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ỨNG DỤNG, ĐỔI MỚI CÔNG 
NGHỆ - CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP 
VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Sự kiện trình diễn, kết nối cung cầu 
công nghệ (Techdemo 2017) là hoạt 
động cần thiết nhằm kết nối cung - 
cầu công nghệ giữa doanh nghiệp 
(DN), tổ chức, cá nhân trong và ngoài 
nước nhằm thúc đẩy phát triển thị 
trường công nghệ. Thông qua đó thúc 
đẩy ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
và đổi mới công nghệ để phát triển 
các sản phẩm chủ lực của địa phương, 
nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm và sức cạnh tranh của DN trong 
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng cho 
biết như trên tại Hội nghị triển khai sự 
kiện ứng dụng, chuyển giao và đổi 
mới công nghệ năm 2017.  

Khảo sát, xác định nhu cầu DN 
TS. Tạ Việt Dũng, Cục trưởng Cục 

Ứng dụng và Phát triển công nghệ cho 
biết, Techdemo 2017 sẽ được tổ chức 
vào tháng 11/2017 với chủ đề “Ứng 
dụng, đổi mới công nghệ - Chủ động 
hội nhập và phát triển bền vững”. Hội 
nghị nhằm kết nối cung - cầu công 
nghệ giữa doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước nhằm thúc 
đẩy phát triển thị trường công nghệ; 
thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao công 
nghệ và đổi mới công nghệ để phát 
triển các sản phẩm chủ lực của địa 

phương, nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm và sức cạnh tranh của 
DN trong điều kiện hội nhập kinh tế 
quốc tế. Thông qua chuỗi sự kiện sẽ 
tổng kết, đánh giá những kết quả đã 
thực hiện, thảo luận, đề xuất giải pháp 
giải quyết những khó khăn, vướng 
mắc, tồn tại trong hoạt động của các 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN. 

Điểm nổi bật của Techdemo 2017 là 
để chuẩn bị cho sự kiện, Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ sẽ điều 
tra khảo sát, xác định nhu cầu của 
doanh nghiệp tại 13 tỉnh Nam Trung 
Bộ và Tây nguyên về hiện trạng công 
nghệ, năng lực công nghệ, khả năng 
hấp thụ công nghệ, hoạt động đổi mới 
công nghệ, nhu cầu hỗ trợ hoạt động 
đổi mới công nghệ hoặc tư vấn tiếp 
nhận công nghệ, cải tiến kỹ thuật của 
các DN tại các địa phương để phục vụ 
cho hoạt động kết nối cung cầu công 
nghệ và xây dựng bản đồ công nghệ 
cho các sản phẩm chủ lực của Đà 
Nẵng và các tỉnh, thành trong khu 
vực. 

Cùng với đó, Cục sẽ phát triển phầm 
mềm quản lý cung cầu công nghệ 
phiên bản 1.0 (TIOP 1.0) với các tính 
năng mới về cơ chế quản trị và nhập 
liệu song song; thống nhất quản lý 
nguồn cung, cầu, hiện trạng công nghệ 
theo DN và Viện, trường; thống kê, 
nhập liệu và truy xuất dữ liệu; phân 
tích, đánh giá xu hướng tìm kiếm; vận 
hành online và offline; tối ưu hóa 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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công cụ tìm kiếm, kết nối cung - cầu 
và truy xuất dữ liệu. 

Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ sẽ xây dựng và phát triển mạng 
lưới điểm kết nối cung cầu công nghệ 
tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí 
Minh, Nghệ An, Quảng Ninh, Đắc 
Lắk… nhằm thực hiện các hoạt động 
tư vấn về công nghệ, kết nối đầu tư tài 
chính - công nghệ, tư vấn cải tiến kỹ 
thuật trực tiếp, online với sự tham gia 
của các chuyên gia tư vấn, hỗ trợ DN 
ứng dụng và đổi mới công nghệ, trong 
đó phần mềm TIOP 1.0 là cốt lõi. Các 
điểm kết nối cung cầu công nghệ sẽ 
được đào tạo kỹ năng đàm phán 
chuyển giao, mua bán công nghệ; kỹ 
năng quản lý công nghệ; kỹ năng khảo 
sát đánh giá nhu cầu công nghệ, giá trị 
công nghệ. Qua đó sẽ hình thành hệ 
thống các điều phối viên chuyển giao 
công nghệ.  

Trong khuôn khổ Techdemo 2017 sẽ 
có các hoạt động hỗ trợ kết nối như: 
tọa đàm, hội thảo chuyên đề chuyên 
sâu để thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ; ứng dụng kết quả nghiên cứu và 
thực tiễn sản xuất. 

Cùng với đó là, Hội nghị Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH&CN năm 2017 
với chủ đề “Hỗ trợ doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ, phát triển sản phẩm 
chủ lực theo chuỗi giá trị”. Sự kiện 
này được tổ chức nhằm tăng cường 
vai trò, vị trí và duy trì, phát triển hệ 
thống các Trung tâm Ứng dụng; nâng 
cao vai trò, hiệu quả đối với các DN 

trong hoạt động ứng dụng, đổi mới và 
chuyển giao công nghệ; Phát triển các 
sản phẩm chủ lực, đặc thù của Trung 
tâm theo mô hình liên kết chuỗi giá 
trị. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng khẳng định, Techdemo 2017 là 
hoạt động cần thiết nhằm kết nối cung 
- cầu công nghệ giữa DN, tổ chức, cá 
nhân trong và ngoài nước nhằm thúc 
đẩy phát triển thị trường công nghệ. 
Thứ trưởng đề nghị Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ sớm trình Lãnh 
đạo Bộ ký Công văn gửi UBND, Sở 
KH&CN các tỉnh, thành phố về việc 
tổ chức điều tra, khảo sát để xác định 
chính xác nhu cầu của DN để tư vấn, 
kết nối trong hoạt động ứng dụng, đổi 
mới và chuyển giao công nghệ, bảo 
đảm hiệu quả và có kết quả khả thi.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 
THÁO GỠ KHÓ KHĂN, THÚC 
ĐẨY PHÁT TRIỂN DOANH 
NGHIỆP KH&CN 

Từ nay đến năm 2020, Chương trình 
592 cùng với các chương trình khác 
và các cơ chế, chính sách hiện hành 
sẽ hỗ trợ tạo điều kiện tốt nhất để hình 
thành và phát triển khoảng 3.000 
doanh nghiệp KH&CN. 

Nhằm khuyến khích, hỗ trợ việc 
hình thành và phát triển doanh nghiệp 
KH&CN, huy động các nguồn lực xã 
hội để phát triển doanh nghiệp 
KH&CN… ngày 22/5/2012, Thủ 
tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 
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592/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình 
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
KH&CN và tổ chức KH&CN công 
lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
trách nhiệm (Chương trình 592). Tiếp 
đó, ngày 12/7/2016, Thủ tướng Chính 
phủ ký ban hành Quyết định số 
1381/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số 
nội dung của Quyết định số 592/QĐ-
TTg. 

Đây là một trong những chương 
trình mà Bộ KH&CN được Thủ tướng 
Chính phủ giao chủ trì triển khai để 
góp phần thực hiện mục tiêu của 
Chiến lược phát triển KH&CN giai 
đoạn 2011-2020 đặt ra là đến năm 
2020 hình thành được 5.000 doanh 
nghiệp KH&CN và 60 cơ sở ươm tạo 
công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
KH&CN. Tuy nhiên, đến nay Chương 
trình 592 mới chỉ phê duyệt để thực 
hiện được một số lượng khiêm tốn các 
nhiệm vụ do các doanh nghiệp, tổ 
chức đề xuất.  

Việc triển khai chương trình gặp khó 
khăn trong công tác xây dựng văn bản 
hướng dẫn. Theo ông Trần Đắc Hiến, 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ 
KH&CN), Chủ nhiệm Chương trình 
592 cho biết: Sau khi được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tháng 5/2012, Bộ 
KH&CN đã tổ chức triển khai thực 
hiện, trước hết là xây dựng các văn 
bản hướng dẫn quản lý Chương trình 
592 về nhiệm vụ và tài chính. Quá 
trình xây dựng và ban hành các văn 
bản này, đặc biệt là thông tư liên tịch 

với Bộ Tài chính phải mất 2 năm mới 
xong. Do đó, phải đến nửa cuối năm 
2014 Chương trình mới được chính 
thức triển khai nên có thể nói Chương 
trình 592 mới triển khai trên thực tế 
được hơn 2 năm. 

Ngay sau khi triển khai, Ban chủ 
nhiệm đã nhận được khoảng hơn 80 
đề xuất của các địa phương, tổ chức 
KH&CN và doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
do chưa nghiên cứu kỹ văn bản nên 
nhiều địa phương, tổ chức KH&CN và 
doanh nghiệp đề xuất nhiệm vụ chưa 
trúng, chưa đúng mục tiêu, nhiệm vụ 
hỗ trợ của Chương trình nên rất khó 
được xem xét, chấp nhận. Đối với 
Chương trình 592 chúng tôi đánh giá 
là với số lượng nhiệm vụ đã được phê 
duyệt không phải là ít, tuy chưa nhiều, 
ông Trần Đắc Hiến cho biết thêm. 

Vì vậy, Ban Chủ nhiệm Chương 
trình 592 đã phối hợp với Vụ Tổ chức 
Cán bộ, Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp KH&CN và các đơn vị 
có liên quan thực hiện nhiều hình thức 
quảng bá cho Chương trình, như tổ 
chức các hội thảo ở 3 miền Bắc, 
Trung, Nam, viết bài đăng trên các 
báo, tạp chí, có công văn gửi các 
bộ/ngành, địa phương, doanh 
nghiệp… để hướng dẫn đăng ký tham 
gia Chương trình. Bên cạnh đó, Ban 
chủ nhiệm chương trình cũng đã chủ 
động liên hệ với các Sở KH&CN để 
đề nghị lựa chọn và đề xuất những dự 
án tốt nhất ở địa phương tham gia vào 
Chương trình 592. 
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Tuy nhiên sự hưởng ứng của các đối 
tượng có liên quan cũng chưa nhiều 
nên số lượng các đề xuất tham gia 
Chương trình còn rất khiêm tốn. Sự 
quan tâm của một số địa phương đối 
với Chương trình cũng chưa thật sự 
sâu sát để hướng dẫn, hỗ trợ, tạo thuận 
lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp ở 
địa phương mình đăng ký tham gia 
Chương trình này. 

Tính đến thời điểm này, Chương 
trình đã phê duyệt và hỗ trợ thực hiện 
được 18 nhiệm vụ. Hiện tại, Ban chủ 
nhiệm Chương trình vẫn tiếp tục nhận 
những đề xuất của các bộ/ngành, địa 
phương và thực hiện các thủ tục xét 
duyệt theo quy định. 

