơ bản đến nghiên cứu 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. 

Tổng hợp 
 
ĐỂ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
LÀ ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN 
ĐẤT NƯỚC 

Văn phòng Chính phủ vừa có thông 
báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị 
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“Khoa học và công nghệ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội” tổng kết công 
tác năm 2016 và triển khai kế hoạch 
năm 2017 của Bộ KH&CN. 

 
Thời gian qua lĩnh vực KH&CN 

nước ta tiếp tục phát triển và đóng góp 
quan trọng vào thành tựu phát triển 
kinh tế - xã hội chung của đất nước. 
Xếp hạng chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 
cầu đứng thứ 59 trên 140 quốc gia và 
vùng lãnh thổ, cao hơn xếp hạng về 
kinh tế; riêng các chỉ tiêu đầu ra liên 
quan trực tiếp đến KH&CN nằm trong 
nhóm 50. Số lượng doanh nghiệp 
KH&CN tăng nhanh, ứng dụng 
KH&CN trong nhiều lĩnh vực đạt kết 
quả đáng ghi nhận, nhất là trong y tế, 
nông nghiệp. Khoa học xã hội có đóng 
góp tích cực trong xây dựng chủ 
trương đường lối của Đảng, chính 
sách pháp luật của Nhà nước. 

Tuy nhiên, chỉ số sẵn sàng công 
nghệ của Việt Nam chỉ đứng thứ 92; 
mối quan hệ giữa nghiên cứu và ứng 
dụng còn bất hợp lý, hoạt động ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ còn hạn 
chế; nhiều đề tài chưa sát thực tế; 
quản lý nhà nước về KH&CN còn bất 
cập, nhất là về sở hữu trí tuệ, tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng; cơ chế 
chính sách còn chưa phù hợp, chưa 

phát huy được nhiều nguồn lực xã hội 
vào phát triển KH&CN; phối hợp giữa 
viện - trường trong nghiên cứu, phát 
triển KH&CN còn hạn chế. 

Để KH&CN thực sự trở thành quốc 
sách, là động lực phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước, Thủ tướng Chính 
phủ yêu cầu ngành KH&CN cần đặc 
biệt quan tâm, chú trọng thực hiện tốt 
các mục tiêu đổi mới thể chế, cơ chế 
chính sách về KH&CN; đẩy mạnh 
chăm lo, phát triển nguồn nhân lực, 
trong đó con người, cán bộ KH&CN 
có trình độ, chất lượng mang tính 
quyết định; phát triển cơ sở hạ tầng 
cho KH&CN; nâng cao năng lực hội 
nhập quốc tế của đất nước. 

Khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư vào KH&CN 

Về hoàn thiện cơ chế, chính sách để 
thúc đẩy KH&CN phát triển, Thủ 
tướng Chính phủ giao Bộ KH&CN 
chủ trì, phối hợp với Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam, Viện Hàn lâm 
Khoa học Xã hội Việt Nam và các bộ, 
ngành có liên quan rà soát, báo cáo 
Chính phủ các văn bản quy phạm 
pháp luật cần sửa đổi, bổ sung và 
phương án sửa đổi, bổ sung để tháo gỡ 
khó khăn, vướng mắc, đưa KH&CN 
phát triển, gắn với yêu cầu của thực 
tiễn, của doanh nghiệp, phục vụ trực 
tiếp cho việc phát triển KT-XH. 

Bộ KH&CN phối hợp với Bộ Tài 
chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất 
cơ chế, chính sách đổi mới cơ cấu đầu 
tư, nâng cao tỷ trọng đầu tư của xã hội 
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cho KH&CN; tạo điều kiện thuận lợi, 
khuyến khích doanh nghiệp tham gia 
và đầu tư vào hoạt động KH&CN; 
nhận chuyển giao và ứng dụng kết quả 
KH&CN, thương mại hóa sản phẩm, 
hàng hóa được tạo ra từ kết quả hoạt 
động KH&CN. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
KH&CN chủ trì, phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương tiếp tục triển khai 
chính sách ưu đãi trong sử dụng nhân 
lực, nhân tài hoạt động KH&CN. 

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với 
các Bộ Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo rà 
soát, đánh giá đội ngũ cán bộ 
KH&CN, có chính sách xây dựng, đào 
tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ 
KH&CN trong thời gian tới, bảo đảm 
tỷ lệ hợp lý giữa các lĩnh vực khoa 
học xã hội và nhân văn, khoa học 
công nghệ, nghiên cứu cơ bản và 
nghiên cứu ứng dụng, trong đó ưu tiên 
cho nghiên cứu ứng dụng. 

Về định hướng hoạt động KH&CN 
trong thời gian tới, Thủ tướng Chính 
phủ giao Bộ KH&CN chủ trì, phối 
hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xây dựng và triển khai các 
nhiệm vụ để ứng dụng công nghệ vào 
sản xuất, nâng cao giá trị và sức cạnh 
tranh của các sản phẩm nông nghiệp 
Việt Nam có điều kiện thuận lợi để 
phát triển và có khả năng xuất khẩu. 
Ưu tiên cho các hoạt động nông 
nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp 
hữu cơ, nông nghiệp sinh học. 

Bộ KH&CN phối hợp với các Bộ: 

Công Thương, Thông tin và Truyền 
thông, Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để 
phát triển các ngành, lĩnh vực Việt 
Nam có thế mạnh, phát triển các sản 
phẩm quốc gia, sản phẩm trong lĩnh 
vực công nghệ thông tin, du lịch. 

Theo Chinhphu.vn 
 
 
 
 

HỘI NGHỊ SƠ KẾT 10 NĂM 
THỰC HIỆN DỰ ÁN KH&CN 
CẤP QUỐC GIA 

Ngày 9/3/2017 tại Hà Nội, Bộ 
KH&CN đã tổ chức Hội nghị sơ kết 
10 năm thực hiện Dự án KH&CN cấp 
quốc gia dưới sự chủ trì của Thứ 
trưởng Trần Quốc Khánh. 

Theo đó, trong giai đoạn từ 2005-
2016, Bộ KH&CN phối hợp cùng các 
Bộ: Xây dựng, Công thương, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao 
thông Vận tải, Y tế… và UBND các 
tỉnh: Quảng Nam, Ninh Bình, Cao 
Bằng, Bình Định… đã xem xét, phê 
duyệt đưa vào thực hiện 14 dự án hỗ 
trợ phát triển các ngành, lĩnh vực 
trong cả nước. Trong đó, giai đoạn 
2005-2012 đã hoàn thành 5 dự án gồm 
45 nhiệm vụ, tổng kinh phí thực hiện 
là 1.838,45 tỷ đồng (kinh phí từ sự 
nghiệp KH&CN là 227,51 tỷ đồng); từ 
2013 đến nay, đang tiếp tục triển khai 
9 dự án gồm 108 nhiệm vụ, với tổng 
kinh phí thực hiện là 6.500,21 tỷ đồng 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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(kinh phí từ sự nghiệp KH&CN là 
592,86 tỷ đồng). 

Sau 10 năm thực hiện, các Dự án 
KH&CN đã đạt được nhiều kết quả 
tốt, trình độ công nghệ của các lĩnh 
vực như chế tạo giàn khoan dầu khí, 
tàu thủy, thủy điện, xi măng, thiết bị 
điện, cơ khí ô tô, khai thác mỏ… đã 
không ngừng phát triển. Các sản phẩm 
được tạo ra có chất lượng và giá thành 
cạnh tranh, khẳng định được năng lực 
nội sinh của các ngành, lĩnh vực; đóng 
góp quan trọng vào phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. Điển hình là một 
số dự án như: 1) Nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo các thiết bị chủ yếu cho dây 
chuyền đồng bộ sản xuất xi măng lò 
quay công suất 2.500 tấn clanhke/ 
ngày, thay thế nhập ngoại, thực hiện 
tiến trình nội địa hóa: đã giúp các nhà 
khoa học trong nước tự đảm nhiệm 
được công tác thiết kế và xây dựng 
(trước đó trong nước chỉ đảm nhận 
được việc lập dự án đầu tư và thiết kế 
sơ bộ), đặc biệt một số thiết bị chính, 
phức tạp trong dây chuyền sản xuất xi 
măng đã được chế tạo với tỷ lệ nội địa 
hóa cao như lò nung, thiết bị làm 
nguội clanhke, máy nghiền liệu…; 2) 
Nghiên cứu thiết kế chi tiết và công 
nghệ chế tạo, lắp ráp, hạ thủy giàn 
khoan tự nâng ở độ sâu 90m nước phù 
hợp với điều kiện Việt Nam: đã giúp 
các nhà khoa học trong nước làm chủ 
được tính toán thiết kế, quy trình công 
nghệ và phương pháp thi công các kết 
cấu, hệ thống đường ống, hệ thống 

điện và điều khiển… thỏa mãn các 
yêu cầu trong nước và tiêu chuẩn quốc 
tế. Thành công này đã góp phần vào 
mục tiêu nâng cao tỷ lệ nội địa hóa 
qua các sản phẩm cơ khí chế tạo trong 
nước, đào tạo được một đội ngũ 
chuyên gia giỏi, có khả năng đảm 
nhiệm được toàn bộ công việc chế tạo 
các loại giàn khoan trong ngành công 
nghiệp chế tạo giàn khoan dầu khí của 
Việt Nam; 3) Nghiên cứu thiết kế, chế 
tạo xe khách giường nằm cao cấp 
mang thương hiệu Việt Nam: đã giúp 
Công ty Cổ phần ô tô Trường Hải 
(Thaco) làm chủ được tính toán thiết 
kế và mô phỏng hoàn chỉnh kết cấu 
của ô tô khách, rút ngắn khoảng cách 
trình độ thiết kế và công nghệ chế tạo 
ô tô của Việt Nam so với các nước 
trong khu vực và thế giới… 

Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, 
việc thực hiện các dự án KH&CN cấp 
quốc gia cũng còn bộc lộ một số tồn 
tại như thời gian thực hiện còn kéo 
dài, việc đưa các kết quả nghiên cứu 
và các dự án đầu tư còn gặp một số 
khó khăn; một số dự án sản xuất phải 
dừng thực hiện; việc phân cấp ký kết 
hợp đồng, kiểm tra, đánh giá nghiệm 
thu dự án còn nhiều vướng mắc; các 
văn bản quy phạm pháp luật nhằm 
hướng dẫn triển khai dự án còn chồng 
chéo và thiếu tính đồng bộ… 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Trần Quốc Khánh cho rằng, các dự án 
KH&CN cấp quốc gia được thực hiện 
trong thời gian qua đã cơ bản bám sát 
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chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước, đóng góp thiết thực và 
hiệu quả cho phát triển ngành, lĩnh 
vực. Vì đây là các nhiệm vụ mang tính 
liên kết nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, 
có sự tham gia trực tiếp của doanh 
nghiệp nên đa phần đều có vốn đầu tư 
lớn nên cần rất nhiều thời gian để xem 
xét theo quy định của pháp luật. Chính 
vì thế, việc triển khai một số dự án 
còn chậm; việc thẩm định, ký kết hợp 
đồng cũng như giải ngân tài chính… 
còn nhiều vướng mắc. Thứ trưởng 
Trần Quốc Khánh đánh giá cao kết 
quả mà các dự án KH&CN cấp quốc 
gia đã đạt được, đồng thời cũng ghi 
nhận những ý kiến đóng góp của các 
đại biểu tham dự Hội nghị và khẳng 
định Bộ KH&CN sẽ phối hợp chặt chẽ 
với các cơ quan quản lý, chủ nhiệm 
từng bước tháo gỡ những vướng mắc 
để việc triển khai các dự án được 
thuận lợi, đúng quy định của pháp 
luật. 