Hiện nay, việc tham gia Chương 
trình của các doanh nghiệp cũng còn 
có những khó khăn, vướng mắc do 
doanh nghiệp chủ quan. Theo quy 
định về quản lý nhiệm vụ thuộc 
Chương trình 592, việc đề xuất tham 
gia vào Chương trình phải thực hiện 
theo quy trình quản lý nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia. 

Theo quy định hiện nay phải qua các 
bước đề xuất đặt hàng, qua các hội 
đồng tư vấn xác định nhiệm vụ, tuyển 
chọn, giao trực tiếp, thẩm định kinh 
phí, ký hợp đồng triển khai thực hiện. 
Đối với doanh nghiệp thì hồ sơ, quy 
trình, thủ tục đúng là một khó khăn do 
không quen cách làm, nên Ban chủ 
nhiệm đã hướng dẫn các doanh nghiệp 
nên liên kết với viện nghiên cứu, 
trường đại học để được hỗ trợ viết 

thuyết minh và thực hiện các thủ tục 
liên quan. Nếu doanh nghiệp đi theo 
hướng như vậy sẽ tháo gỡ được khó 
khăn về quy trình, thủ tục. 

Hiện tại, Ban Chủ nhiệm chương 
trình và các đơn vị liên quan của Bộ 
vẫn tiếp tục nỗ lực khai thác, tìm kiếm 
và lựa chọn những đề xuất dự án tốt 
nhất để hỗ trợ. Đặc biệt, để hỗ trợ có 
hiệu quả cho việc phát triển doanh 
nghiệp KH&CN và nâng cao năng lực 
tự chủ cho các tổ chức KH&CN công 
lập, tại Quyết định số 1381/QĐ-TTg 
Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý kéo 
dài Chương trình 592 đến hết năm 
2020 với một số nội dung được điều 
chỉnh cho phù hợp tình hình thực tế 
phát triển doanh nghiệp KH&CN cũng 
như tự chủ của các tổ chức KH&CN 
công lập. Đến nay, Thông tư quản lý 
mới của Chương trình đã được sửa đổi 
bổ sung; Thông tư về quản lý tài chính 
mới của Chương trình sẽ được Bộ Tài 
chính ban hành trong thời gian tới. 
Đây sẽ là cơ sở để triển khai Chương 
trình 592 nhanh, thiết thực và hiệu quả 
hơn trong thời gian tới. 

Với mục tiêu hình thành 5.000 
doanh nghiệp KH&CN và 60 cơ sở 
ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp KH&CN đến năm 2020. Đây 
là con số quá cao so với thực tế, 
ông Trần Đắc Hiến khẳng định. Thực 
tiễn triển khai cho thấy, để có được 
5.000 doanh nghiệp KH&CN vào năm 
2020 là thực sự khó khăn và khó khả 
khi. “Chúng tôi nghĩ rằng từ nay đến 
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năm 2020, Chương trình 592 cùng với 
các chương trình khác và các cơ chế, 
chính sách hiện hành sẽ hỗ trợ tạo 
điều kiện tốt nhất để hình thành và 
phát triển khoảng 3.000 doanh nghiệp 
KH&CN”. Đây cũng là con số khó 
khăn phải đạt tới nhưng Chương trình 
592 cùng với các chương trình 
KH&CN khác mà Bộ KH&CN và các 
bộ/ngành, địa phương đang triển khai 
đồng bộ quyết liệt, hy vọng rằng con 
số 3.000 doanh nghiệp KH&CN vào 
năm 2020 sẽ trở thành hiện thực và 
điều quan trong hơn là các doanh 
nghiệp KH&CN này phải có đủ “sức 
khỏe”, sức cạnh tranh để tồn tại và 
phát triển bền vững trong thị trường. 

Tổng hợp 
 
 
 
 

BỘ KH&CN TRIỂN KHAI MẠNH 
MẼ NGHỊ QUYẾT 19 NHẰM CẢI 
THIỆN CÁC CHỈ SỐ VỀ ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO 

Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết 19-2017/NQ-CP được ban 
hành nhằm triển khai, thực hiện mạnh 
mẽ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Nhận thức được vai trò quan trọng 
của môi trường kinh doanh đối với sự 
thành công của tiến trình hội nhập, 
trong những năm qua, Chính phủ đã 
ban hành một số Nghị quyết về những 

nhiệm vụ, giải pháp, chủ yếu cải thiện 
môi trường đầu tư kinh doanh. Ngày 
6/2/2017, Chính phủ đã ban hành 
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP về 
việc tiếp tục thực hiện những nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia năm 2017, định 
hướng đến năm 2020. 

Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đã đặt 
ra các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể về 
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam. Trong đó, mục 
tiêu về chỉ số đổi mới sáng tạo đến 
năm 2020 của nước ta phải đạt trung 
bình trong nhóm các nước ASEAN 5. 

Để đạt được mục tiêu này, Chính 
phủ đã giao trách nhiệm cho từng bộ, 
ngành và địa phương trong việc chủ 
trì, phối hợp thực hiện các giải pháp 
cải thiện từng chỉ số cụ thể về đổi mới 
sáng tạo. Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) được giao làm đầu mối 
theo dõi việc cải thiện các chỉ số về 
đổi mới sáng tạo. 

Ngày 24/2, Bộ KH&CN ban hành 
Chương trình hành động của Bộ 
KH&CN thực hiện Nghị quyết số 19-
2017/NQ-CP. Theo đó Bộ KH&CN 
tiếp tục triển khai, thực hiện mạnh mẽ 
các nhiệm vụ và giải pháp: 

Tăng cường hoạt động quản lý về 
tiêu chuẩn đo lường chất lượng sản 
phẩm, hàng hoá: Nghiên cứu, kiến 
nghị sửa đổi, bổ sung các quy định 
liên quan đến quản lý chất lượng sản 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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phẩm, hàng hoá đối với hàng hoá xuất 
khẩu, nhập khẩu tại Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hoá; Luật Tiêu chuẩn 
và Quy chuẩn kỹ thuật theo hướng 
quản lý trên cơ sở rủi ro của hàng hoá 
và mức độ tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp, chuyển mạnh sang hậu 
kiểm. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra thực 
hiện Nghị quyết 19 tại Tổng cục Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng - Bộ KH&CN 

Đề xuất Thủ tướng Chính Phủ xem 
xét bãi bỏ Quyết định 50/2006/QĐ – 
TTg; Phối hợp với các Bộ rà soát, bãi 
bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ, sửa đổi các 
quy định quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá không phù 
hợp với Luật. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 
19/2014/QĐ-TTg; Triển khai Chương 
trình quốc gia Nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm hàng hoá của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020; Tăng cường hoạt động cảnh báo 
và đề xuất với các Bộ ngành xây dựng 
các biện pháp phòng vệ liên quan tới 
hàng rào kỹ thuật trong thương mại. 

Hình thành và phát triển hệ thống 
đổi mới sáng tạo quốc gia. Thúc đẩy 
phát triển doanh nghiệp KH&CN, 

phát triển thị trường KH&CN: Hoàn 
thiện môi trường pháp lý phát triển hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia; thúc 
đẩy các mối liên kết trong hệ thống 
đổi mới sáng tạo quốc gia; tăng cường 
đổi mới sáng tạo trong khu vực doanh 
nghiệp thông qua các cơ chế, chính 
sách ưu đãi, hỗ trợ dành cho doanh 
nghiệp. 

Triển khai thực hiện đề án “Hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 2025”. Phát 
triển hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 
gia theo hướng hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 
Đẩy mạnh thực hiện Chương trình đổi 
mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020; Chương trình hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp KH&CN và tổ chức 
KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm; Chương 
trình phát triển thị trường KH&CN 
đến năm 2020; Chương trình quốc gia 
“Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020”; Chương 
trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 
2016-2020. Tập trung hỗ trợ doanh 
nghiệp nghiên cứu đổi mới công nghệ 
phục vụ phát triển các sản phẩm chủ 
lực, sản phẩm trọng điểm, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm và 
năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Triển khai thực hiện đề án “Tăng 
cường cơ sở vật chất, nâng cao năng 
lực đội ngũ nhà giáo, cán bộ nghiên 
cứu và đổi mới hoạt động nghiên cứu 
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khoa học, chuyển giao công nghệ 
trong các cơ sở giáo dục đại học và 
giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2017-
2025”; Xây dựng và triển khai thực 
hiện Chương trình nghiên cứu và phát 
triển công nghệ tiềm năng bắt đầu từ 
năm 2017; Tổ chức các ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức hoạt 
động Trình diễn, kết nối cung - cầu 
công nghệ năm 2017, nhằm giới thiệu 
kết quả nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; thúc đẩy phát triển thị 
trường công nghệ, hỗ trợ chuyển giao 
công nghệ, đưa công nghệ, kết quả 
nghiên cứu công nghệ vào ứng dụng. 

Đẩy mạnh việc nghiên cứu, chuyển 
giao công nghệ trong các tổ chức 
KH&CN; khuyến khích doanh nghiệp 
thuộc mọi thành phần kinh tế tham gia 
nghiên cứu phát triển và đổi mới công 
nghệ: Nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, 
bổ sung các quy định liên quan đến 
chuyển giao công nghệ nhằm khuyến 
khích doanh nghiệp thuộc mọi thành 
phần kinh tế tham gia nghiên cứu phát 
triển và đổi mới công nghệ. Xây dựng 
các văn bản hướng dẫn Luật Chuyển 
giao công nghệ (sửa đổi) nhằm tạo 
hành lang pháp lý thông thoáng, minh 
bạch, hiệu quả trong hỗ trợ doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ, hình thành 
các tổ chức nghiên cứu phát triển 
trong doanh nghiệp; liên kết, hợp tác 
với các viện nghiên cứu, trường đại 
học, qua đó thúc đẩy thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, tạo cơ hội để 
doanh nghiệp nhận chuyển giao công 

nghệ đưa vào ứng dụng, sản xuất, kinh 
doanh, tạo ra giá trị gia tăng cho xã 
hội. 

Tiến hành nghiên cứu, sửa đổi, bổ 
sung Thông tư số 23/2015/TT-
BKHCN, Thông tư số 01/2014/TT-
BKHCN, Thông tư số 04/2014/TT-
BKHCN. 

Đổi mới về tổ chức, chế quản lý và 
hoạt động bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ: Rà soát, đề xuất sửa đổi các quy 
định pháp luật về sở hữu trí tuệ để cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo 
đảm cạnh tranh lành mạnh, thông 
thoáng cho nhà đầu tư. Tăng cường hỗ 
trợ, xác lập, quản lý và phát triển tài 
sản trí tuệ cho các tổ chức, cá nhân; 
triển khai các giải pháp nâng cao năng 
lực, hiệu quả của hệ thống bảo hộ và 
thực thi quyền sở hữu trí tuệ, góp phần 
lành mạnh hóa môi trường kinh 
doanh, thu hút nguồn đầu tư vào các 
hoạt động sáng tạo và nâng cao năng 
lực cạnh tranh quốc gia. 

Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ của 
doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; 
Hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, địa 
phương đăng ký xác lập quyền và bảo 
vệ tài sản trí tuệ cho hàng xuất khẩu, 
đặc biệt ở các thị trường tiềm năng 
của Việt Nam; Tiếp tục nâng cao nhận 
thức của toàn xã hội đặc biệt là các 
doanh nghiệp về sở hữu trí tuệ; Tăng 
cường công tác đào tạo nâng cao năng 
lực cho cán bộ trong hệ thống sở hữu 
trí tuệ. 
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Triển khai Dự án “Xây dựng hệ 
thống thông tin tích hợp phục vụ công 
tác thẩm định đơn sở hữu trí tuệ” và 
các chương trình, dự án ứng dụng 
công nghệ thông tin khác để tăng 
cường năng lực ứng dụng công nghệ 
thông tin trong công tác quản lý nhà 
nước, thực hiện cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến; Hợp tác với Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO), cung cấp 
các thông tin về chỉ tiêu sáng chế để 
phục vụ việc tính toán các chỉ tiêu xếp 
hạng của môi trường kinh doanh và 
năng lực cạnh tranh quốc gia. 

Xây dựng và triển khai các giải 
pháp để cải thiện môi trường kinh 
doanh và nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia: Phối hợp với các bộ, 
ngành, địa phương xây dựng và triển 
khai các giải pháp để cải thiện chỉ số 
đổi mới sáng tạo (theo đánh giá của 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới -
 WIPO). Phấn đấu đến năm 2020, các 
chỉ số đổi mới sáng tạo đạt trung 
bình ASEAN 5; Triển khai các giải 
pháp để cải thiện các chỉ số về môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng lực 
cạnh tranh quốc gia được phân công. 

Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các 
bộ, ngành, địa phương thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp để cải thiện các 
chỉ số do Bộ KH&CN làm đầu 
mối; Tổng hợp kết quả thực hiện các 
chỉ số; xây dựng báo cáo và đề xuất 
với Thủ tướng Chính phủ về chính 
sách, cơ chế, giải pháp, nhiệm vụ phát 
sinh để cải thiện các chỉ số được phân 

công. Đồng thời đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính và cung cấp dịch 
vụ công trực trực tuyến. 

Theo Vietq.vn 
 

PHÁT HUY TINH THẦN “VÌ DÂN 
PHỤC VỤ” 

 
Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là 
Chỉ thị 05), Đảng bộ Sở KH-CN đã 
triển khai nhiều chương trình hành 
động thiết thực tại cơ sở. 

Đồng chí Nguyễn Kim Trường, Phó 
Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở 
KH-CN cho biết, Đảng bộ Sở hiện có 
39 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ 
Sở thường xuyên tổ chức học tập, 
quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) về công tác xây dựng Đảng 
đồng thời tuyên truyền học tập và làm 
theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 
Hồ Chí Minh đến các cán bộ, đảng 
viên thông qua các trang thông tin 
điện tử, bản tin KH-CN, tuyên truyền 
trong các kỳ sinh hoạt của các chi bộ 
Đảng, đoàn thể…  

Đảng bộ Sở KH-CN quán triệt, cán 
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bộ, Đảng viên khi tiếp xúc với DN, 
với dân phải vui vẻ, niềm nở, nhiệt 
tình hướng dẫn trên tinh thần phục vụ 
nhân dân. Nhờ vậy, nhiều năm liền, 
Sở KH-CN luôn được người dân, DN 
đánh giá cao trong việc tiếp dân và 
giải quyết thủ tục hồ sơ, chỉ số hài 
lòng của người dân dành cho cán bộ 
luôn ở mức 95-97%. 

Ông  Đỗ Vũ Khoa, Trưởng phòng 
Quản lý công nghệ và Thị trường 
công nghệ cho biết: “Tham gia các lớp 
quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW, 
cán bộ đảng viên học tập được nhiều 
điều từ phong cách, lối sống gần dân, 
trọng dân của Bác. Đặc biệt là phong 
cách làm việc dân chủ, khoa học, kỹ 
lưỡng, cụ thể, tới nơi, tới chốn của 
Chủ tịch Hồ Chí Minh”. 

Nhiều đảng viên sau khi tham gia 
các lớp học tập và làm theo tư tưởng, 
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã 
có các sáng kiến, giải pháp trong việc 
xử lý các thủ tục hành chính. “Ngoài 
hướng dẫn tận tình cho DN trong việc 
làm các thủ tục cấp phép về lĩnh vực 
an toàn bức xạ, năm 2016, tôi và các 
đồng chí trong phòng đã tham mưu 
cho lãnh đạo sở giảm một số thủ tục 
không cần thiết, từ đó giảm thời gian 
cấp phép an toàn bức xạ từ 30 ngày 
xuống còn 20 ngày để DN không phải 
chờ đợi lâu”, ông Đỗ Vũ Khoa cho 
biết thêm. 

Để đưa Nghị quyết Trung ương 4 
(khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW 

vào thực tiễn, Đảng bộ Sở KH-CN đã 
xây dựng kế hoạch hoạt động của toàn 
khoá (2016-2020), gắn với nhiệm vụ 
chuyên môn. Cụ thể là tăng cường đưa 
các đề tài, ứng dụng KH-CN vào thực 
tiễn góp phần nâng cao năng suất, giá 
trị sản phẩm và phát huy phong trào 
thi đua nghiên cứu, sáng tạo KH-CN. 
Nhờ đó, các mô hình, đề tài, dự án 
ứng dụng và chuyển giao công nghệ 
hàng năm luôn đạt số lượng cao 
(khoảng 12-15 đề tài, dự án). 

Trong đó, có nhiều dự án sản xuất 
thử nghiệm ứng dụng công nghệ mới, 
công nghệ tiên tiến được triển khai 
vào thực tế mang lại hiệu quả, đóng 
góp 30% vào giá trị tăng thêm của sản 
xuất nông nghiệp; giúp giảm thời 
gian, chi phí cho các lĩnh vực xây 
dựng, đô thị, y tế… Cụ thể, trong năm 
2017 vừa qua, Sở KH-CN được khen 
ngợi với các dự án sản xuất tiêu theo 
tiêu chuẩn GlobalGAP; trồng dưa lưới 
trong nhà kính; ứng dụng sử dụng đèn 
LED ở công viên Trần Hưng Đạo (TP. 
Vũng Tàu) để tiết kiệm điện… 

Năm 2017, Sở KH-CN tiếp tục triển 
khai các dự án: Xây dựng ngã tư 
thông minh ở huyện Xuyên Mộc nhằm 
giảm thiểu tai nạn giao thông; ứng 
dụng công nghệ kè sông biển Busadco 
chống xói lở thực hiện thí điểm tại 
tuyến kè bờ sông Dinh; ứng dụng 
năng lượng mặt trời và công nghệ tưới 
tiết kiệm nước tại một số công viên; 
ứng dụng tiến bộ KHCN trong canh 
tác nông nghiệp xây dựng mô hình 
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chuỗi giá trị cung ứng rau an toàn… 
Theo baobariavungtau.com.vn 

 
KÊNH TÀI CHÍNH MỚI PHỤC 
VỤ PHÁT TRIỂN KH-CN 

 
Sự ra đời của Quỹ Phát triển KH-

CN tỉnh mở ra những hy vọng mới cho 
các tổ chức KH-CN và DN trong việc 
tiếp cận nguồn vốn ưu đãi phục vụ 
nghiên cứu, ứng dụng KH-CN vào sản 
xuất, kinh doanh. 

Quỹ Phát triển KH-CN tỉnh chính 
thức đi vào hoạt động từ tháng 6-
2016, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng do 
ngân sách Nhà nước cấp. Ông Nguyễn 
Kim Trường, Phó Giám đốc Sở KH-
CN, Giám đốc Quỹ Phát triển KH-CN 
tỉnh cho biết, nhiệm vụ và chức năng 
của Quỹ là cấp kinh phí thực hiện 
nhiệm vụ KH-CN, tài trợ kinh phí cho 
nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng 
dụng, các nhiệm vụ KH-CN đột xuất 
và tiềm năng; hỗ trợ hoạt động nâng 
cao năng lực KH-CN tỉnh; cho vay và 
bảo lãnh vốn vay nhiệm vụ KH-CN. 
Qua đó, thúc đẩy nâng cao chất lượng 
nghiên cứu KH-CN, phát triển nguồn 
nhân lực KH-CN tỉnh, tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ KH-CN phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối 

tượng được tiếp cận với nguồn vốn 
của Quỹ là các tổ chức KH-CN và DN 
KH-CN. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh 
mới chỉ có 9 tổ chức KH-CN và 2 DN 
KH-CN. Với nhiều chính sách ưu đãi 
và thông thoáng, Quỹ Phát triển KH-
CN đi vào hoạt động sẽ khích lệ việc 
thành lập tổ chức và DN KH-CN. 

 Bà Trần Thị Thu Hương, Phó Giám 
đốc phụ trách Quỹ cho biết, hiện đang 
có một số DN đăng ký thành lập DN 
KH-CN như: Công ty TNHH Đại 
Thành, Công ty TNHH TMDV sản 
xuất ca cao Thành Đạt, Công ty 
TNHH Quốc tế Troy… Công ty 
TNHH TMDV sản xuất ca cao Thành 
Đạt (ấp Liên Hiệp 1, xã Xà Bang, 
huyện Châu Đức) đã nghiên cứu và 
chế tạo một dây chuyền sản xuất ca 
cao, gồm 10 thiết bị: máy rang, máy 
ép, máy thổi vỏ, máy nghiền mịn, máy 
ép bơ, máy nghiền bột, máy phối 
trộn… để sản xuất bột ca cao, ca cao 
nhão và socola thành phẩm. Hiện mỗi 
ngày, Công ty TNHH TMDV sản xuất 
ca cao Thành Đạt chế biến khoảng 
500kg hạt ca cao. Sản phẩm của công 
ty không chỉ bán trong nước mà còn 
xuất sang các nước Hàn Quốc, Hà 
Lan, Pháp, Nga… Mặc dù thành lập 
đã nhiều năm và hội đủ các yếu tố để 
trở thành DN KH-CN nhưng thời gian 
qua, công ty vẫn chưa đăng ký thành 
lập DN KH-CN. Ông Trịnh Văn 
Thành, Giám đốc Công ty cho biết, 
hiện ông đang làm thủ tục để thành 
lập DN KH-CN. Việc thành lập DN 
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KH-CN không chỉ giúp DN được 
hưởng chính sách ưu đãi về thuế của 
Nhà nước (như miễn thuế thu nhập 
DN trong 4 năm đầu, giảm 50% trong 
9 năm và hưởng thuế suất thu nhập 
DN 10% trong suốt thời gian có hiệu 
lực của giấy chứng nhận DN KH-CN), 
mà còn là một trong những điều kiện 
tiên quyết để tiếp cận nguồn vốn vay 
từ Quỹ Phát triển KH-CN của tỉnh. 