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO THÔNG 
QUA LIÊN KẾT BA NHÀ 

Các dự án đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
hiện nay Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đang thực hiện và hợp tác 
với các nhà tài trợ quốc tế là nâng 
cao hiệu quả hoạt động ĐMST tại Việt 
Nam, hoàn thiện và tăng cường năng 
lực của hệ thống ĐMST quốc gia. Hay 
nói cách khác là tăng cường liên kết. 

Chủ động nghiên cứu 

Đổi mới sáng tạo hiện nay liên quan 
mật thiết với thị trường và bị chi phối 
bởi các xu hướng phát triển mới trong 
KH&CN. Hoạt động ĐMST chú trọng 
vào đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng 
KH&CN của cộng đồng xã hội, đặc 
biệt thúc đẩy hoạt động thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu.  

Thực tế cho thấy, giá trị và những 
đóng góp của ĐMST đã được khẳng 
định rõ từ mô hình của nhiều quốc gia 
phát triển và đang phát triển, trong đó 
có Việt Nam. 

Hiện, Công ty Cổ phần thuốc Thú y 
Đức Hạnh (Marphavet) đang tập trung 
để phát triển Dự án nghiên cứu công 
nghệ chế tạo vắc xin phòng bệnh tiêu 
chảy thành dịch PET cho lợn nuôi 
trang trại. Virus gây bệnh PET được 
phát hiện lần đầu tiên tại Châu Âu vào 
thập niên 1970, sau đó lây lan sang 
nhiều nước khác. Năm 2000 loại virus 
nguy hiểm này đã xuất hiện tại Việt 
Nam. Lợn ở mọi độ tuổi đều nhạy cảm 
với loại virus này. Lợn con theo lợn 
mẹ là nhạy cảm nhất, có tỷ lệ nhiễm 
bệnh và tỷ lệ chết cao. Vì thế có thể 
nói PET là một trong những mối lo 
ngại lớn của các nhà chăn nuôi lợn 
trong nước cũng như nước ngoài.  

Để hạn chế cũng như tìm ra biện 
pháp ứng phó, ngăn chặn loại dịch 
bệnh này, tiểu dự án nghiên cứu công 
nghệ chế tạo vắc xin phòng bệnh tiêu 
chảy thành dịch PET cho lợn nuôi 
trang trại được thiết lập và thực hiện 
bởi nhóm hợp tác có 11 thành viên 
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gồm Học viện Nông nghiệp Việt Nam, 
các doanh nghiệp chuyên sản xuất sản 
phẩm thuốc thú y trên địa bàn cả 
nước. 

Các nhà khoa học đã đóng góp công 
sức trí tuệ cũng như áp dụng các tiến 
bộ KH&CN hiện đại để nghiên cứu 
sản xuất thành công những loại vắc 
xin đặc hiệu phòng chống các loại 
bệnh dịch đóng góp tích cực cho 
ngành chăn nuôi Việt Nam nói riêng 
và thị trường quốc tế nói chung. Đây 
sẽ là nguồn động viên, một cú hích 
quan trọng cho các doanh nghiệp tiếp 
tục nghiên cứu khoa học sâu rộng hơn, 
phát triển vì sản phẩm an toàn cho 
chăn nuôi Việt Nam. Trong thời gian 
vừa qua Marphavet đã phối hợp với 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam để 
nghiên cứu chọn chủng giống gốc để 
chế tạo vắc xin.  

Một trong các đơn vị thụ hưởng của 
Dự án FIRST đó là Bộ môn Ký sinh 
trùng tại Học viện Nông nghiệp Việt 
Nam với tiểu dự án “Ứng dụng công 
nghệ sản xuất protein của Nhật Bản 
trong phòng chống bệnh cầu trùng 
trên gà tại Việt Nam”. Bệnh cầu trùng 
là một loại bệnh hiện nay gây ra nhiều 
nguy hiểm cho gà. Do vậy các nhà 
nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp 
đã bắt tay vào nghiên cứu để tìm ra 
thuốc điều trị cho loại bệnh này. Bộ 
môn Ký sinh trùng đã liên kết với các 
chuyên gia nước ngoài, đặc biệt là các 
chuyên gia đến từ Nhật Bản sẵn sàng 
chuyển giao công nghệ để sản xuất 

protein tái tổ hợp dựa trên công nghệ 
mới của Nhật Bản. 

Gắn kết viện, trường và doanh 
nghiệp 

Trong hệ thống ĐMST quốc gia có 
ba chủ thể đó là cơ quan nhà nước, nơi 
xây dựng những cơ chế chính sách để 
thúc đẩy, tạo động lực kết nối giữa các 
viện, trường, nơi tạo ra tri thức với các 
doanh nghiệp nơi sử dụng trí thức.  

Ba chủ thể đó phải có một sự kết 
hợp hài hòa và tạo động lực để cho 
mối quan hệ liên kết giữa nơi sản sinh 
ra tri thức và nơi sử dụng tri thức một 
cách hiệu quả nhất. Tất cả các dự án, 
trong đó có Dự án FIRST đều tập 
trung  tác động vào tương tác giữa ba 
chủ thể này. 

Trong thời gian qua, mối liên kết 
giữa ba nhà, nhà nước, nhà nghiên cứu 
và doanh nghiệp đã có những bước cải 
thiện đáng kể. Nhiều nhà khoa học, 
viện nghiên cứu, trường đại học đã kết 
nối với doanh nghiệp, đưa ra những 
công trình nghiên cứu có khả năng 
vận dụng vào thực tế và đem lại lợi 
ích kinh tế xã hội rất thiết thực.  

TS. Trần Quốc Thắng, Giám đốc 
Ban Quản lý Dự án Đẩy mạnh đổi mới 
sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa 
học (FIRST) cho biết, chương trình hỗ 
trợ cho các mối liên kết giữa các 
doanh nghiệp, các trường đại học thì 
tính liên kết của các nhà nghiên cứu 
và sản xuất kinh doanh được chúng tôi 
đánh giá rất cao. Đây là một trong 
những điểm Dự án FIRST nhấn mạnh. 
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Trong việc xét duyệt cũng như ký kết 
tài trợ trong quá trình thực hiện của 
Dự án FIRST, chúng tôi luôn học hỏi 
và tiếp cận với kinh nghiệm quốc tế 
trong việc triển khai dự án tương tự.  

Cụ thể, việc đầu tư nghiên cứu tại 
Marphavet, kết hợp giữa viện nghiên 
cứu, trường đại học và sản xuất kinh 
doanh là một trong các kết quả được 
đầu tư ban đầu của Dự án FIRST, do 
Bộ KH&CN chủ trì. Mục tiêu của dự 
án này là hỗ trợ KH&CN và ĐMST ở 
Việt Nam thông qua việc thiết kế và 
thí điểm các chính sách KH&CN và 
ĐMST, nâng cao hoạt động của các tổ 
chức nghiên cứu và phát triển được dự 
án hỗ trợ, đồng thời khuyến khích 
được sự phát triển của các doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ. 

 
 Bộ môn Ký sinh trùng, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam, đơn vị thụ hưởng của Dự án 
FIRST với Tiểu dự án “Ứng dụng công nghệ 
sản xuất protein của Nhật Bản trong phòng 
chống bệnh cầu trùng trên gà tại Việt Nam”. 

GS.TS. Nguyễn Quang Tuyên khẳng 
định, mối liên hệ giữa ba nhà, nhà 
nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà nước 
là mối liên hệ rất cần thiết cho việc 
triển khai nghiên cứu các đề tài, dự án 
lớn. Bởi lẽ, về phía các viện, các 
trường đại học nguồn nhân lực về cán 
bộ nghiên cứu đầu ngành có điều kiện 

phát huy năng lực của mình. Về phía 
doanh nghiệp, dựa trên cơ sở các 
nghiên cứu đó, doanh nghiệp sẽ áp 
dụng quy trình tiên tiến được chuyển 
giao để phát triển thành hàng hóa và 
thương mại hóa. 

PGS.TS. Nguyễn Thị Lan, Giám đốc 
Học viện Nông nghiệp Việt Nam chia 
sẻ, các chuyên gia luôn trao đổi cởi 
mở giúp cho các cán bộ tiếp nhận 
công nghệ rất tốt. Với sự tham gia của 
các chuyên gia khiến cho đội ngũ cán 
bộ của Việt Nam cũng vững vàng hơn, 
có vấn đề gì cần chia sẻ được giải 
quyết một cách dễ dàng. Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam sẽ tham gia 
với nhiệm vụ sản xuất ra các chủng 
giống để sản xuất ra các vắc xin tạo ra 
quy trình công nghệ để chế tạo vắc 
xin. Sau khi tạo được quy trình công 
nghệ, Học viện sẽ chuyển giao cho 
doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ thực 
hiện nhiệm vụ với quy mô lớn hơn và 
thực hiện các bước tiếp theo. 

Trong những năm gần đây, các 
trường đại học, các viện nghiên cứu 
đã từng bước hiện đại hóa. Ngày càng 
nhiều doanh nghiệp công nghệ được 
thành lập được phát triển, tuy vậy 
KH&CN vẫn còn cả chặng đường dài 
phía trước để có thể trở thành động 
lực phát triển cho nền kinh tế, có thể 
thấy xây dựng năng lực KHKT phù 
hợp để đạt các mục tiêu phát triển 
kinh tế xã hội quốc gia là con đường 
đúng đắn để phát triển bền vững. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
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SMART CITY: TRIỂN VỌNG 
MỚI TRONG VIỆC NÂNG CAO 
CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG 

Smart city - thành phố thông minh 
đang là xu hướng công nghệ mới được 
thử nghiệm trên toàn cầu nhằm nâng 
cao chất lượng cuộc sống cho người 
dân. 

Từ năm 2013 đến nay, trên toàn thế 
giới đã triển khai khoảng 30 thành phố 
được chứng nhận đạt chuẩn là thành 
phố thông minh. Dự kiến đến năm 
2025 con số này sẽ tăng lên gấp 4 lần. 

Tại Việt Nam, giải pháp “thành phố 
thông minh” hiện mới được đề xuất 
thử nghiệm tại một số thành phố như: 
Đà Nẵng, Bình Dương, TP.Hồ Chí 
Minh, Đà Lạt… với các dịch vụ thông 
minh xoay quanh đối tượng trọng tâm 
là con người. Khung giải pháp dựa 
trên hạ tầng viễn thông, công nghệ 
thông tin - dịch vụ thông minh - trung 
tâm vận hành. 