 Được biết, hiện Quỹ đang phối hợp 
với Sở KH-CN thẩm định kinh phí hỗ 
trợ thực hiện nhiệm vụ KH-CN năm 
2017-2018 cho 3 dự án cấp tỉnh, gồm: 
Dự án “Nâng cấp và hoàn thiện hệ 
thống các trạm năng lượng mặt trời tại 
các trạm Kiểm lâm thuộc Vườn Quốc 
gia Côn Đảo” (kinh phí đầu tư khoảng 
1,2 tỷ đồng); Dự án “Xây dựng mô 
hình thí điểm ngã tư thông minh” 
(kinh phí đầu tư khoảng 680 triệu 
đồng) và Dự án “Chế tạo lô cốt di 
động phục vụ cho an ninh quốc phòng 
của tỉnh” (kinh phí đầu tư khoảng 1,45 
tỷ đồng). Đây là 3 dự án được UBND 
tỉnh quyết định thử nghiệm trong năm 
2017-2018. 

 Theo ông Nguyễn Kim Trường, để 
vốn hỗ trợ của Quỹ Phát triển KH-CN 
tỉnh thật sự đến với các tổ chức, DN, 
thời gian qua, cơ quan điều hành Quỹ 
đã tổ chức nhiều hình thức để quảng 
bá, thông tin trên trang web của Sở 
KH-CN (địa chỉ http://sokhcn.baria-
vungtau.gov.vn) và sàn giao dịch KH-
CN tỉnh (địa chỉ http://bavutex.vn). 
Sắp tới, Quỹ sẽ tổ chức hội nghị 

hướng dẫn thủ tục vay vốn, các quy 
định thủ tục vay vốn, cung cấp thông 
tin kịp thời đến các tổ chức, doanh 
nghiệp… 

Theo baobariavungtau.com.vn 
 

 
 
 
 Phương pháp mới: Chữa u não 
không cần phẫu thuật  

Một nhóm nhà khoa học Hàn Quốc 
mới tìm ra phương pháp mới không 
cần phẫu thuật mà vẫn có thể đưa 
thuốc vào các khối u trong não bộ, mở 
ra cơ hội điều trị mới cho người bệnh. 

Các nhà khoa học đã phát triển 
phương pháp mở hàng rào máu não để 
có thể tiêm thuốc doxorubicin vào 
khối u ở não bộ. Cùng với đó, phương 
pháp chụp cộng hưởng từ DCE-MRI 
cũng được áp dụng để thấy rõ những 
thay đổi sóng siêu âm hội tụ từ trong 
một khối u thần kinh đệm và trong 
não bộ thông thường. 

Phương pháp mới này cũng giúp xác 
định mối liên hệ giữa những thay đổi 
nói trên với kết quả thu được từ chất 
hóa học trị liệu doxorubicin.  

Trước đây, việc đưa thuốc vào các 
khối u não vốn được xem là thách 
thức lớn bởi sự hiện diện của “hàng 
rào máu não” - một lớp tế bào nội mô 
đóng vai trò như rào chắn, ngăn chặn 
những phần tử nhất định, bao gồm tế 
bào miễn dịch, virus, đi từ máu vào hệ 
thần kinh trung ương.          

THÀNH TỰU KH&CN 
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Trưởng nhóm nghiên cứu Park Joo-
yeong thuộc Quỹ phát minh y học 
Daegu-Gyeongbuk, khẳng định đây là 
một công nghệ mới giúp tăng hiệu quả 
điều trị bằng cách mở hàng rào máu 
não, trong khi nhiều loại thuốc trên thị 
trường dược phẩm hiện nay vẫn chưa 
thể vượt qua “rào chắn” này. 

Theo chinhphu.vn 
 

 Các nhà khoa học tạo ra một 
trạng thái vật chất mới - vừa rắn vừa 
lỏng  

Khi áp suất và nhiệt độ đạt mức cực 
hạn, vật chất sẽ phát triển các đặc 
tính phi thường. Ở Viện Công nghệ 
Liên bang Thụy Sĩ ETH Zurich và Học 
viện Công nghệ Massachusetts MIT 
(Hoa Kỳ), các nhà vật lý vừa xác nhận 
sự tồn tại của một đặc tính mới, một 
trạng thái mới của vật chất. 

 
Hình minh họa một chất siêu rắn, một chất rắn 

nhưng lại có tính chất của chất siêu lỏng. 
(Ảnh: ETH Zurich). 

Trạng thái này gọi là siêu rắn. Nó có 
cấu trúc của một chất rắn thông 
thường, nhưng lại không có độ nhớt, 
một đặc tính chỉ có thể thấy ở chất 
siêu lỏng. Nói cách khác, chất rắn có 
cấu trúc tinh thể này sẽ “chảy” như 
một dạng chất lỏng trơn nhất. 

Chất siêu lỏng là dạng chất lỏng 

không có độ nhớt. Do không có độ 
nhớt, chúng có những “hành vi” rất kỳ 
lạ. Nếu được khuấy lên, chất siêu lỏng 
sẽ xoáy mãi mãi chứ không giảm dần 
rồi tĩnh lại như chất lỏng bình thường. 
Cuối cùng, vòng xoáy sẽ “trèo” lên 
thành và tràn ra ngoài vật đựng. Thật 
khó để tưởng tượng một chất rắn có 
thể làm được điều tương tự. Nhưng 
các nhà khoa học từ ETH và MIT đã 
tìm ra, và như đã nói bên trên, nó 
được gọi là chất siêu rắn. 

Không có ứng dụng kỹ thuật cho 
trạng thái thú vị này, nhưng các nhà 
khoa học nghĩ nó có thể giúp chúng ta 
hiểu hơn về tính siêu dẫn và các chất 
siêu lỏng. 

Theo daikynguyenvn.com 
 

 Sóng âm thanh có thể làm giảm 
chiều cao của sóng thần    

Phóng một cặp sóng âm vào một 
cơn sóng thần, giống như sóng thần ở 
Nhật Bản năm 2011, có thể làm suy 
yếu bức tường nước và làm giảm 
chiều cao của nó. 

Bức tường nước khổng lồ của một 
trận sóng thần có thể không dừng 
được. Nhưng có một cách có thể làm 
giảm cường lực hung dữ của thiên 
nhiên xuống vài bậc đó là sử dụng 
một cặp sóng đối ngược nhau. 

Theo nhà toán học Usama Kadri 
thuộc Đại học Cardiff ở xứ Wales, nếu 
phát sóng vào đúng thời điểm, một 
loại sóng âm được biết đến như một 
làn sóng âm - trọng lực có thể chinh 
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phục một cơn sóng thần. Các sóng âm 
- trọng lực, với khả năng tiếp cận sâu 
dưới bề mặt của đại dương, có thể kéo 
dài hàng chục hoặc hàng trăm km và 
dễ dàng di chuyển xa với tốc độ lớn. 

Theo kế hoạch của Kadri, hai sóng 
âm - trọng lực sẽ được phóng xuyên 
qua nước của con sóng lớn ở đại 
dương do động đất kích hoạt. Các 
sóng này sẽ được điều chỉnh để trao 
đổi năng lượng với sóng thần khi 
chúng tăng tốc đi qua, phân giải sóng 
thần bằng cách phân bố lại năng lượng 
của sóng thần và do đó làm giảm 
chiều cao tối đa của nó. 

Các công binh sóng thần vẫn còn 
trong giai đoạn là lý thuyết - các nhà 
khoa học vẫn chưa có cách nào để tạo 
ra các sóng có năng lượng cao cần 
thiết. Nhưng Kadri cho rằng, cách tiếp 
cận của ông có thể đã làm giảm mức 
độ tàn phá của cơn sóng thần ở Ấn Độ 
Dương năm 2004 gần 30%.  

Theo NASATI 
 

 Các nhà khoa học Anh đạt được 
đột phá về bệnh lao đầu tiên trên thế 
giới  

 
Các nhà nghiên cứu ở Oxford và 

Birmingham cho biết họ có thể cô lập 
các chủng khác nhau của bệnh này 
bằng cách sử dụng phương pháp giải 

trình tự bộ gen. Sự đột phá này có 
nghĩa là những bệnh nhân đáng phải 
chờ đợi hàng tháng để có được thuốc 
đúng cách có thể được chẩn đoán chỉ 
trong vài ngày - vì vậy họ có cơ hội 
phục hồi tốt hơn. 

Bộ trưởng Y tế Jeremy Hunt tuyên 
bố bước đột phá này “sẽ cứu mạng 
sống” cho nhiều người. Các ca bệnh 
lao ở Anh đã bắt đầu giảm trong thời 
gian gần đây, nhưng nước Anh vẫn là 
một trong những nước có tỷ lệ các ca 
bệnh cao nhất ở châu Âu. Các nhà 
khoa học đã thực hiện khám phá này 
cho biết trình tự bộ gen sẽ cho phép 
họ xác định ADN của các mẫu khác 
nhau chỉ trong hơn một tuần. Chẩn 
đoán nhanh chóng có nghĩa là bệnh 
nhân có thể bắt đầu phục hồi nhanh 
hơn và cũng làm giảm nguy cơ nhiễm 
trùng lây lan. 

Sự đột phá này đạt được sau khi các 
chuyên gia cảnh báo rằng sự gia tăng 
các dòng lao kháng thuốc đang đe doạ 
sẽ làm hỏng các nỗ lực loại trừ căn 
bệnh này. 

Theo NASATI 
 
 Một loại protein mới được phát 
hiện có lợi cho cây trồng 

Một nghiên cứu tại ĐH Illinois, Mỹ, 
đã cho thấy một loại protein mới có 
thể bảo vệ cây trồng khỏi độc tố, có 
khả năng tiết kiệm được hàng triệu 
USD mỗi năm cho nông dân. 

Một vấn đề trong nông nghiệp đó là 
rất nhiều loại cây trồng tạo ra một loại 
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hỗn hợp thực vật - độc trong quá trình 
quang hợp thay vì hấp thụ các-bon để 
sinh trưởng. Loại hỗn hợp thực vật-
độc này sau đó được tái chế thông qua 
một quá trình gọi là quang hô hấp 
(photorespiration). 

 
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Illinois 

Các nhà nghiên cứu tại ĐH Illinois 
đã khám phá ra một protein chìa khóa 
trong quá trình quang hô hấp mà họ 
nói có thể được vận dụng để tăng năng 
suất cây trồng. 

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra 
protein thực vật Bile Acid Sodium 
Symporter 6, hay BASS6, vận chuyển 
sản phẩm glycolate độc ra khỏi lục lạp 
(chloroplast) nơi mà nó được tái chế 
thành một phân tử đường hữu ích. 
Những phân tử hữu ích này được gọi 
là glycerate, chúng làm giảm CO2 và 
các chất Amoniac có hại trong khi tiêu 
phí năng lượng. 

“Chúng ta có thể cung cấp lương 
thực cho khoảng 200 triệu người với 
số calo bị lãng phí trong quá trình 
quang hô hấp mỗi năm ở vùng Trung 
Tây Hoa Kỳ (Midwest)”, Berkley 
Walker, ĐH Dusseldoft nói. “Trong 
khi chúng ta không thể thu lại tất cả 
sản lượng, chỉ 5% chỗ năng lượng bị 
lãng phí trong quá trình quang hô hấp 

có thể đáng giá hàng triệu đô la mỗi 
năm”. 

Theo dantri.com 
 
 

 
CÂU CHUYỆN Ở PHÍA TRƯỚC 

Mô hình nông nghiệp công nghệ cao 
của Vineco đòi hỏi những tiêu chuẩn 
công nghệ khắt khe nhất để tránh mọi 
rủi ro khi sản xuất trên quy mô lớn. Vì 
vậy, với trình độ, năng lực của các 
công ty cung cấp dịch vụ công nghệ 
trong nông nghiệp công nghệ cao 
trong nước, việc trở thành đối tác của 
khách hàng tiềm năng này là câu 
chuyện của tương lai. 

Yêu cầu khắt khe ở quy mô sản 
xuất lớn 

Khi tới khảo sát dây chuyền sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao của 
Vineco tại trang trại Vineco Tam Đảo, 
ấn tượng đầu tiên là những ô nhà kính 
màu trắng của Vineco hiện ra với 
trang thiết bị “hiện đại” trái ngược hẳn 
khung cảnh đồng ruộng với những 
thửa ruộng nhỏ chia ô rất “truyền 
thống” xung quanh. Tất cả những 
người tham quan khu sản xuất được 
yêu cầu phải nhúng giày dép vào dung 
dịch khử trùng và bước qua hai lần 
cửa với gió thổi rất mạnh (để thổi bạt 
các loại côn trùng) mới bước vào được 
các nhà sản xuất rau. Trong 15 ha nhà 
kính ở trang trại Tam Đảo này, Vineco 
trồng rau theo ba dây chuyền công 
nghệ chính: Công nghệ rau mầm 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Microgreen thiết kế theo dây chuyền 
tự động khép kín, cho phép sản xuất 
rau mầm trong điều kiện có ánh sáng 
đảm bảo chế độ dinh dưỡng cao hơn 
so với công nghệ trồng rau mầm trong 
điều kiện tối; Công nghệ màng mỏng 
dinh dưỡng (NFT) đưa các lớp nước 
dinh dưỡng tới từng gốc cây trong ống 
tiết kiệm hơn so với công nghệ trồng 
thủy canh “ngâm” rễ cây trong dung 
dịch thủy canh; Công nghệ trồng cây 
trên giá thể cocopeat. Mỗi dây chuyền 
công nghệ này có thể sản xuất với 
năng suất 500 - 700 kg/ngày. 

Tuy sản xuất với khối lượng lớn như 
vậy, nhưng toàn bộ “nhà máy” trồng 
rau ở khu trang trại này chỉ có 2 - 3 kỹ 
thuật viên người Israel và người Việt 
thao tác điều khiển hệ thống, 8 - 10 
công nhân tham gia vào khâu thu 
hoạch và đóng gói sản phẩm. Còn lại 
đều tự động hóa ở mọi khâu: đóng giá 
thể vào khay, cấy hạt giống, bón dinh 
dưỡng, đưa khay ra “trồng” ở trong 
nhà kính... Các dây chuyền này tự 
động với độ chính xác gần như tuyệt 
đối. Hệ thống nhà kính đều có cảm 
biến, tự động điều chỉnh các màng 
chắn nắng khi nắng quá mạnh, bật hệ 
thống thông gió khi quá nóng để điều 
kiện nhà kính luôn đúng yêu cầu cho 
sinh trưởng của rau. TS. Nguyễn Thị 
Phương Thảo, Giám đốc phụ trách kỹ 
thuật của Vineco cho biết, toàn bộ hệ 
thống nhà kính tự động này đều nhập 
ngoại của một trong những công ty 
cung ứng giải pháp công nghệ cho 

nông nghiệp lớn hàng đầu Israel - 
TAP. TAP bán “trọn gói” giải pháp 
cho Vineco, tức là chịu trách nhiệm 
dựng toàn bộ “phần cứng” là các tổ 
hợp nhà kính sản xuất rau mầm và rau 
khí canh cho đến “phần mềm” là nhân 
lực vận hành, điều khiển trong suốt 15 
năm theo hợp đồng và bảo hành “trọn 
đời” bất cứ khi nào Vineco có yêu cầu 
trợ giúp kỹ thuật. 

 
Cán bộ kỹ thuật Israel và Việt Nam trao đổi về 
quy trình công nghệ tại nhà kính ở trang trại 

Tam Đảo. 
Không chỉ có hệ thống trồng rau 

sạch tự động, mà toàn bộ nguyên vật 
liệu đầu vào cho sản xuất rau như hạt 
giống, giá thể, dinh dưỡng cho cây, 
khay trồng rau mầm… cũng đều được 
Vineco nhập ngoại. Giá thể để trồng 
cây được nhập khẩu từ Phần Lan bởi 
giá thể trong nước được làm từ xơ dừa 
hoặc trấu hun đều không đủ sạch do 
không thể kiểm soát chất lượng chặt 
chẽ, rất có thể gây nhiễm bệnh và 
trong quy mô nhà kính lớn thì sẽ bùng 
phát nhanh, không thể kiểm soát, dẫn 
đến nguy cơ phải bỏ cả mẻ sản xuất. 
Mặt khác, năng suất trồng rau mầm 
trên giá thể xơ dừa hoặc trấu hun 
trong nước cũng không cao bằng giá 
thể nhập khẩu. Toàn bộ hạt giống rau 
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được mua từ các nhà cung cấp trong 
nước nhưng… cũng đều là các giống 
ngoại nhập bởi vì “nhiều giống trong 
nước không đạt tỉ lệ nảy mầm 100% 
như giống ngoại nhập, và tình trạng 
giống ngoại nhập chiếm tới 80 - 90% 
trên thị trường cũng là điều mà ngành 
giống rau của Việt Nam đang phải đối 
mặt”, TS. Thảo nói. 

Dịch vụ phụ trợ trong nước chưa 
“chuẩn hóa” 

Hiện nay, phòng R&D của Vineco 
cũng đang tìm mua các sản phẩm công 
nghệ phục vụ nông nghiệp của Việt 
Nam, ví dụ như giá thể từ trấu hun, xơ 
dừa… 

Tuy nhiên, TS Thảo cho biết, “nếu 
sản phẩm công nghệ đó chỉ cần làm 
giảm 1% năng suất so với công nghệ 
nước ngoài thì chúng tôi sẽ không sử 
dụng bởi vì 1% năng suất đó ở trên 
quy mô sản xuất của chúng tôi sẽ là 
thiệt hại rất lớn”. Như vậy, trên thực 
tế, các công ty cung cấp dịch vụ công 
nghệ cho nông nghiệp trong nước khó 
lòng giải được “bài toán” của Vineco 
đặt ra, bởi với nội lực hiện nay, họ chủ 
yếu tập trung vào “phân khúc” có yêu 
cầu thấp hơn, đó là các công ty làm 
nông nghiệp với quy mô vừa và nhỏ 
hoặc các nông hộ - những nơi còn 
đang gặp nhiều “va vấp” trong sản 
xuất và chấp nhận sai số nhất định. 

Theo anh Lại Văn Song, giảng viên 
Khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam, người đang tư vấn cho rất 
nhiều doanh nghiệp cung cấp dịch vụ 

trong nông nghiệp, “các doanh nghiệp 
Việt Nam cung cấp giải pháp cho 
nông nghiệp thường chưa nghiên cứu 
kỹ các điều kiện môi trường, giống 
cây trồng có phù hợp với kiểu canh 
tác đó hay không. Chính vì thế, khi 
xảy ra sự cố họ phải nhờ tới các nhà 
khoa học ở Học viện nông nghiệp tư 
vấn”.  

Một vấn đề khác nữa mà các doanh 
nghiệp cung cấp dịch vụ công nghệ 
cho nông nghiệp trong nước còn đang 
mắc phải là tiềm lực tài chính chưa 
“hùng hậu”. Anh Song cho biết: 
“Trong khi những công ty như Vineco 
sản xuất với quy mô lớn, cần số lượng 
nhiều nhà kính, diện tích rộng sẽ luôn 
đòi hỏi những công ty cung ứng dịch 
vụ phải tạm ứng một khoản tiền lớn 
(lên tới 50% giá trị hợp đồng) để xây 
dựng. Nhưng các công ty cung ứng 
dịch vụ nông nghiệp trong nước sẽ 
không đủ tiềm lực tài chính để làm 
điều này”. 

Quay trở lại câu chuyện của Vineco, 
TS Thảo cho biết, họ cũng muốn sẽ 
trực tiếp đặt hàng các viện nghiên cứu 
trong nước “đưa các kết quả nghiên 
cứu ứng dụng phù hợp vào sản xuất 
gồm các lĩnh vực: dinh dưỡng cây 
trồng (trong nhà và ngoài đồng); quản 
lý dịch hại tổng hợp, chế phẩm sinh 
học trong phòng trừ sâu bệnh hại và 
cải tạo đất; giá thể trồng rau mầm 
(thay thế giá thể nhập khẩu); công 
nghệ sau thu hoạch rau quả tươi vào 
sản xuất của Vineco”. Nhưng đó vẫn 
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là câu chuyện trong tương lai, và ngay 
cả khi các kết quả nghiên cứu ứng 
dụng được đánh giá là “khả thi” thì 
vẫn cần rất nhiều thời gian để kiểm 
nghiệm thực tế rồi mới đưa vào quy 
mô sản xuất đại trà chứ không thể ứng 
dụng ngay trong “một sớm một 
chiều”. 

Theo Tiasang.com.vn 
 
 
 
 

HỖ TRỢ HOÀN CHỈNH, VẬN 
HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG 
NGHỆ ĐIỆN RÁC 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc vừa yêu cầu các Bộ, ngành và 
UBND tỉnh Hà Nam hỗ trợ, tạo điều 
kiện để Công ty TNHH Thủy lực - 
Máy (Công ty HMC) tiếp tục hoàn 
chỉnh công nghệ điện rác, vận hành 
thử nghiệm thành công và đưa công 
nghệ vào sản xuất thương mại, góp 
phần làm giảm ô nhiễm môi trường, 
phát triển kinh tế. 

 
Thủ tướng thị sát công nghệ điện rác của Công 

ty HMC. Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Trong Thông báo kết luận của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi 

thăm và làm việc tại Nhà máy điện 
rác, KCN Đồng Văn I, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam, Thủ tướng biểu 
dương tinh thần dám nghĩ, dám làm 
của Công ty HMC trong nghiên cứu, 
sáng tạo và ứng dụng hệ thống công 
nghệ điện rác - WTE. Đây là bài học 
thực tế kết hợp công tác nghiên cứu lý 
thuyết và ứng dụng vào thực tiễn cuộc 
sống, là việc làm cần được khuyến 
khích, phát huy nhân rộng. 