 
Ảnh minh hoạ (Nguồn: Internet) 

Ở lĩnh vực chính quyền số sẽ cung 
cấp đầy đủ các dịch vụ cho một chính 
quyền điện tử như dịch vụ công, văn 
phòng điện tử, quản lý doanh nghiệp, 
dân cư, lưu trú, quản lý đầu tư công, 
quản lý đất đai; bên cạnh đó cung cấp 

các dịch vụ phục vụ du lịch, văn hóa 
như các ứng dụng du lịch, cổng thông 
tin du lịch, các phương thức thanh 
toán tiện lợi không dùng tiền mặt. Với 
lĩnh vực an toàn an ninh thành phố sẽ 
xây dựng các giải pháp giúp cho việc 
đảm bảo an toàn công cộng và việc 
thực thi pháp luật như camera giám 
sát (CCTV), phát hiện các tình huống 
khẩn cấp, phòng chống cướp giật, 
phiên xét xử... 

Ở lĩnh vực y tế, an sinh xã hội sẽ 
triển khai các giải pháp như quản lý 
bệnh viện, số hóa bệnh án, hỗ trợ 
thanh toán bảo hiểm y tế (BHYT) đến 
quản lý tệ nạn, vô gia cư, bảo hiểm xã 
hội (BHXH). Đối với lĩnh vực giáo 
dục sẽ đưa ra các giải pháp đảm bảo 
nâng cao chất lượng giáo dục đáp ứng 
nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong 
môi trường thông minh như học từ xa, 
quản lý nhà trường, học sinh, hỗ trợ 
các thiết bị thông minh, giúp phụ 
huynh theo dõi con cái... 

Để đảm bảo phát triển thành phố bền 
vững, theo mô hình tiêu chuẩn sẽ chú 
trọng vào các giải pháp đảm bảo vận 
hành hạ tầng thành phố hiệu quả, giảm 
thiểu tác động đến môi trường, đồng 
thời có kế hoạch sử dụng tài nguyên 
hợp lý. Chẳng hạn như đối với giao 
thông là các giải pháp quản lý xe, thu 
phí, đậu xe, biển báo...; đối với năng 
lượng và nước sạch thì quản lý lưới 
điện, phân tích tiêu dùng nước và 
điện; đối với tòa nhà, chúng ta có tòa 
nhà thông minh, với nhà ở của cư dân 
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thì chúng ta có nhà thông minh. 
Mặc dù công nghệ thông minh, 

phương tiện thông minh, dịch vụ 
thông minh, hệ thống thông minh… 
rất quan trọng, nhưng để có thể kết nối 
tất cả các thành tố trên thành một hệ 
thống chỉnh thể, vận hành nhịp nhàng, 
phối hợp hiệu quả thì cần phải có tiêu 
chuẩn. 

Tiêu chuẩn kỹ thuật giúp tạo ra sự 
kết nối giữa các bộ phận; tiêu chuẩn 
về dữ liệu sẽ giúp đảm bảo một khuôn 
mẫu dữ liệu chuẩn, thống nhất áp 
dụng cho mọi mức độ, nhu cầu khai 
thác khác nhau, đảm bảo tính bảo mật 
thông tin truy cập và khai thác; tiêu 
chuẩn quản lý tạo ra một khuôn khổ 
giao tiếp chung, các thành tố khác 
nhau đều có một định dạng kết nối 
chung. Tất cả những điều này rất có ý 
nghĩa cho các nhà cung cấp dịch vụ, 
nhà vận hành và người khai thác để có 
một ngôn ngữ chung, một cách tiếp 
cận thống nhất trong triển khai áp 
dụng, kiểm tra, đánh giá, giao dịch, 
quản lý chất lượng, liên kết phối hợp, 
chia sẻ khai thác. Nếu thiếu tiêu 
chuẩn, thì thành phố thông minh sẽ 
chỉ là những mảng sáng rời rạc, không 
có tính liên kết, không có tính tổng thể 
và tất nhiên là sẽ không thể phát huy 
hiệu quả cao nhất của một đô thị hiện 
đại. 

Nhận thức được điều này, các tổ 
chức tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu như 
ISO, IEC, ITU, CEN-CENCELEC… 
đã rất tích cực nghiên cứu, triển khai 

dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc tế về 
thành phố thông minh, trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn chuyên ngành của họ. 

Tháng 6/2015, Tổ chức Tiêu chuẩn 
hóa Quốc tế (ISO) đã thành lập Nhóm 
Tham vấn Chiến lược (SAG) trực 
thuộc Ban Quản lý Kỹ thuật (TMB) 
xây dựng chiến lượng, định hướng 
phát triển tiêu chuẩn quốc tế ISO về 
Smart City. Nội dung các tiêu chuẩn 
này tập trung vào việc định hình và 
phát triển bền vững cộng đồng, đưa ra 
các tiêu chí đánh giá chất lượng cuộc 
sống và dịch vụ cung cấp cho cộng 
đồng. 

 
 Mô hình kết nối tiêu chuẩn trong thành phố 

thông minh. Nguồn: Internet.  

Trong thời gian qua, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng (Bộ 
KH&CN) rất quan tâm và chỉ đạo sát 
sao, đẩy mạnh nghiên cứu xây dựng 
tiêu chuẩn quốc gia về thành phố 
thông minh, tập trung xây dựng 
TCVN trên cơ sở tiêu chuẩn quốc tế 
ISO, IEC, ITU… đồng thời cử chuyên 
gia tham gia sâu vào hoạt động kỹ 
thuật vào ISO/TC 268, TC 268/SC1, 
thúc đẩy tuyên truyền phổ biến áp 
dụng tiêu chuẩn về thành phố thông 
minh tại Việt Nam, tăng cường liên 
kết với địa phương nhằm tìm hiểu 
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mong muốn, nguyện vọng và khó 
khăn thực tiễn đang gặp phải, để có 
những đề xuất giải pháp hợp lý hỗ trợ 
địa phương về công tác tiêu chuẩn 
hóa. 

Với nỗ lực của mình, Việt Nam 
trong những năm gần đây đã có nhiều 
những hoạt động để nâng cấp các 
thành phố trong nước trở thành thành 
phố thông minh, nhằm giải quyết các 
vấn đề kinh tế xã hội như là tắc 
đường, ô nhiễm môi trường, và bảo 
tồn năng lượng. 

Theo vietq.vn 
 

VAI TRÒ CỦA KH&CN TRONG 
HỘI NHẬP QUỐC TẾ PHÒNG 
CHỐNG THIÊN TAI 

Việt Nam được dự báo là một trong 
những nước chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất do biến đổi khí hậu (BĐKH). 
Nguy cơ này đang ngày càng hiện 
hữu, ảnh hưởng nghiêm trọng tới mục 
tiêu xoá đói giảm nghèo và sự phát 
triển bền vững của đất nước. Trong 
bối cảnh đó, khoa học và công nghệ 
(KH&CN) trong lĩnh vực BĐKH, 
phòng chống thiên tai đóng vai trò 
quan trọng, được quan tâm triển khai 
một cách tích cực, hiệu quả nhằm đáp 
ứng yêu cầu của thực tiễn thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước trong điều 
kiện kinh tế thị trường định hướng xã 
hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Trên tinh thần đó, trong nhiều năm 
qua, Việt Nam đã tham dự nhiều hoạt 
động quốc tế quan trọng về BĐKH, 

phòng chống thiên tai. Một trong 
những hoạt động đáng chú ý và nổi 
bật nhất đầu năm 2017 là Khóa họp 
của Ủy ban Bão quốc tế. 

 Ngày 21/2/2017, dưới sự đồng chủ 
trì của Ông Yukinori Nemoto, Thứ 
trưởng thường trực Bộ Đất đai, Cơ sở 
hạ tầng và Du lịch Nhật Bản và Ông 
Petteri Taalas, Tổng Thư ký Tổ chức 
Khí tượng Thế giới (WMO), Lễ khai 
mạc Khóa họp lần thứ 49 của Ủy ban 
Bão quốc tế (Ủy ban Bão) đã diễn ra 
trọng thể tại Yokohama, Nhật Bản. 
Được sự ủy quyền của Chính phủ và 
Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn 
công tác của Việt Nam do Ông Trần 
Hồng Thái, Phó Tổng Giám đốc Trung 
tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia đã 
tham gia Khóa họp. 

 Tại phiên họp đầu tiên của Khoá 
họp lần thứ 49, Ủy ban Bão đã tiến 
hành đề cử và bầu cử các nhân sự chủ 
chốt cho nhiệm kỳ 2017 - 2018. TS 
Toshihiko Hashida, Tổng Giám đốc 
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và 
PGS.TS Trần Hồng Thái, Phó Tổng 
Giám đốc Trung tâm Khí tượng Thủy 
văn quốc gia Việt Nam đã được đề cử 
và bầu vào các vị trí Chủ tịch và Phó 
Chủ tịch. Phát biểu khai mạc Khoá 
họp, Ông Petteri Taalas - Tổng Thư ký 
WMO đã nhấn mạnh hoạt động của 
các cơ quan khí tượng thuỷ văn quốc 
gia trong quá trình tham gia và đóng 
góp cho hoạt động của Ủy ban Bão, 
cũng như ghi nhận những đóng góp 
quan trọng của các nước thành viên 
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trong phòng tránh và giảm nhẹ thiệt 
hại do thiên tai gây ra, trong bối cảnh 
biến đổi khí hậu ở phạm vi khu vực. 

 Với vai trò là Phó Chủ tịch, Phó 
Tổng Giám đốc Trần Hồng Thái – 
Trưởng đoàn công tác Việt Nam đã 
điều hành các phiên thảo luận sôi nổi 
và hiệu quả; đánh giá các hoạt động 
của Ủy ban Bão trong năm 2016; xây 
dựng các kế hoạch hoạt động của các 
Nhóm công tác Khí tượng, Nhóm 
công tác Thuỷ văn và Nhóm công tác 
Nghiên cứu – Đào tạo trong năm 2017 
với các nội dung cụ thể liên quan đến 
các nhiệm vụ triển khai thực hiện các 
dự án của các nước thành viên đã 
được nghiên cứu và thông qua tại 
phiên họp tích hợp lần thứ 11 của Ủy 
ban Bão diễn ra trong tháng 10 năm 
2016 tại Cebu, Phillippines. 

  Hiện nay, Chương trình KH&CN 
cấp quốc gia ứng phó với BĐKH, 
quản lý tài nguyên và môi trường giai 
đoạn 2016-2020” đã rất chú trọng 
nghiên cứu về những ảnh hưởng do 
thiên tai cũng như các hiện tượng khí 
tượng thủy văn cực đoan gây ra; đề 
xuất những giải pháp hay nghiên cứu 
chuyên sâu về hệ thống giám sát tác 
động của BĐKH đến các hiện tượng 
khí tượng thủy văn nguy hiểm để phục 
vụ phát triển kinh tế, xã hội. Những 
kết quả của các đề tài thuộc Chương 
trình sẽ là những bước đột phá trong 
vấn đề phòng chống ảnh hưởng của 
thiên tai nói chung và của bão nói 
riêng. Đồng thời, đây cũng là cơ hội 

để Việt Nam khẳng định vị thế của 
mình trong hoạt động hợp tác đa 
phương của Ủy ban Bão trong khu 
vực. 