Thủ tướng yêu cầu trước mắt, 
UBND tỉnh Hà Nam xem xét có thể 
giao Công ty HMC xử lý thử nghiệm 
một phần số lượng rác thải hiện có 
trên địa bàn tỉnh (với chi phí xử lý rác 
thải như giá hiện hành) trong thời gian 
1 tháng để vận hành thử nghiệm đồng 
thời nhiều modul; trong quá trình vận 
hành thử nghiệm với quy mô này, các 
Bộ và UBND tỉnh Hà Nam cử cán bộ 
theo dõi thường xuyên tại cơ sở để 
thẩm định thực tế công nghệ này. 

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục 
hướng dẫn Công ty HMC hoàn thành 
các thủ tục cần thiết để được cấp giấy 
chứng nhận bản quyền sở hữu trí tuệ 
Công nghệ Điện rác - WTE và chứng 
chỉ công bố tiêu chuẩn Công nghệ 
Điện rác - WTE theo đúng quy định. 

Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng 
dẫn Công ty HMC lập hồ sơ, thủ tục 
bảo đảm các điều kiện theo quy định 
để cấp chứng chỉ công nhận đạt tiêu 
chuẩn môi trường cho Công nghệ 
Điện rác - WTE (sau khi kiểm tra cụ 
thể đạt chuẩn). 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Cùng với đó, Bộ Công Thương, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam thẩm định cụ 
thể về mặt kỹ thuật, khả năng kết nối, 
sự ổn định của nguồn điện, nếu khả thi 
về kỹ thuật thì hướng dẫn Công ty 
HMC lập hồ sơ, thủ tục về hợp đồng 
mua bán điện và hồ sơ thủ tục đấu nối 
vào lưới điện quốc gia theo quy định; 
hướng dẫn hồ sơ thủ tục để đưa vào 
danh mục hàng trong nước đã sản xuất 
được. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì đánh 
giá hiệu quả kinh tế, xã hội trong việc 
ứng dụng công nghệ điện rác - WTE, 
trên cơ sở đó đề xuất các chính sách 
hỗ trợ đối với đơn vị nghiên cứu, ứng 
dụng sản xuất, xử lý rác thải rắn bằng 
công nghệ này. 

Theo chinhphu.vn 
 

XÚC TIẾN PHÁT TRIỂN THỊ 
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CAO 

 
Gian hàng của Trung tâm nghiên cứu CGCN 
và giám định công nghệ (Sở KH&CN Hà Nội) 

tham gia sự kiện KH&CN tại Thái Nguyên.  

Trong thời gian qua, Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức 
nhiều hoạt động kết nối cung, cầu với 
mục đích giúp các cá nhân, tổ chức có 
nhu cầu công nghệ cao, thiết bị hiện 

đại giảm được chi phí tìm kiếm. 
Thực tế, hiện rất ít doanh nghiệp 

Việt Nam chịu đầu tư cho hoạt động 
KH&CN, đổi mới công nghệ. Hầu hết 
đều cố gắng tận dụng, sửa chữa những 
dây chuyền, thiết bị cũ, lạc hậu để 
phục vụ sản xuất. Một số ít đơn vị 
muốn đầu tư, nhưng lại loay hoay 
không biết phải đầu tư từ đâu, định 
hướng công nghệ nào phù hợp với lộ 
trình phát triển và tìm kiếm, lựa chọn 
đơn vị cung cấp. Các chuyên gia cho 
rằng, tiếp cận công nghệ mới là một 
bước quan trọng để doanh nghiệp định 
hình mô hình sản xuất và kinh doanh 
hiệu quả, nhất là thời điểm hiện tại, thị 
trường đều do các công ty có công 
nghệ tiên tiến, có tốc độ đổi mới sáng 
tạo nhanh nhất thống trị. Ðổi mới 
công nghệ có thể đem lại năng lực 
sáng tạo, giúp tăng năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp. Tuy nhiên, 
không dễ tìm được đúng và trúng đơn 
vị có những giải pháp công nghệ phù 
hợp với sản xuất của doanh nghiệp. 
Chưa kể sau khi ký kết với đơn vị 
cung cấp công nghệ, doanh nghiệp 
còn phải định giá được công nghệ và 
lộ trình phát triển… Ðiều này khiến 
doanh nghiệp mất rất nhiều chi phí, 
thời gian. 

Chính vì vậy, nhiều năm qua, Cục 
Thông tin KH&CN quốc gia (Bộ KH 
và CN) đã tổ chức nhiều hoạt động kết 
nối cung, cầu công nghệ nhằm xúc 
tiến phát triển thị trường công nghệ 
cao. Qua đó, các tổ chức KH&CN 
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Việt Nam, doanh nghiệp, tổ chức dịch 
vụ phân tích, kiểm định, chẩn đoán, 
các hiệp hội, ngành nghề có điều kiện 
tiếp xúc, tìm hiểu thông tin về những 
công nghệ và thiết bị tiên tiến hiện đại 
trên thế giới. Các doanh nghiệp, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đổi 
mới công nghệ có thể tránh được 
những rủi ro trong giao dịch, mua bán 
và chuyển giao công nghệ. Bên cạnh 
đó, Cục trưởng Thông tin KH&CN 
quốc gia Lê Xuân Ðịnh cho biết, 
Chính phủ đang xây dựng dự thảo 
Luật Chuyển giao công nghệ (CGCN) 
sửa đổi với nhiều cơ chế, chính sách 
mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho 
hoạt động CGCN. Trong đó sẽ chú 
trọng phát triển thị trường KH&CN; 
thúc đẩy thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu; hỗ trợ, khuyến khích 
doanh nghiệp ứng dụng, chuyển giao 
và đổi mới công nghệ; chính sách ưu 
đãi thuế đối với hoạt động CGCN. 
Một số chính sách đối với các hoạt 
động KH&CN đã được sửa đổi, chỉnh 
sửa, bổ sung, đề xuất như: nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu và triển khai 
thực nghiệm, phát triển công nghệ, 
ứng dụng công nghệ, dịch vụ 
KH&CN, phát huy sáng kiến và hoạt 
động sáng tạo khác để thúc đẩy phát 
triển và thương mại hóa công nghệ... 
khuyến khích doanh nghiệp thành lập 
tổ chức nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ; doanh nghiệp đầu tư 
cho hạ tầng kỹ thuật hoạt động giải 
mã công nghệ là đối tượng được ưu 

tiên xem xét hỗ trợ vốn, bảo lãnh vay 
vốn và hỗ trợ lãi suất từ Quỹ Ðổi mới 
công nghệ quốc gia và các tổ chức tín 
dụng khác. Ðồng thời mở rộng phạm 
vi sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN 
quốc gia, Quỹ Ðổi mới công nghệ 
quốc gia đối với hoạt động ứng dụng, 
chuyển giao, đổi mới công nghệ, 
khuyến khích hình thức hợp tác công - 
tư, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã 
hội nghề nghiệp tham gia các dự án 
đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo; 
khuyến khích, đầu tư từ nguồn ngân 
sách nhà nước dành cho hoạt động 
KH&CN và huy động các nguồn vốn 
hợp pháp khác để phát triển tổ chức 
trung gian, nâng cao năng lực nguồn 
cung và nguồn cầu công nghệ, thúc 
đẩy phát triển thị trường KH&CN, tạo 
lập môi trường cho hoạt động CGCN. 

Việc nắm bắt và bắt kịp xu hướng 
phát triển công nghệ của thế giới là cả 
một quá trình xây dựng năng lực công 
nghệ, hấp thu, làm chủ và sáng tạo 
công nghệ. Có thể nói các sự kiện xúc 
tiến CGCN chính là xuất phát điểm để 
các doanh nghiệp cập nhật tình hình, 
xu thế phát triển của lĩnh vực công 
nghệ quan tâm, các nhà cung cấp công 
nghệ và năng lực thương mại hóa 
trong thị trường. Sau đó, bản thân 
doanh nghiệp phải tiếp tục nghiên cứu 
phân tích tìm ra cơ hội thị trường, 
định hướng các nguồn lực để tiếp thu 
công nghệ. Trong quá trình này các 
doanh nghiệp có thể đề nghị các hội 
nghề nghiệp, tổ chức hỗ trợ CGCN tư 
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vấn, hỗ trợ để so sánh, lựa chọn công 
nghệ và giải pháp tốt nhất cho mình. 
Ðể luôn chủ động trong một thế giới 
công nghệ đổi mới liên tục thì năng 
lực công nghệ của doanh nghiệp là 
yếu tố cần được tập trung đầu tư, cải 
thiện từ việc dành các nguồn vốn cho 
đổi mới công nghệ, thiết bị đến hệ 
thống nhân lực kỹ thuật, năng lực 
quản lý và tiếp tục nâng cấp công 
nghệ trong các điều kiện mới. 

Theo nhandan.org.vn 
 
 

 
PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ ĐỨC 
ĐAM: TẠO ĐỘNG LỰC ĐỂ DN 
SÁNG TẠO, NÂNG CAO CHẤT 
LƯỢNG 

Đó là phát biểu của Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam tại Lễ trao Giải thưởng 
Chất lượng Quốc gia và Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế châu Á - Thái 
Bình Dương năm 2016 do Bộ KH&CN 
tổ chức vào sáng ngày 2/4. 

Qua hơn 20 năm, Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia (GTCLQG) đã thu hút 
được sự quan tâm đặc biệt và tạo được 
uy tín đối với các doanh nghiệp (DN), 
cơ quan quản lý cũng như người tiêu 
dùng trong xã hội. Giải thưởng được 
triển khai trên cơ sở chấp nhận mô 
hình và tiêu chí giải thưởng chất 
lượng của các quốc gia tiên tiến. 

Các tiêu chí của GTCLQG được xây 
dựng trên hệ thống các giá trị cốt lõi 
để đánh giá những DN tiêu biểu trong 

áp dụng hiệu lực và hiệu quả các mô 
hình, hệ thống quản lý tiên tiến; có 
thành tích nổi bật trong việc nâng cao 
chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng 
lực cạnh tranh và hiệu quả trong hoạt 
động; đóng góp tích cực cho hoạt 
động năng suất, chất lượng tại địa 
phương và cả nước. 

Bên cạnh đó, Giải thưởng đã góp 
phần nâng cao nhận thức của lãnh đạo 
DN về việc áp dụng, duy trì và cải tiến 
liên tục hệ thống quản lý DN. Đồng 
thời giúp hoàn thiện chiến lược hoạt 
động trên cơ sở chấp nhận và áp dụng 
mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến để 
không ngừng hoàn thiện hoạt động 
sản xuất kinh doanh, gắn liền với hoạt 
động tự đánh giá và phương pháp so 
sánh đối chứng, đề ra các biện pháp 
cải tiến, hoàn thiện thích hợp. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam cho biết, hàng 
ngàn DN được trao GTCLQG đã 
không ngừng phát triển, đổi mới để 
đóng góp rất to lớn vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội. Tuy còn nhiều DN 
chưa được trao Giải thưởng nhưng tất 
cả đã cùng quyết tâm sáng tạo, đổi 
mới góp một phần không thể thiếu vào 
sự tăng trưởng của nền kinh tế đất 
nước và công cuộc bảo vệ Tổ quốc. 