 Theo Most.gov.vn 
  

XÂY DỰNG 1.200 MÔ HÌNH ỨNG 
DỤNG, CHUYỂN GIAO TIẾN BỘ 
KH&CN CÓ HIỆU QUẢ 

Ông Nguyễn Văn Liễu, Vụ trưởng 
Vụ Phát triển KH&CN địa phương 
cho biết như trên khi nói về mục tiêu 
của Chương trình Nông thôn miền núi 
giai đoạn 2016 - 2020 tại Hội thảo 
“Hướng dẫn kế hoạch cho các dự án 
năm 2018 thuộc Chương trình Nông 
thôn miền núi, giai đoạn 2016-2025” 
diễn ra sáng 3/3 tại Hà Nội. 

Tham dự Hội thảo có Chánh Văn 
phòng Chương trình Nông thôn miền 
núi Nguyễn Thế Ích,; Vụ trưởng Vụ 
Phát triển KH&CN địa phương 
Nguyễn Văn Liễu, đại diện Bộ Tài 
Chính và hơn 200 đại biểu đến từ các 
Sở KH&CN, cán bộ, chủ nhiệm các 
dự án thuộc 60 tỉnh /thành phố, các 
trường đại học, các vụ, viện có liên 
quan. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn 
Thế Ích cho biết, từ năm 1998 đến 
nay, Chương trình đã triển khai 3 giai 
đoạn. Sau mỗi giai đoạn, Chương 
trình đều tổ chức đánh giá kết quả, 
đồng thời xây dựng kế hoạch trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Chương trình giai đoạn mới. Ở mỗi 
giai đoạn mới đều kế thừa những kết 
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quả tích cực của giai đoạn trước, vừa 
có sự điều chỉnh về mục tiêu, nội dung 
và giải pháp thực hiện phù hợp với 
tình hình thực tế. 

Nhằm triển khai tốt Chương trình 
trong giai đoạn này, Lãnh đạo Bộ 
KH&CN đã chỉ đạo các Vụ chức năng 
của Bộ và Văn phòng Chương trình 
Nông thôn miền núi cần tiếp tục làm 
tốt công tác xây dựng các văn bản 
quản lý và hướng dẫn các đơn vị thực 
hiện từ khi lập kế hoạch, tổ chức hội 
đồng xét duyệt và giám sát quy trình 
thực hiện dự án. Trong quá trình phối 
hợp tổ chức thực hiện cần thường 
xuyên tổ chức các lớp đào tạo, tập 
huấn cho các bộ quản lý tại các đơn vị 
quản lý ở Bộ KH&CN và các Sở 
KH&CN địa phương, đơn vị chuyển 
giao công nghệ, đơn vị chủ trì dự án. 

Nội dung của Chương trình trong 
giai đoạn này tập trung vào việc ứng 
dụng, chuyển giao các tiến bộ 
KH&CN phù hợp với năng lực trực 
tiếp của người dân nhằm phát huy lợi 
thế so sánh từng vùng miền; các 
nguồn lực xã hội tham gia thực hiện 
Chương trình để góp phần thúc đẩy 
phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số; tập 
trung ưu tiên cho hoạt động thúc đẩy, 
ứng dụng và chuyển giao công nghệ 
tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng 
dân tộc thiểu số. 

Bên cạnh đó, Chương trình tập trung 
vào các dự án có doanh nghiệp tham 
gia với vai trò là hạt nhân trong chuỗi 

sản xuất hàng hóa, tạo sinh kế cho 
vùng kinh tế khó khăn, vùng dân tộc 
thiểu số; chuyển giao tiến bộ KH&CN 
phải đi đôi với công tác đào tạo phát 
triển đội ngũ cán bộ cơ sở, nâng cao 
năng lực ứng dụng KH&CN cho 
người dân. 

Theo đó, Chương trình đặt ra mục 
tiêu chính của giai đoạn 2016 - 2020 
là xây dựng ít nhất 1.200 mô hình ứng 
dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN có 
hiệu quả, có quy mô phù hợp với vùng 
sinh thái của từng địa bàn nông thôn 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số, trong 
đó có ít nhất 30% mô hình thực hiện ở 
miền núi, vùng dân tộc thiểu số; xây 
dựng được ít nhất 20% mô hình liên 
kết ứng dụng KH&CN theo chuỗi giá 
trị hàng hóa, tạo sinh kế cho người 
dân. Chương trình cũng hướng tới 
mục tiêu chuyển giao được ít nhất 
1.500 lượt công nghệ mới, tiên tiến 
phù hợp với từng vùng miền; chuyển 
giao đi đôi với công tác đào tạo. Các 
dự án tập trung giải quyết các vấn đề 
cấp thiết của người dân vùng nông 
thôn miền núi, vùng dân tộc thiểu số 
trong các lĩnh vực nông - lâm - thủy 
sản, dược liệu, công nghệ sinh học, 
nước sạch trong sinh hoạt,… 

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, các 
đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến chia 
sẻ về các cơ chế khoán tài chính liên 
quan. Các đại biểu cũng nhận định, 
trong thời gian qua, Chương trình đã 
có nhiều cải tiến, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính, tài chính tạo điều kiện cho 
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các địa phương triển khai dự án. Tuy 
nhiên, vẫn cần có một số thủ tục cần 
cải tiến để tạo điều kiện hơn nữa cho 
các địa phương triển khai dự án hiệu 
quả nhất trong giai đoạn 2016 - 2025. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
 
 
 Việt Nam đã làm chủ quy trình 
công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ  

Đề tài “Nghiên cứu làm chủ quy 
trình công nghệ điều khiển vệ tinh nhỏ 
quan sát trái đất và đề xuất các quy 
định về vận hành và khai thác an toàn, 
hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1” do TS. 
Phạm Minh Tuấn, Viện công nghệ vũ 
trụ làm chủ nhiệm. 

VNREDSat-1 là hệ thống vệ tinh 
quan sát trái đất đầu tiên của Việt 
Nam. Mục tiêu của đề tài nhằm phục 
vụ trực tiếp thực tế vận hành, khai 
thác hệ thống, và cung cấp cơ sở để 
xây dựng các quy trình vận hành, khai 
thác các hệ thống vệ tinh quan sát trái 
đất sau này của Việt Nam; hiểu rõ các 
hợp phần hệ thống của hệ thống vệ 
tinh nhỏ như quả vệ tinh, các hợp 
phần điều khiển mặt đất. 

Nhóm tác giả đề tài đã thực hiện các 
nội dung nghiên cứu liên quan đến các 
hợp phần của hệ thống vệ tinh như: 
nghiên cứu phân tích các đặc điểm kỹ 
thuật của quả vệ tinh nhỏ: hợp phần 
vật mang, hợp phần thiết bị chụp, các 
cơ cấu điều khiển nhiệt, động lực 
học...; phân tích đặc điểm kỹ thuật các 

hệ thống điều khiển mặt đất cần thiết 
để điều khiển một hệ thống vệ tinh: 
trạm ăng ten băng S, trạm ăng ten thu 
ảnh băng X, hệ thống trung tâm điều 
khiển; Hệ thống lưu trữ dữ liệu, phát 
triển mạng lưới người sử dụng dữ liệu 
ảnh. 

Đề tài đã xây dựng và kiểm chứng 
được các quy trình, quy định vận hành 
hệ thống vệ tinh VNREDSat-1 trong 
điều kiện Việt Nam, cụ thể là các quy 
trình vận hành hàng ngày của cả hệ 
thống, của các phân hệ điều khiển vệ 
tinh và bộ phận phụ trách hạ tầng; đặc 
biệt là các quy trình khắc phục lỗi, sự 
cố, quy trình điều khiển tránh va chạm 
trên quỹ đạo. Khái quát hóa, quy trình 
hóa được các hoạt động vận hành 
hàng ngày. 

Đề tài đã đề xuất xây dựng các quy 
định về vận hành và khai thác an toàn, 
hiệu quả vệ tinh VNREDSat-1 như: 
các quy định về vận hành hệ thống 
VNREDSat-1: quy định an ninh, an 
toàn dữ liệu; quy định phối hợp vận 
hành hệ thống; quy trình đảm bảo chất 
lượng hệ thống VNREDSat-1; quy 
trình đánh giá chất lượng ảnh vệ tinh 
VNREDSat-1; quy trình xử lý sự cố 
đối với hệ thống VNREDSat-1; quy 
trình xử lý sự cố đối với hạ tầng. 

Đề tài đã tham gia đào tạo 2 thạc sĩ, 
đăng 2 bài báo trên tạp chí khoa học, 
hội nghị khoa học trong nước, đăng 5 
bài báo khoa học trên các sách chuyên 
khảo về khoa học công nghệ vũ trụ. 

Theo khoahocphothong.com.vn 

THÀNH TỰU KH&CN 
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 Sản xuất nhiên liệu sinh học từ vi 
tảo  

Các nhà khoa học thuộc Viện Công 
nghệ Tokyo đã xác định được các 
acyltransferases axit lysophosphatidic 
độc đáo như là các enzym chủ chốt để 
tổng hợp nên triacylglycerol từ tảo 
Nannochloropsis chứa dầu, nhờ đó đã 
phát hiện ra cơ chế sản xuất nhiên 
liệu sinh học từ vi tảo. 

 
Trong xã hội hiện đại, sản xuất năng 

lượng phụ thuộc rất nhiều vào nguồn 
nhiên liệu hóa thạch, dẫn đến ô nhiễm 
môi trường và làm cạn kiệt nguồn tài 
nguyên không tái tạo.  

Các nhà khoa học thuộc Viện Công 
nghệ Tokyo do Giáo sư Hiroyuki Ohta 
dẫn đầu đã giải quyết vấn đề này bằng 
cách nghiên cứu sự chuyển hóa lipid ở 
Nannochloropsis oceanica. TAG được 
tổng hợp trong quá trình extraplastidic 
Kennedy thông qua quá trình bổ sung 
theo tuần tự ba nhóm chức gốc acyl 
béo thành khung glycerol. Trong số 
các enzym tham gia, các nhà khoa học 
tập trung vào bốn acyltransferases axit 
lysophosphatidic (LPAT 1-4) chịu 
trách nhiệm bổ sung các axit béo ở vị 
trí 2. 

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, 
về khía cạnh phát sinh loài, LPAT1 và 
LPAT2 thuộc các phân họ khác nhau, 

trong khi LPAT3 và LPAT4 có mối 
quan hệ tiến hóa gần gũi. Theo đó, các 
enzym này xuất hiện để có các hoạt 
động chức năng riêng biệt như được 
thể hiện bằng cách sử dụng các chủng 
đột biến của N. oceanica bị thiếu một 
hoặc hai trong số bốn LPAT này. 
LPAT1 được nhận thấy chủ yếu là 
tham gia vào quá trình tổng hợp lipid 
của màng, trong khi LPAT4 chịu trách 
nhiệm về sinh tổng hợp TAG, và 
LPAT2 và LPAT3 tham gia vào cả hai 
quá trình. 

Các LPAT được dán nhãn huỳnh 
quang và vị trí của chúng trong tế bào 
được quan sát bằng kính hiển vi đồng 
tiêu. Trong khi LPAT1 và LPAT2 thể 
hiện kiểu định vị ER điển hình, thì 
LPAT3 và LPAT4 được nhận thấy ở 
vòng ngoài của các giọt lipid (LD), 
mà có thể do sự hiện diện của các 
phần kỵ nước dài (30-40 đơn phân) 
trong cấu trúc của chúng, cho phép 
neo giữ vào bề mặt LD. 

Dựa trên kết quả này, các nhà khoa 
học cho rằng, trong quá trình tạo 
thành LD, LPAT2 chủ yếu tham gia 
vào quá trình tổng hợp TAG ban đầu 
trong ER, LPAT3 và LPAT4 định vị 
trên bề mặt LD ở ngoại vi và đóng 
góp vào quá trình phát triển hơn nữa 
của LD. Nghiên cứu của giáo sư Ohta 
và các đồng nghiệp là bằng chứng trực 
tiếp về đặc tính chứa dầu của 
Nannochloropsis được hỗ trợ bởi các 
LPAT ở vòng ngoài của LD. 

Theo NASATI 
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 Nghiên cứu thành công sản phẩm 
Sơn tường phòng chống cháy  

Bên cạnh các giải pháp như nâng 
cao ý thức phòng chống cháy nổ, việc 
nghiên cứu và áp dụng công nghệ 
trong xây dựng nhằm hạn chế thiệt hại 
được xem là hết sức cần thiết. Xuất 
phát từ thực tế trên Công ty Cổ phần 
sơn Hải Phòng đã nghiên cứu và cho 
ra đời sản phẩm sơn chống cháy SHP 
WB. 

Đây là dòng sản phẩm sơn mới và 
tiên tiến trên thế giới, sơn chống cháy 
gốc nước. Sản phẩm này có đặc điểm 
bảo vệ cho kết cấu thép có thể từ 2,5 
đến 3 tiếng, để cho bề mặt kết cấu 
thép không bị sụp đổ khi có nguy cơ 
cháy dưới nhiệt độ cao từ 1.000 thậm 
chí 1.200 độ tác động vào, kết cấu 
thép kéo dài thời gian sống của nó, 
giúp ta cứu được người, cứu được tài 
sản. 

Sơn chống cháy SHP WB là sơn 
chống cháy dạng nước được hình 
thành từ gốc nhựa Polyvinyl acetate 
kết hợp với các thành phần chất chống 
cháy có nguồn gốc Photpho và nitơ 
thân thiện với môi trường và người sử 
dụng. Thành phần của sơn từ hợp chất 
chống cháy và các phụ gia khác. Sản 
phẩm có thể phủ lên bề mặt kim loại, 
sắt, thép, gỗ và các vật liệu xây dựng 
khác, khi đám cháy xảy ra sẽ không 
sinh khói, khí độc gây ngạt mũi người, 
đồng thời bảo vệ kết cấu công trình, 
không bị sụp đổ khi nhiệt độ đám 
cháy lên cao. Khi gặp lửa, nền nhiệt 

cao, lớp sơn sẽ phồng nở tạo thành các 
mảng xốp cách nhiệt có tác dụng ngăn 
chặn các mảng lửa tiếp xúc trực tiếp 
và ngăn chặn đường truyền đến bề 
mặt kết cấu thép.  

Theo những kết quả kiểm định về 
khả năng phòng cháy của sơn chống 
cháy, Cục cảnh sát phòng cháy, chữa 
cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an 
đã cấp Giấy chứng nhận sơn chống 
cháy SHP WB của Công ty Cổ phần 
sơn Hải Phòng có thông số kỹ thuật 
phù hợp về phòng cháy chữa cháy và 
được phép sử dụng trong phòng cháy 
chữa cháy.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Pin sinh thái mới hoạt động bằng 
nước biển  

 
Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa 

học và Công nghệ quốc gia Ulsan 
(UNIST) ở Hàn Quốc đang nghiên 
cứu để phát triển loại pin mới sử dụng 
nguồn nước biển dồi dào và sẵn có. 

Pin nước biển sử dụng natri, nguyên 
tố dồi dào thứ 6 trên Trái đất để sản 
xuất điện. Điều này làm cho hệ thống 
trở thành sự bổ sung hấp dẫn cho các 
công nghệ pin hiện có. Loại pin nước 
biển mới có giá thành rất rẻ và thân 
thiện với môi trường hơn nhiều so với 
pin lithium và do đó, sẽ cung cấp một 
lộ trình giá rẻ cho việc tích trữ năng 
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lượng trên quy mô lớn. Hơn nữa, việc 
sử dụng nước biển cũng có thể làm 
giảm đáng kể nguy cơ cháy, vì nó giữ 
chất lỏng nhiệt trong điều kiện tốt. 

Pin nước biển hoạt động mà không 
cần tải phụ trợ hoặc một nguồn cung 
cấp điện bên ngoài, ngoại trừ nước và 
muối. Do đó, pin có thể được sử dụng 
như các hệ thống lưu trữ năng lượng 
(ESS) cho gia đình và các ngành công 
nghiệp hoặc là nguồn cung cấp điện 
khẩn cấp cho tàu lớn và các nhà máy 
điện hạt nhân. 

Pin nước biển tương tự như pin 
lithium-ion vì chúng đều tích trữ năng 
lượng theo cách như nhau. Pin khai 
thác các ion natri từ nước biển khi nó 
được sạc bằng điện năng và lưu giữ 
trong ngăn cực âm. Khi xả điện hóa, 
natri được giải phóng từ cực dương và 
phản ứng với nước và oxy từ cực âm 
của nước biển để tạo thành natri 
hydroxit. Quá trình này cung cấp năng 
lượng cho các thiết bị như xe điện 
hoạt động. 

Khi pin nước biển được thương mại 
hóa, nó sẽ trở thành một trong những 
động lực tăng trưởng chính trong 
tương lai của nền kinh tế, góp phần 
vào sự phục hồi của ngành công 
nghiệp năng lượng mới. 

Theo vista.gov.vn 
 
 

 
BA NHÀ KHOA HỌC VIỆT CÓ 
CÔNG TRÌNH TRÊN TẠP CHÍ 

VẬT LÝ HẠNG NHẤT QUỐC TẾ 
Ba nhà khoa học người Việt đã tạo 

nên kỳ tích mới cho lịch sử ngành vật 
lý Việt Nam, khi lần đầu tiên có 
nghiên cứu được đăng trên tạp chí vật 
lý hạng nhất quốc tế. 

Công trình nghiên cứu 
“Simultaneous microscopic 
description of nuclear level density 
and radiative strength function” (Mô 
tả vi mô đồng thời mật độ mức và 
hàm lực phóng xạ của hạt nhân 
nguyên tử) được đăng tải trên Physical 
Review Letters ngày 9/1/2017. 

Trong số ba tác giả có hai người 
đang làm việc ở Việt Nam là PGS.TS 
Nguyễn Quang Hưng (Đại học Duy 
Tân, Đà Nẵng) và nghiên cứu sinh Lê 
Thị Quỳnh Hương (Đại học Khánh 
Hòa, Nha Trang); còn TSKH Nguyễn 
Đình Đăng làm việc tại Viện RIKEN, 
Nhật Bản. 

Trong vật lý hạt nhân việc nghiên 
cứu hai đại lượng mật độ mức và hàm 
lực phóng xạ đã trở thành đề tài then 
chốt, bởi chúng có vai trò quan trọng 
trong việc tìm hiểu quá trình tổng hợp 
hạt nhân trong vũ trụ, cũng như công 
nghệ sản xuất năng lượng hạt nhân và 
xử lý chất thải hạt nhân. 

Lĩnh vực trên được đẩy mạnh từ 
năm 2000, sau khi các nhà vật lý thực 
nghiệm tại Đại học Oslo (Na Uy) đề 
xuất một phương pháp cho phép đồng 
thời chiết trích xuất được cả hai đại 
lượng này, từ phổ sơ cấp phân rã 
gamma thu được trong cùng một thí 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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nghiệm. Tuy nhiên phương pháp trên 
có những bất định trong quá trình 
chuẩn hóa. 

Từ trước tới nay chưa có một lý 
thuyết thống nhất đủ khả năng mô tả 
đồng thời một cách vi mô cả hai đại 
lượng này. Vì vậy việc xây dựng cơ sở 
lý thuyết nhất quán để hiểu hai đại 
lượng trở thành nhu cầu cấp thiết. 

Trong công trình nghiên cứu của 
mình, nhóm nhà khoa học Việt đã lần 
đầu tiên xây dựng được một mô hình 
lý thuyết cho phép mô tả đồng thời cả 
hai đại lượng là mật độ mức và hàm 
lực phóng xạ. “Mô hình của chúng tôi 
có giá trị ở chỗ nó là mô hình vi mô 
và nhất quán, mô tả tốt các số liệu 
thực nghiệm mà không cần phải đưa 
thêm bất cứ một tham số mới nào, 
cũng như không hề phải hiệu chỉnh 
tham số theo nhiệt độ hay năng lượng 
tia gamma”, ông Nguyễn Đình Đăng 
cho biết. 

Bài báo được ba tác giả gửi đến tạp 
chí Physical Review Letters ngày 
13/9/2016 và trải qua ba vòng phản 
biện với ba phản biện kín là các 
chuyên gia hàng đầu thế giới trong 
cùng lĩnh vực nghiên cứu. Tại các 
vòng phản biện, cả ba phản biện đều 
công nhận bài báo thỏa mãn tiêu chí 
thứ 2 của tạp chí là “nghiên cứu giải 
quyết, hoặc làm những bước căn bản 
để giải quyết những vẫn đề cấp thiết 
đang tồn tại”. 

TS Nguyễn Quang Hưng cho biết, 
yêu cầu khắt khe của tạp chí khiến 

giai đoạn viết bản thảo là khó khăn 
nhất. Bài báo phải thật ngắn gọn, 
không vượt quá 3.750 từ nhưng vẫn 
truyền tải đầy đủ nội dung, ý nghĩa và 
tầm quan trọng. Bên cạnh đó ngôn 
ngữ thể hiện phải chuẩn xác và trong 
sáng.  

Physical Review Letters là tạp chí 
quốc tế hạng nhất trong các tạp chí vật 
lý và toán học trên thế giới. 5 năm gần 
đây tỷ lệ được đăng ở tạp chí này là 
khoảng 30%, tức là cứ 10 bài gửi đăng 
thì 7 bài bị loại. 

ThS Lê Thị Quỳnh Hương tốt 
nghiệp cử nhân ngành vật lý, trường 
ĐH Sư Phạm Huế và thạc sĩ ngành vật 
lý kỹ thuật, Đại học Đà Lạt. Chị đang 
là giảng viên tại Khoa khoa học tự 
nhiên và công nghệ, Đại học Khánh 
Hòa, Nha Trang và nghiên cứu sinh 
năm thứ 3 của Đại học Khoa học tự 
nhiên, TP HCM. 