 Phó Thủ tướng mong muốn 
GTCLQG, Giải thưởng GPEA sẽ ngày 
càng thu hút được sự quan tâm của 
các DN và toàn xã hội. Đặc biệt sẽ tạo 
động lực để cộng đồng DN Việt Nam 
cùng đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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lượng góp phần đưa đất nước phát 
triển nhanh hơn, bền vững hơn. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Việt Thanh cho biết, 
GTCLQG được thực hiện theo quy 
định tại Luật Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, được hình thành và phát 
triển từ Giải thưởng Chất lượng Việt 
Nam do Bộ KH&CN được Chính phủ 
giao chủ trì, tổ chức, xét tặng hàng 
năm và được triển khai từ năm 1995. 
GTCLQG thuộc hệ thống Giải thưởng 
GPEA của Tổ chức Chất lượng Châu 
Á - Thái Bình Dương (APQO) từ năm 
1999 đến nay. Qua hơn 20 năm triển 
triển khai, gần 1.700 lượt DN đạt giải 
GTCLQG, 148 DN đạt Giải vàng 
GTCLQG, 128 DN được Thủ tướng 
Chính phủ tặng bằng khen và 40 DN 
đạt Giải thưởng GPEA. 

Theo Ban tổ chức, năm 2016, Thủ 
tướng Chính phủ quyết định tặng 15 
Giải Vàng GTCLQG và 62 Giải Bạc 
GTCLQG năm 2016 cho các DN. 
Đồng thời, trong dịp này, 3 doanh 
nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng 
Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương 
cũng được tôn vinh. 

Tại lễ trao giải, 03 DN được Giải 
thưởng GPEA được công bố gồm: 
Tổng công ty Xây dựng Công trình 
Giao thông 4 (CIENCO 4); Công ty 
CP Thiết bị điện THIBIDI – tỉnh 
Đồng Nai và Công ty CP Dược Lâm 
Đồng (LADOPAR). 

Trong 62 doanh nghiệp nhận Giải 
Bạc Chất lượng Quốc gia, có 22 

doanh nghiệp sản xuất lớn; 3 doanh 
nghiệp dịch vụ lớn; 29 doanh nghiệp 
sản xuất nhỏ và vừa; 8 doanh nghiệp 
dịch vụ nhỏ và vừa. 

Tổng hợp 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Mexico phát minh ra pin vĩnh 
cửu  

Tại Mexico, mới đây, nhà khoa học 
Mexico Arturo Solis Herrera đã chế 
tạo ra một loại pin có thể dùng để bật 
sáng đèn pin trong vòng 100 năm 
bằng cách sử dụng nước và chất 
melanin. 

Ông Herrera, chuyên gia về mắt và 
hiện là Giám đốc Viện nghiên cứu và 
phát triển thuộc Trung tâm nghiên cứu 
quá trình quang hợp của Mexico, cho 
biết khi thực hiện một nghiên cứu về 
phân tử trên da, tóc và màng che võng 
mạc của mắt người, ông đã phát hiện 
ra chất melanin có khả năng phá vỡ 
phân tử nước, tách oxy và hydro, qua 
đó sinh ra điện năng và điều đặc biệt 
hơn là chính phân tử này còn có khả 
năng tập hợp lại oxy và hydro, tạo ra 
nước để sản sinh ra một nguồn điện 
năng mới. 

Ông nhấn mạnh, quá trình nghiên 
cứu kéo dài 4 năm đã giúp ông phát 
hiện ra một vòng tuần hoàn liên tục, 
tách phân tử nước rồi sản sinh ra điện 
năng mà không gặp bất kỳ một trở 
ngại nào vì chất melanin tự giúp hấp 

TIN NGẮN KH&CN 
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thụ các tia sáng trong môi trường, 
cũng như trong các bức xạ điện từ ở 
xung quanh. 

Theo Vietnam+ 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ KH&CN lấy ý kiến góp ý Dự 
thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư 07/2014/TT-
BKHCN 

Ngày 28/3/2017, tại Hà Nội, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ 
chức Hội thảo góp ý kiến Dự thảo 
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN 
ngày 26/5/2014 Quy định trình tự, thủ 
tục xác định nhiệm vụ KH&CN cấp 
quốc gia sử dụng Ngân sách Nhà 
nước. Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Việt Thanh chủ trì Hội thảo. 

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo 
một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN; đại 
diện lãnh đạo các đơn vị thuộc các Bộ, 
ngành, địa phương; doanh nghiệp; 
viện nghiên cứu; chủ nhiệm các 
chương trình KH&CN trọng điểm cấp 
Nhà nước;... 

Trình bày về những nội dung sửa 
đổi, bổ sung của Thông tư số 
07/2014/TT-BKHCN, ông Nguyễn 
Trọng Bình - Phó Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tổng hợp cho biết, Dự thảo 
Thông tư gồm 5 Chương, 19 Điều 
(Thông tư 07 có 5 Chương, 25 Điều) 
quy định chi tiết về phạm vi điều 
chỉnh và đối tượng áp dụng; yêu cầu 
đối với nhiệm vụ KH&CN cấp quốc 

gia; tổ chức xây dựng đề xuất đặt 
hàng; tổ chức xác định nhiệm vụ 
KH&CN; các điều khoản thi hành.  

Dự thảo Thông tư đã sửa đổi, bổ 
sung các nội dung liên quan đến 
nguyên tắc xây dựng đề xuất đặt hàng, 
trình tự xác định nhiệm vụ KH&CN 
đặt hàng; quy định lại về việc sử dụng 
cơ sở dữ liệu chuyên gia; số lượng 
thành viên hội đồng tư vấn từ 7-9 
người (trước đây là 9-11 người). 
Trong Điều 13 “Thành phần hội đồng 
tư vấn” cũng quy định rõ cơ cấu thành 
viên hội đồng phù hợp với đặc thù của 
từng loại nhiệm vụ KH&CN; phụ lục 
được rút gọn từ 20 biểu mẫu còn 10 
biểu mẫu;... 

Tại Hội thảo, phần lớn các đại biểu 
đều nhất trí với những nội dung sửa 
đổi trong Dự thảo Thông tư. Các đại 
biểu cho rằng, Dự thảo Thông tư đã 
được chuẩn bị rất công phu với những 
nội dung sửa đổi rất tích cực, đặc biệt 
có nhiều nội dung nhằm đơn giản hóa 
thủ tục hành chính. Ban soạn thảo 
cũng đã tiếp thu, chọn lọc rất nhiều 
nội dung đã được góp ý tại Hội thảo 
trao đổi những thuận lợi, khó khăn, 
vướng mắc của trình tự, thủ tục xác 
định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
sử dụng Ngân sách Nhà nước (Thông 
tư số 07/2014/TT-BKHCN) tổ chức 
ngày 17/3/2017. Bộ KH&CN sẽ tiếp 
thu các ý kiến góp ý để tiếp tục xem 
xét, chọn lọc và hoàn chỉnh Dự thảo 
Thông tư. 

Theo most.gov.vn 
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 Ra mắt điểm kết nối cung-cầu 
công nghệ toàn cầu 

Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ 
KH&CN) vừa tổ chức Lễ khai trương 
điểm kết nối cung cầu công nghệ toàn 
cầu và Trung tâm trao đổi công nghệ 
Việt-Hàn (VKTEC). Điểm kết nối cung 
cầu công nghệ toàn cầu đặt tại Viện 
Cơ điện nông nghiệp và Công nghệ 
sau thu hoạch (60 Trung Kính, Cầu 
Giấy, Hà Nội). 

Điểm kết nối cung cầu công nghệ 
toàn cầu bao gồm các nội dung hoạt 
động cơ bản như: Tư vấn công nghệ, 
kết nối đầu tư tài chính-công nghệ, tư 
vấn cải tiến kỹ thuật với sự tham gia 
của các chuyên gia tư vấn trực tuyến; 
tổ chức các khóa đào tạo về kỹ năng 
đàm phán chuyển giao, mua bán công 
nghệ; kỹ năng quản lý công nghệ 
trong doanh nghiệp; hình thành mạng 
lưới các điều phối viên về chuyển giao 
công nghệ; xây dựng dữ liệu công 
nghệ, chuyên gia công nghệ; tổ chức 
các buổi giới thiệu công nghệ, hội 
thảo chuyên đề và theo nhu cầu của 
doanh nghiệp. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng kỳ vọng từ kết quả hoạt động 
của các Điểm kết nối cung cầu công 
nghệ toàn cầu sẽ tạo tính lan tỏa và kết 
nối cao của hệ thống hạ tầng phục vụ 
cho hoạt động ứng dụng, chuyển giao 
và đổi mới công nghệ; đưa nhanh ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
vào thực tiễn cuộc sống, góp phần 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp. 
Theo Chinhphu.vn 

 
 Lễ công bố chương trình quốc gia 
khởi nghiệp  

Tối 3.4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ ký 
thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp 
thanh niên Việt Nam và Đài truyền 
hình Việt Nam để triển khai Chương 
trình truyền hình “Quốc gia khởi 
nghiệp”. Chương trình sẽ phát sóng 
vào lúc 20h10 thứ 6 và phát lại lúc 
15h30 chiều thứ bảy hàng tuần trên 
VTV1. 

Mục tiêu của chương trình nhằm 
truyền tải thông điệp của Chính phủ 
và các bộ ngành về quốc gia khởi 
nghiệp, trong đó có việc cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh tới cộng 
đồng khởi nghiệp và doanh nghiệp 
trên toàn quốc; Tạo diễn đàn để những 
doanh nghiệp khởi nghiệp nói lên vấn 
đề của họ, đặc biệt nhấn mạnh đến nội 
dung kiến nghị, đề xuất và phản biện 
chính sách. Những mô hình khởi 
nghiệp hay sẽ được giới thiệu để nhân 
rộng tinh thần khởi nghiệp; đồng thời 
phân tích những nguyên nhân thất bại, 
từ đó, biến thất bại thành động lực tái 
khởi nghiệp.  

Đồng hành cùng Talkshow “Quốc 
gia khởi nghiệp” sẽ là điểm hẹn cà phê 
khởi nghiệp. Chương trình phát sóng 
vào 6h30 mỗi sáng trong chương trình 
Chào buổi sáng trên VTV1. Đây sẽ là 
điểm hẹn để các bạn trẻ, những người 
khởi nghiệp chia sẻ những ý tưởng 
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khởi nghiệp và mô hình kinh doanh 
mới mẻ của mình, đồng thời bình luận 
những trào lưu kinh doanh mới của 
thế giới.  