PGS Nguyễn Quang Hưng tốt 
nghiệp tiến sĩ ngành vật lý lý thuyết 
và vật lý toán tại Viện Vật lý, Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Viện 
nghiên cứu vật lý và hoá học, RIKEN 
(Nhật Bản). Anh từng nghiên cứu sau 
tiến sĩ tại Viện RIKEN và được mời 
trao đổi và tham gia hợp tác nghiên 
cứu tại khoa Vật lý, Đại học Notre 
Dame (Mỹ); phòng thí nghiệm gia tốc 
siêu dẫn quốc gia NSCL, Đại học 
bang Michigan (Mỹ) và trung tâm 
nghiên cứu hạt nhân CENBG, Đại học 
Bordeaux (Pháp). Trở về nước tháng 
9/2010, tiến sĩ Hưng từng làm việc tại 
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trung tâm Vật lý hạt nhân, Viện Vật lý 
(Hà Nội); khoa kỹ thuật, trường ĐH 
Tân Tạo (Long An); và nay là Viện 
nghiên cứu và phát triển công nghệ 
cao, trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng).  

TSKH Nguyễn Đình Đăng là nhà 
nghiên cứu lý thuyết vật lý hạt nhân. 
Năm 1990 anh nhận bằng tiến sĩ khoa 
học toán lý tại Đại học quốc gia 
Moscow (Liên Xô). Hiện anh làm việc 
tại Viện nghiên cứu vật lý và hóa học 
Nhật Bản (RIKEN).  

Theo vnexpress.net 
 
 
 
 

NÂNG CAO GIÁ TRỊ SẢN PHẨM 
NÔNG NGHIỆP BẰNG CÔNG 
NGHỆ ĐÔNG LẠNH NHANH 
CHẤT LỎNG 

Ngày 01/3, tại khách sạn Daewoo, 
Hà Nội, Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ phối hợp với Viện Nghiên 
cứu và Phát triển Vùng (Bộ KH&CN) 
và Công ty Technican (Nhật Bản) tổ 
chức Hội thảo “Giới thiệu, trình diễn 
công nghệ đông lạnh nhanh bằng chất 
lỏng (TOMIN) để nâng cao giá trị sản 
phẩm nông nghiệp”. 

Hội thảo nhằm mục đích giới thiệu 
và trình diễn công nghệ làm lạnh bằng 
chất lỏng (TOMIN) của Nhật Bản ứng 
dụng trong nông nghiệp. Đây là công 
nghệ làm lạnh tiên tiến đã được ứng 
dụng rộng rãi ở Nhật Bản và các nước 
trên thế giới mang lại hiệu quả cao. 

Công nghệ đã được đăng ký bản 
quyền tại Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, 
Việt Nam và một số nước khác. 

Thực hiện chủ trương của Đảng và 
Chính phủ về sự kết nối bốn nhà: Nhà 
nước, nhà khoa học, nhà doanh 
nghiệp, nhà nông để phát triển nông 
nghiệp, nông thôn, Bộ KH&CN đã 
xây dựng nhiều chính sách và chương 
trình hành động nhằm thúc đẩy ứng 
dụng KH&CN trong sản xuất nông 
nghiệp, trong đó lĩnh vực bảo quản, 
chế biến nông sản được coi là một 
trong những khâu đột phá quan trọng 
nhằm gia tăng giá trị của sản phẩm 
nông nghiệp của Việt Nam trên thị 
trường trong nước và quốc tế. 

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã chỉ 
đạo các đơn vị chức năng tập trung 
đẩy mạnh hoạt động tìm kiếm, xúc 
tiến chuyển giao các công nghệ tiên 
tiến từ các nước phát triển trong lĩnh 
vực bảo quản, chế biến nông sản. 
Thông qua Hội thảo này, các Viện, 
trường, doanh nghiệp Việt Nam có thể 
tiếp cận và tìm hiểu thông tin cũng 
như cơ hội hợp tác để ứng dụng những 
công nghệ mới, tiên tiến trong lĩnh 
vực bảo quản nông sản, góp phần 
nâng cao giá trị của sản phẩm nông 
sản Việt Nam trên thị trường trong 
nước cũng như thị trường thế giới. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

SẮP DIỄN RA TRIỂN LÃM 
CÔNG NGHỆ ĐO LƯỜNG VÀ 
LẮP RÁP TỰ ĐỘNG HÓA 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Để tiếp tục hỗ trợ ngành công 
nghiệp sản xuất của Việt Nam với mục 
tiêu đồng hành cùng các nhà sản xuất 
Việt Nam tiến đến “nền sản xuất 
thông minh”, công ty Reed Tradex sắp 
tới sẽ tổ chức triển lãm “Vietnam 
Manufacturing Expo (VME) 2017” từ 
ngày 26 - 28/4/2017 tại Trung tâm 
triển lãm quốc tế I.C.E Hà Nội.  

Theo đó, triển lãm sẽ tập trung vào 
các công nghệ đo lường và lắp ráp tự 
động hóa. Tại đây không chỉ có sự 
hiện diện của những thương hiệu hàng 
đầu về dụng cụ đo lường và công nghệ 
tự động hóa mà còn có sự góp mặt của 
những chuyên gia trong ngành, luôn 
sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kiến 
thức kỹ thuật cho toàn thể khách tham 
quan. 

Sau 9 năm kể từ phiên bản đầu tiên, 
“Vietnam Manufacturing Expo 
(VME) 2017” luôn thu hút số lượng 
lớn người tham gia, đảm bảo về giá trị 
và chất lượng thương mại. Trong năm 
2017, để đáp ứng “mô hình phát triển 
mới”, bên cạnh việc trình diễn chuỗi 
máy móc và công nghệ mới, đơn vị tổ 
chức Reed Tradex tập trung vào việc 
xây dựng nền tảng kiến thức cho đội 
ngũ lao động, được xem là tài sản giá 
trị trong tương lai của các doanh 
nghiệp trong ngành sản xuất. 

Theo vietq.vn 
 
 

 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT CHẤT 

LƯỢNG: GHI NHẬN KẾT QUẢ, 
ĐẨY MẠNH PHÁT TRIỂN 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI 

Giai đoạn 1 của Chương trình 712 
đã kết thúc với các mục tiêu cơ bản đã 
hoàn thành. Tuy nhiên cần tiếp tục 
đẩy mạnh việc áp dụng các hệ thống, 
phương thức quản lý tiên tiến, tạo 
bước chuyển biến rõ rệt trong thời 
gian tới. 

Đạt được nhiều kết quả rõ rệt 
Chương trình Quốc gia Nâng cao 

năng suất chất lượng (NSCL) sản 
phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020 (Chương trình 
712) được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định 712/QĐ - TTg 
ngày 21/5/2010. Chương trình có 9 dự 
án thành phần, trong đó có 8 dự án 
của 7 bộ quản lý ngành chủ trì, 1 dự 
án của địa phương thực hiện. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Việt Thanh - Phó trưởng Ban điều 
hành Chương trình 712 cho biết, Bộ 
KH&CN được Chính phủ giao là cơ 
quan đầu mối tổ chức thực hiện, điều 
hành hoạt động của chương trình. 

Đại diện Bộ KH&CN cho biết, trong 
thời gian qua các hoạt động thúc đẩy 
năng suất chất lượng được triển khai 
với nhiều hoạt động khác nhau như: 
xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, tuyên truyền, giới thiệu về năng 
suất chất lượng qua các kênh thông tin 
đại chúng từ trung ương tới địa 
phương, đào tạo nâng cao kiến thức về 
năng suất chất lượng, phát triển đội 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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ngũ chuyên gia tư vấn cho các Bộ, 
ngành, địa phương và doanh nghiệp, 
xây dựng các mô hình điểm áp dụng 
các hệ thống, công cụ và giải pháp 
nâng cao năng suất tại các doanh 
nghiệp đã thay đổi rõ nét bức tranh 
NS-CL của Việt Nam. 

 
Nhiều chương trình NSCL được triển khai trên 

phạm vi cả nước đạt hiệu quả cao. 

Các dự án cụ thể trong khuôn khổ 
chương trình quốc gia về NSCL cùng 
với tinh thần chủ đạo của thập niên 
chất lượng đã được triển khai trên 
phạm vi cả nước. Hơn 50 tỉnh, thành 
phố và một số Bộ ngành đã phê duyệt 
và triển khai các chương trình NSCL 
giúp cho việc chuyển biến từ nhận 
thức đến hành động ở cấp Bộ, ngành, 
địa phương, cũng như cộng đồng 
doanh nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt 
Thanh nhận định, qua quá trình triển 
khai cho thấy hoạt động NSCL đã có 
xu hướng lan tỏa, ảnh hưởng tới nhiều 
hoạt động và đời sống kinh tế – xã hội 
trong cả nước.  

Về vấn đề này, Phó Thủ tướng Vũ 
Đức Đam cũng đã có công văn ghi 
nhận những kết quả đạt được của giai 
đoạn I chương trình 712. Đồng thời 
yêu cầu Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp 

với các bộ ngành, địa phương tập 
trung chỉ đạo, hoàn thành các mục tiêu 
đến năm 2020 của Chương trình. 

Tiếp tục đẩy mạnh việc áp dụng các 
hệ thống, phương thức quản lý tiên 
tiến, tạo bước chuyển biến rõ rệt về 
năng suất lao động và chất lượng sản 
phẩm hàng hóa để nâng cao sức cạnh 
tranh của nền kinh tế, của doanh 
nghiệp Việt Nam trên thị trường. 

Đẩy mạnh triển khai chương trình 
712 giai đoạn tiếp theo 

Sau khi kết thúc giai đoạn I của 
Chương trình, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh - Trưởng Ban Điều 
hành Chương trình 712 đã chủ trì cuộc 
họp bàn về việc triển khai Chương 
trình giai đoạn II (2016-2020). 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh giao Tổng 
cục TCĐLCL chủ trì, phối hợp với 
các đơn vị thuộc Bộ được giao quản lý 
các chương trình KH&CN có cùng 
mục tiêu hỗ trợ, nâng cao NSCL, khả 
năng cạnh tranh của doanh nghiệp. 
Xác định nội dung, cách thức phối 
hợp, lồng ghép thực hiện các nhiệm 
vụ thuộc các chương trình KH&CN 
này với các nhiệm vụ thuộc Chương 
trình quốc gia Năng suất Chất lượng 
nhằm đảm bảo việc thực hiện các mục 
tiêu, chỉ tiêu đề ra của các chương 
trình và tập trung được nguồn lực 
khoa học và công nghệ hỗ trợ tốt nhất 
cho doanh nghiệp. 

Tổng cục TCĐLCL rà soát, kiến 
nghị đổi mới, kiện toàn Ban Điều 
hành Chương trình quốc gia NSCL 
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theo hướng bổ sung thành viên là đại 
diện các đơn vị quản lý các Chương 
trình KH&CN có cùng mục tiêu nâng 
cao NSCL của Bộ và đại diện một số 
hiệp hội. 

Các đơn vị liên quan có trách nhiệm 
tổng hợp đề xuất của các đơn vị quản 
lý Chương trình, hướng dẫn xây dựng 
kế hoạch KH&CN năm 2018 của các 
Bộ, ngành, địa phương theo hướng tập 
trung, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm; đầu tư đồng bộ các giải 
pháp KH&CN từ nghiên cứu triển 
khai, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật đến ứng dụng các công nghệ 
quản lý tiên tiến, tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, đổi mới công nghệ... để phát 
triển sản phẩm mới, sản phẩm chủ lực, 
trọng điểm của quốc gia, ngành, địa 
phương. Bên cạnh các hoạt động hỗ 
trợ, phát triển sản xuất sản phẩm, hàng 
hóa cần quan tâm đến hỗ trợ phát triển 
lĩnh vực dịch vụ (ngân hàng, du 
lịch...). 

Theo Vietq.vn 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Mỹ chế tạo thành công vật liệu 
quý hiếm và giá trị nhất thế giới  

Các nhà khoa học tại Đại học 
Harvard, Mỹ chế tạo thành công vật 
liệu hydro kim loại có thể hoạt động 
như một chất siêu dẫn hoặc làm nhiên 
liệu tên lửa trong tương lai.  

Đây là một dạng của hydro có khả 

năng dẫn điện được hai nhà vật lý 
Eugene Wigner và Hillard Bell 
Huntington dự đoán năm 1935. Họ tin 
rằng dưới áp lực lớn, các nguyên tử 
hydro sẽ thể hiện tính chất kim loại, 
có thể nhường electron. 

Nhóm nghiên cứu nén một mẫu 
hydro giữa hai viên kim cương nhân 
tạo tại điểm áp suất 495 Gigapascal 
(GPa), lớn hơn áp suất ở trung tâm 
Trái Đất. Khi đó, các phân tử hydro 
chuyển sang dạng nguyên tử hydro 
kim loại.  

Vật liệu hydro kim loại có tính bền 
vững và giữ nguyên ở dạng kim loại 
khi giảm áp suất.  

Hydro kim loại hoạt động như một 
chất siêu dẫn ở nhiệt độ phòng, không 
làm mất năng lượng trong quá trình 
truyền tải điện. Nhờ đó, vật liệu này 
có thể được dùng để chế tạo những 
đoàn tàu tốc độ cao, xe hơi chạy bằng 
điện hiệu quả hơn. Ngoài ra, hydro 
kim loại cũng có khả năng ứng dụng 
làm nhiên liệu tên lửa, giúp con người 
khám phá những ranh giới xa xôi của 
vũ trụ. 

  Theo vnexpress.net 
 

 Tạo ra vật liệu hấp thụ sáng gần 
như hoàn hảo 

Các nhà khoa học vừa tạo ra một 
loại vật liệu hấp thụ sáng với độ linh 
hoạt cao, giúp tăng cường hiệu quả 
ứng dụng trong các tấm pin năng 
lượng mặt trời, kính râm cửa sổ... 

Công nghệ được phát triển bởi các 

TIN NGẮN KH&CN 
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nhà khoa học Đại học San Diego, vật 
liệu được tạo ra dựa trên nano dạng 
hạt có khả năng hấp thụ gần như 87 
phần trăm ánh sáng cận hồng ngoại, 
cũng như hấp thụ nguồn sáng từ mọi 
góc độ. 

Công nghệ có thể giúp tăng cường 
hiệu quả hoạt động ở pin mặt trời 
thông qua việc bảo vệ các tấm pin 
không bị quá nhiệt, đồng thời có thể 
dùng làm kính cửa sổ chống râm giữ 
mát cho nội thất bên trong. 

Theo canthostnews.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Thủ tướng trao Giải thưởng 
Kovalevskaia năm 2016 cho các 
nhà khoa học nữ 

Tối 7/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã trao Giải thưởng 
Kovalevskaya năm 2016 cho 1 tập thể 
và 1 cá nhân, có thành tích xuất sắc 
trong hoạt động nghiên cứu khoa học. 

Cụ thể, giải thưởng tập thể được trao 
cho 5 nhà khoa học nữ (gồm PGS.TS. 
Nghiên cứu viên cao cấp (NCVCC) 
Trần Kim Anh; PGS.TS.NCVCC Vũ 
Thị Bích; PGS.TS. NCVCC Phạm 
Thu Nga; PGS.TS.NCVCC Trần 
Hồng Nhung; PGS.TS.NCVCC 
Nguyễn Phương Tùng), thuộc Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, với Cụm công trình khoa học 
“Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng 
dụng về KH&CN nano”.  

Tập thể này cũng là những nhà khoa 
học đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu 

về vật liệu bột phát quang chứa các 
ion đất hiếm, phục vụ sản xuất đèn 
huỳnh quang để chế tạo bẫy diệt côn 
trùng, phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

 
Giải thưởng cá nhân được trao cho 

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Kim Phi 
Phụng - Giảng viên bộ môn Hóa hữu 
cơ, thuộc Trường Đại học Khoa học 
Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành 
phố Hồ Chí Minh. Giáo sư có những 
phát hiện mới, phục vụ việc điều trị 
ung thư. 

Cũng tại buổi lễ, 100 phụ nữ là 
những điển hình tiêu biểu trong các 
lĩnh vực cũng đã được vinh danh và 
tặng bằng khen. 

Kovalevskaya là giải thưởng tôn 
vinh các nhà khoa học nữ, có nhiều 
đóng góp cho sự phát triển của nền 
khoa học công nghệ nước nhà. 

Tổng hợp 
 

 Sở KH&CN TP.HCM hợp tác 
xây dựng bản đồ công nghệ 

Ngày 24/02/2017, Sở KH&CN 
TP.HCM đã có buổi làm việc với đại 
diện Cục Ứng dụng và Phát triển 
Công nghệ (Bộ KH&CN). 

Theo đó, trong năm 2017 hai bên sẽ 
có các chương trình hợp tác nhằm 
hướng tới xây dựng và thực hiện hiệu 
quả các dự án, sự kiện về hỗ trợ ứng 
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dụng công nghệ, tăng cường năng lực 
nghiên cứu, phát triển và làm chủ 
công nghệ cho các tổ chức, cộng đồng 
doanh nghiệp tại TP.HCM cũng như 
các tỉnh thành phía Nam. 

Một trong những nội dung Cục Ứng 
dụng và Phát triển Công nghệ sẽ hợp 
tác với Sở KH&CN TP.HCM là xây 
dựng bản đồ công nghệ, thuộc 
Chương trình đổi mới công nghệ 
Quốc gia của Bộ KH&CN. 

Mục tiêu của chương trình xây dựng 
bản đồ công nghệ nhằm đánh giá thực 
trạng đổi mới công nghệ của các 
doanh nghiệp tại TP.HCM. Từ đó, cơ 
quan chức năng sẽ xây dựng cơ sở dữ 
liệu để lấy căn cứ làm chính sách hỗ 
trợ cho doanh nghiệp. 

Sở sẽ tích cực hợp tác với Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ trong 
việc xây dựng bản đồ công nghệ. 
Ngoài ra, Sở KH&CN TP.HCM và 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ cũng sẽ hợp tác trong việc chia 
sẻ cơ sở dữ liệu về sáng chế để tạo ra 
điểm kết nối cung cầu trong thị trường 
công nghệ. 

Các hoạt động về đào tạo nâng cao 
năng lực của doanh nghiệp cũng sẽ 
được hai bên phối hợp thực hiện trong 
năm 2017. 

Theo Tạp chí Khám phá 
 

 Đà Nẵng có dự án Phát triển 
năng lượng mặt trời gần 10 tỷ đồng 

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban 
hành Quyết định Phê duyệt tiếp nhận 

dự án Phát triển năng lượng mặt trời 
tại thành phố Đà Nẵng do Ủy ban 
Châu Âu (EC) tài trợ với kinh phí 
khoảng 9,4 tỷ đồng; kinh phí đối ứng 
khoảng 1,7 tỷ đồng. 

Dự án nhằm đóng góp vào sự gia 
tăng khả năng tiếp cận đối với các 
nguồn năng lượng mặt trời sạch ở 
miền Trung Việt Nam với 3 hợp phần. 

Trong đó, Hợp phần 1 là hỗ trợ phát 
triển các chính sách và quy định về 
năng lượng mặt trời, đẩy mạnh các 
dịch vụ liên quan năng lượng mặt trời 
đến người tiêu thụ cuối cùng và 
khuyến khích nghiên cứu về năng 
lượng mặt trời; Hợp phần 2 là hỗ trợ 
đầu tư việc lắp đặt thí điểm các hệ 
thống điện năng lượng mặt trời tại một 
số địa điểm như trung tâm y tế địa 
phương, trường học và một số hộ 
không có điện lưới. 

Hợp phần 3 là xây dựng năng lực và 
trao đổi, phổ biến kiến thức về năng 
lượng mặt trời cho các cơ quan nhà 
nước, chính quyền địa phương, nhà 
quản lý năng lượng, nhà đầu tư tư 
nhân và những người có liên quan 
thông qua đào tạo trực tiếp, tham quan 
tìm hiểu, trưng bày, giới thiệu các 
công nghệ phù hợp, bí quyết, tiêu 
chuẩn kỹ thuật, tiềm năng ứng dụng 
tại miền Trung Việt Nam. 

Trung tâm Tiết kiệm năng lượng và 
Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà 
Nẵng được chọn là đơn vị triển khai 
dự án. 

Theo vietq.vn 
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3. TIN TRONG TỈNH 
 Họp thông qua dự thảo Nghị 
quyết của Ban thường vụ Tỉnh ủy 
về phát triển KH&CN đến 2020 

Chiều ngày 16/02, UBND Tỉnh tổ 
chức họp thông qua dự  thảo Nghị 
quyết về phát triển KH&CN đến 2020. 
Ông Đặng Minh Thông – Phó Chủ 
tịch HĐND tỉnh - chủ trì cuộc họp. 
Tham dự họp có đại diện lãnh đạo các 
sở, ban, ngành và UBND các huyện, 
thành phố trong tỉnh.  

Nội dung dự thảo Nghị quyết với 
mục tiêu đẩy mạnh phát triển 
KH&CN, trong đó ưu tiên, tập trung 
công tác ứng dụng khoa học và 
chuyển giao công nghệ, chú trọng 
công nghệ cao, công nghệ hiện đại, 
thân thiện với môi trường và tập trung 
vào những vấn đề trọng tâm, bức xúc 
đặt ra đối với sự phát triển các ngành, 
lĩnh vực và địa phương trong tỉnh. 
Phát triển đồng bộ, làm cho KH&CN 
thực sự là động lực quan trọng để phát 
triển lực lượng sản xuất, nâng cao sản 
xuất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 
tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi 
trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh, 
gắn với yêu cầu phát triển bền vững 
của tỉnh, góp phần phát triển Bà Rịa -
Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công 
nghiệp, cảng biển, du lịch, dịch vụ hậu 
cần cảng và du lịch theo tinh thần 
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ VI nhiệm kỳ 2015-2020. 
Tạo ra bước phát triển mới trong công 
tác nghiên cứu ứng dụng KH&CN, có 

chỉ số tốc độ đổi mới công nghệ của 
tỉnh đứng vào nhóm đầu trong các 
tỉnh, thành trong cả nước. 

Sau khi nghe Sở KH&CN báo cáo 
việc tham mưu dự thảo Nghị quyết, 
các thành viên tham dự họp đã trao 
đổi, thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự 
thảo. Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh Đặng Minh Thông đề 
nghị Sở KH&CN bổ sung, tổng hợp, 
hoàn chỉnh báo cáo dự thảo cụ thể, rõ 
ràng mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian 
hoàn thành và phải có sự phối hợp 
chặt chẽ đối với các sở, ngành, địa 
phương, DN trong việc nghiên cứu, 
ứng dụng KH&CN trong công tác 
quản lý khoa học, xã hội...  

 
 Hội nghị phối hợp tăng cường 
triển khai hoạt động KH&CN giai 
đoạn 2017-2018 

Sáng ngày 24/02, tại UBND thành 
phố Bà Rịa, Sở KH&CN phối hợp với 
UBND thành phố tổ chức hội nghị 
phối hợp tăng cường triển khai hoạt 
động KH&CN giai đoạn 2017-2018. 
Ông Mai Thanh Quang - GĐ Sở 
KH&CN, ông Nguyễn Văn Hoàng – 
Chủ tịch UBND TP. Bà Rịa - Chủ trì 
hội nghị. Tham dự hội nghị có hơn 30 
đại biểu là đại diện lãnh đạo các 
phường/xã, lãnh đạo các phòng ban 
trực thuộc thành phố và Sở KH&CN. 

Mục tiêu của hội nghị là nhằm tăng 
cường và nâng cao chất lượng hoạt 
động khoa học và phát triển công 
nghệ, đẩy mạnh hoạt động chuyển 



Số 251 - 3/2017 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 26 

giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào 
thực tiễn sản xuất và đời sống, góp 
phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương. Thông qua việc tổ chức hoạt 
động hợp tác nhằm trao đổi, chia sẻ 
kinh nghiệm, thắt chặt mối quan hệ và 
tìm kiếm giải pháp tăng cường hiệu 
lực quản lý, hiệu quả hoạt động 
KH&CN ở địa phương, để KH&CN 
thực sự là động lực, góp phần quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội và công cuộc công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa tại tỉnh nhà nói chung và 
địa phương nói riêng. 

 Qua báo cáo của UBND thành phố 
cho thấy, trong những năm qua, hoạt 
động KH&CN trên địa bàn thành phố 
đã có những chuyển biến tích cực, một 
số ứng dụng và chuyển giao tiến bộ 
khoa học - kỹ thuật vào sản xuất và 
đời sống xã hội đã đem lại hiệu quả 
thiết thực, góp phần thúc đẩy KT-XH 
phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế được 
nâng lên, hệ thống tổ chức quản lý nhà 
nước về KH&CN từng bước được 
kiện toàn, cụ thể: Công tác quản lý 
nhà nước về Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng ở thành phố được tăng 
cường, việc phối hợp với các cơ quan 
chức năng trong công tác kiểm tra về 
chất lượng được thực hiện chặt chẽ, 
góp phần bảo vệ quyền và lợi ích 
chính đáng cho các hộ kinh doanh và 
người tiêu dùng. Về công tác quản lý 
và bảo dưỡng các trạm cân đối chứng 
được thực hiện thường xuyên, đáp ứng 
cho việc đối chứng hàng hóa tại các 

chợ; Về mặt tăng cường năng lực 
quản lý nhà nước trong năm đã cử 
lãnh đạo Phòng kinh tế tham gia 02 
lớp tập huấn Quản lý Nhà nước về 
KH&CN tại tỉnh Cà Mau và Long An 
do Bộ Công thương tổ chức. Vừa qua, 
Sở KH&CN cũng đã đầu tư 01 dự án 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải tạo và 
thâm canh vườn cây ăn quả tại xã 
Long Phước với diện tích 10,1 ha cho 
19 hộ dân trồng các loại cây: bưởi da 
xanh, cải tạo thâm canh vườn sầu 
riêng và vườn măng cụt. 

 Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả 
đạt được hoạt động KH&CN trên địa 
bàn thành phố Bà Rịa còn có những 
khó khăn, vướng mắc: Công tác 
chuyên  môn về KH&CN của thành 
phố chưa có cán bộ chuyên trách, còn 
kiêm nhiệm nên việc triển khai các 
hoạt động về KH&CN còn hạn chế. 

 UBND thành phố đã đề xuất Sở 
KH&CN kiến nghị Sở Nội Vụ bổ 
sung cho thành phố Bà Rịa 01 biên 
chế chuyên phụ trách mảng KH&CN 
để nghiên cứu sâu nhằm nâng cao hiệu 
quả hoạt động KH&CN trong thời 
gian tới; Chọn đầu tư một số mô hình 
thực hiện KH&CN tại thành phố. 

 Phát biểu kết luận tại buổi hội nghị, 
ông Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở 
KH&CN  ghi nhận những đề xuất của 
UBND thành phố Bà Rịa. Đồng thời, 
đề nghị UBND thành phố trong thời 
gian tới chỉ đạo các phòng, ban 
chuyên môn của thành phố nghiên cứu 
để phát huy tiềm năng lợi thế của 
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thành phố; đề nghị phòng kinh tế có 
kế hoạch, phương án cụ thể để nghiên 
cứu, chủ động ứng dụng các công 
nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp; 
tiếp tục xây dựng thương hiệu cho các 
sản phẩm chủ lực của thành phố; bố 
trí cán bộ chuyên trách về KH&CN 
phù hợp; đẩy mạnh ứng dụng 
KH&CN vào phát triển kinh tế-xã hội 
góp phần nâng cao chất lượng đời 
sống nhân dân. 

Theo Sở KH&CN 
 
 
 
 

 Thiết bị chống tấn công mạng có 
chủ đích APT 

Tấn công mạng ngày càng gia tăng, 
đặc biệt, các cuộc tấn công có chủ 
đích APT (Advanced persistent threat) 
đang là mối đe dọa thường trực đối 
với các cơ quan, tổ chức. Firewall và 
bộ thiết bị chống tấn công có chủ đích 
APT là giải pháp toàn diện giúp cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp phát hiện 
sớm, cảnh báo và ngăn chặn nguy cơ 
bị tấn công.  

 Bộ sản phẩm này do các chuyên gia 
Bkav nghiên cứu, xây dựng và phát 
triển trong suốt 10 năm, tích hợp toàn 
bộ các dữ liệu ghi nhận từ các cuộc 
tấn công APT trong nước và quốc tế. 
BNI là thiết bị phòng vệ vòng ngoài, 
phát hiện và cảnh báo tấn công. Bên 
cạnh việc giám sát tính sẵn sàng của 
các dịch vụ quan trọng trong hệ thống, 

BNI còn có khả năng phát hiện sớm 
kiểu tấn công nằm vùng, đặc trưng 
của các cuộc tấn công APT. Từ đó 
cảnh báo để quản trị hệ thống cách ly, 
xử lý các máy tính đã bị xâm nhập, 
ngăn chặn hacker có thể can thiệp sâu 
vào hệ thống. 

Bên cạnh bộ thiết bị chống tấn công 
có chủ đích APT, Bkav cũng ra mắt 
thiết bị Firewall BIF. Đây là một trong 
những Firewall thế hệ mới hiếm hoi 
trên thế giới hiện nay, được trang bị 
đầy đủ tính năng chống tấn công từ 
chối dịch vụ DDoS và chống tấn công 
xâm nhập web. 

 Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ 
phần Bkav. Tầng 2, Tòa nhà HH1, 
Khu đô thị Yên Hòa, phường Yên 
Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 
04.37632552. 

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 

 Hệ thống tự động hóa cho các 
nhà trồng thông minh 

Đây là một sản phẩm của dự án 
KH&CN cấp nhà nước “Hoàn thiện 
thiết kế, công nghệ và chế tạo hệ 
thống tự động hóa cho các nhà trồng 
thông minh”, do ThS Nguyễn Văn 
Cường - Công ty TNHH MTV phát 
triển công nghệ, điện tử, tự động hoá 
làm chủ nhiệm. 

Hệ thống tự động hóa điều khiển 
cho các nhà trồng cây thông minh có 
cấu hình chuẩn (có thể thay đổi theo 
nhu cầu thị trường) gồm: 1 tủ điều 
khiển trung tâm, 1 tủ điều khiển động 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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lực và các thiết bị đo lường, 1 module 
nhà trồng cây có diện tích từ 500 đến 
2000m2. Hệ thống có khả năng giám 
sát được các thông số: nhiệt độ, độ 
ẩm, tốc độ và hướng gió, mưa, cường 
độ bức xạ mặt trời, độ pH, độ điện dẫn 
của dung dịch tưới cây, đồng thời điều 
khiển được: bơm tưới, phun ẩm, kéo 
rèm, đóng mở mái, bật tắt đèn, hòa 
trộn chất dinh dưỡng theo đúng tỷ lệ. 
Hệ thống hoạt động theo chế độ tự 
động, bán tự động hoặc bằng tay theo 
yêu cầu; là sự kết hợp giữa công nghệ 
tự động hoá và công nghệ sinh học, 
phù hợp với các điều kiện đặc thù về 
cây trồng, khí hậu và con người Việt 
Nam. Mặt khác, sử dụng công nghệ 
điện tử kỹ thuật số, truyền thông, công 
nghệ thông tin hiện đại, phần cứng sử 
dụng IC chế tạo theo công nghệ hiện 
đại, giúp hệ thống có kích thước nhỏ 
gọn, làm việc ổn định, tiết kiệm năng 
lượng, khả năng chống nhiễu cao... 

Chi tiết xin liên hệ: ThS Nguyễn 
Văn Cường, Công ty TNHH MTV 
phát triển công nghệ, điện tử, tự động 
hoá. 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà 
Nội; Tel: 0904155885. 

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 

 Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ 
cho ý kiến về dự án Luật chuyển 
giao công nghệ (sửa đổi) 

Từ ngày 14-22/3 sẽ diễn ra Phiên 

họp thứ 8 của Ủy ban thường vụ Quốc 
hội (UBTVQH). Tại Phiên họp này, 
dự kiến UBTVQH cho ý kiến về dự án 
Luật Chuyển giao công nghệ (sửa 
đổi). Phiên họp khai mạc ngày 14/3. 

Ngoài Luật CGCN (sửa đổi), theo 
dự kiến Chương trình, tại phiên họp 
này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật tố cáo, Luật bảo vệ và phát triển 
rừng (sửa đổi), Luật quản lý nợ công 
(sửa đổi), Luật thủy sản (sửa đổi); cho 
ý kiến về một số vấn đề lớn còn có ý 
kiến khác nhau của dự án Luật du lịch 
(sửa đổi), Luật đường sắt (sửa đổi); 
cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý 
dự án Luật quản lý ngoại thương, Luật 
quy hoạch. 

Qua gần 10 năm thực hiện, Luật 
CGCN đã đạt được nhiều kết quả. Tuy 
nhiên, Luật cũng đã bộc lộ những vấn 
đề bất cập cần bổ sung, sửa đổi để phù 
hợp với thực tế. Tại Kỳ họp thứ hai, 
Quốc hội Khóa XIV dự thảo Luật sửa 
đổi Luật CGCN đã được trình, thảo 
luận và lấy ý kiến của các đại biểu với 
kỳ vọng Luật sau khi sửa đổi, bổ sung 
sẽ khuyến khích hơn nữa hoạt động 
CGCN, phát triển thị trường CGCN 
lành mạnh để đáp ứng nhu cầu của 
bên cung và cầu công nghệ. 

Đặc biệt, vào ngày 21/3, Ủy ban 
thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức phiên 
chất vấn và trả lời chất vấn của đại 
biểu Quốc hội về một số nội dung có 
liên quan. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