Theo số liệu công bố của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư tại Phiên họp thường 
kỳ tháng 3 của Chính phủ, trong Quý 
I/2017, cả nước có thêm 26.478 doanh 
nghiệp thành lập mới, con số cao nhất 
trong vòng 6 năm trở lại đây. Trước 
đó, năm 2016 ghi nhận con số kỷ lục 
Doanh nghiệp thành lập mới: 110.100 
doanh nghiệp, mức cao nhất từ trước 
đến nay và cũng là lần đầu tiên Việt 
Nam có hơn 100 nghìn Doanh nghiệp 
thành lập mới trong một năm. Đó 
chính là kết quả của tinh thần khởi 
nghiệp mạnh mẽ mà Chính phủ đã 
phát động kể từ đầu năm 2016. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Cơ hội hợp tác với tập đoàn hàng 
đầu Israel về nông nghiệp công 
nghệ cao 

Chiều 27-3, đồng chí Nguyễn Hồng 
Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã 
chủ trì buổi tiếp và làm việc với đại 
diện Tập đoàn Dagan (Israel) và 
Công ty CP Công nghệ giáo dục 3A về 
việc hỗ trợ, hợp tác chương trình phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao tại BR-VT. 

Tập đoàn Dagan là một trong những 
tập đoàn hàng đầu của Israel về lĩnh 
vực nông nghiệp tiên tiến. Ở Việt 

Nam, Tập đoàn đã đầu tư sản xuất 
nông nghiệp công nghệ cao vào một 
số tỉnh như: Vĩnh Long, Thái Bình, 
Quảng Ninh... 

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn 
đã trình bày các giải pháp nghiên cứu 
khả thi trong phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn 
tỉnh. Theo đó, tập đoàn sẽ hỗ trợ tỉnh 
BR-VT thực hiện phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong 
3 giai đoạn: 

Giai đoạn 1, tập đoàn tiến hành điều 
tra khảo sát địa hình, thổ nhưỡng, khí 
hậu, loại cây trồng, giống vật nuôi tại 
các vùng mà ngành nông nghiệp tỉnh 
dự kiến sẽ hình thành các vùng nông 
nghiệp công nghệ cao để có những đề 
xuất phát triển phù hợp. 

Giai đoạn 2, tập đoàn sẽ triển khai 
thử nghiệm các mô hình nông nghiệp 
công nghệ cao điển hình đã thành 
công tại Israel cho các loại cây ăn trái 
truyền thống của BRVT như xoài, 
nhãn, bưởi da xanh…, cùng các mô 
hình nuôi cá, tôm, gia súc, gia cầm 
trong nhà kính; hỗ trợ thành lập Trung 
tâm nghiên cứu Gen và Giống cây 
trồng; thành lập Trung tâm Đào tạo 
cho nông dân, nhà quản lý nông 
nghiệp, các chủ trang trại, DN nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh về nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Giai đoạn 3, Tập đoàn Dagan sẽ tư 
vấn cho tỉnh việc quy hoạch đất để 
hình thành Khu Nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao; việc phát triển 
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các chuỗi giá trị gia tăng như cách thu 
hoạch, đóng gói, bảo quản nông sản 
và tìm kiếm đơn vị liên kết xuất khẩu. 

Ngoài ra, Tập đoàn cũng giới thiệu 
các mô hình công nghệ xử lý nước 
thải và khí ô nhiễm tại các nhà máy 
chế biến hải sản. Đồng thời, chia sẻ 
những dự án mong muốn hợp tác với 
các DN địa phương đầu tư hệ thống 
tưới nhỏ giọt, tiết kiệm cũng như phát 
triển cây trồng, vật nuôi trong nhà 
kính. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí 
Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết, phát triển 
nông nghiệp theo hướng ứng dụng 
công nghệ cao là một trong những 
bước đi hết sức quan trọng trong phát 
triển kinh tế của BR-VT. Trong thời 
gian qua, ngành nông nghiệp của tỉnh 
cũng đã triển khai nhiều hoạt động để 
chuẩn bị cho chương trình nông 
nghiệp công nghệ cao. 

Bí thư Tỉnh ủy chia sẻ vui mừng 
trước sự hợp tác hỗ trợ của Tập đoàn 
Dagan trong phát triển nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. 
Đồng thời đánh giá, chương trình làm 
việc, trao đổi trong dịp này là tiền đề 
thuận lợi cho việc hợp tác giữa BR-
VT và Tập đoàn Dagan trong thời 
gian tới. 

Cũng nằm trong chương trình làm 
việc với Tập đoàn Dagan, sáng 28-3, 
đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân 
dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban mặt 
trận tổ quốc tỉnh đã đến tham quan và 
tìm hiểu quy trình sản xuất của một số 

mô hình nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao trên địa bàn tỉnh.  

 
Đoàn tham quan chuồng nuôi gà theo công 
nghệ Đức tại Trại giống gà ta thả vườn của 

tỉnh (xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ). 

Đoàn đã đến thăm Trang trại Nuôi 
trồng rau sạch công nghệ cao ViFarm 
(TP.Vũng Tàu); Trung tâm sản xuất 
tôm giống của Công ty Cổ phần cổ 
phần Việt Nam (xã Lộc An, huyện 
Đất Đỏ); Trại giống gà ta thả vườn 
tỉnh BR-VT (xã Phước Hội, huyện 
Đất Đỏ) và mô hình canh tác cây ăn 
quả của gia đình ông Trương Văn 
Danh (ấp Phú Thiện, xã Hòa Hiệp, 
huyện Xuyên Mộc). 

Chương trình tham quan nhằm giới 
thiệu cho đại diện Tập đoàn Dagan và 
Công ty CP Công nghệ Giáo dục 3A 
một số mô hình sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao đang mang lại hiệu quả 
trên địa bàn tỉnh. Từ đó, tập đoàn có 
những nghiên cứu, đề xuất những 
chương trình phát triển nông nghiệp 
phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, đất 
đai, khí hậu của tỉnh để thực hiện phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao mang lại kết quả khả quan nhất tại 
BR-VT. 

Tổng hợp theo baobariavungtau 
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 Nghiệm thu dự án: “Xây dựng 
mô hình trồng Thanh Long ruột đỏ 
theo hướng VietGAP tại xã Bưng 
Riềng, huyện Xuyên Mộc” 

Sáng ngày 22/3, Sở KH&CN tổ chức 
Hội đồng KH&CN tư vấn nghiệm thu 
dự án: “Xây dựng mô hình trồng 
Thanh Long ruột đỏ theo hướng 
VietGap tại xã Bưng Riềng, huyện 
Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT” do ThS. 
Phạm Tấn Phước làm chủ nhiệm; Hội 
Nông dân tỉnh BR-VT là cơ quan chủ 
trì. Ông Đặng Sơn Hải - Phó GĐ Sở 
KH&CN chủ tịch Hội đồng nghiệm 
thu. 

Bưng Riềng là một xã có nhiều tiềm 
năng phát triển cây Thanh long ruột 
đỏ. Đến nay, xã Bưng Riềng có 
khoảng 20 ha đất được canh tác Thanh 
long ruột đỏ và cho thu nhập từ 400-
500 triệu đồng/ha/năm. Đây cũng là 
loại cây ăn quả chủ lực được ngành 
nông nghiệp định hướng phát triển và 
là giống Thanh long được ưa chuộng, 
có tiềm năng và lợi thế cạnh tranh trên 
thị trường trong và ngoài nước. 

 Sau 3 năm triển khai, mô hình trồng 
mới Thanh long ruột đỏ theo hướng 
VietGap nêu trên đã được thực hiện 
thành công, mang lại kết quả tích cực. 
Một đội ngũ nông dân được huấn 
luyện về quy trình canh tác Thanh 
long ruột đỏ theo hướng VietGAP, 
gồm 05 người trong dự án và hơn 40 
người ngoài dự án. Bên cạnh đó, đã 
thành lập được tổ hợp tác để hỗ trợ 
nhau trong sản xuất. Đặc biêt, sản 

phẩm đã bán được với giá rất cao (loại 
1 từ 15.000 - 70.000đ/kg, loại 2 từ 
8.000 – 40.000đ/kg), có đầu ra ổn 
định trong suốt thời gian qua. Sản 
lượng dự án đạt được là 47,78 tấn/20 
tấn chỉ tiêu đề ra, cao hơn so với một 
số cây trồng có giá trị kinh tế cao tại 
địa phương như tiêu, nhãn, cao su… 

 Đây là dự án mang tính ứng dụng 
thực tiễn và có khả năng triển khai 
trên quy mô lớn. Hội đồng đã thống 
nhất đánh giá và đồng ý nghiệm thu 
với kết quả xếp loại Khá. 

Theo Sở KH&CN 
 
 
 
 

 Máy lọc nước biển thành nước 
ngọt: “Giải khát” cho ngư dân và 
lính  

Chỉ qua một chiếc máy nhỏ gọn, 
nước biển sẽ thành nước ngọt để phục 
vụ cho các chiến sĩ ở nhà giàn DK1 và 
ngư dân đánh bắt xa bờ. Đó là thành 
công lớn của dự án “Máy lọc nước 
biển thành nước ngọt phục vụ tàu 
đánh bắt xa bờ” của nhóm giảng viên 
Khoa Cơ khí Trường Đại học BR-VT, 
giúp ngư dân và các chiến sĩ đang làm 
nhiệm vụ trên biển có nguồn nước 
ngọt dồi dào để sử dụng. 

Thời gian qua, các tàu đánh bắt xa 
bờ gặp nhiều khó khăn trong vấn đề 
nước sinh hoạt. Khi ra khơi, mỗi tàu 
cá chỉ chở kèm theo được 4-6m3 nước 
ngọt để phục vụ sinh hoạt cho khoảng 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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10 thuyền viên. Do vậy, các tàu đánh 
bắt hải sản xa bờ thường xuyên xảy ra 
tình trạng thiếu nước ngọt. Mỗi khi 
hết nước ngọt, ngư dân phải bỏ ngư 
trường đi vào các đảo để tiếp nước. 
Việc này vừa giảm năng suất đánh 
bắt, lại vừa tốn nhiên liệu. Từ thực tế 
đó, năm 2013 nhóm của ThS Trần 
Thái Sơn (giảng viên Khoa Cơ khí 
Trường Đại học BR-VT) đã bắt tay 
vào sản xuất thử nghiệm máy lọc nước 
biển thành nước ngọt. Nhờ sự hỗ trợ 
của trường, sau một thời gian nghiên 
cứu, nhóm đã sản xuất thành công 
máy lọc nước biển thành nước ngọt. 

Máy lọc nước biển thành nước ngọt 
có nhiều thiết bị như: màng lọc, đầu 
bơm, vỏ, khung... Trong đó, “trái tim” 
của hệ thống là màng lọc, dùng để 
tách muối, biến nước mặn thành nước 
ngọt bằng công nghệ RO. Sản phẩm 
nước ngọt đầu ra của máy lọc nước 
biển này đã được Bộ Y tế chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn nước uống. Trường Đại 
học BR-VT đã chế tạo thành công 
máy lọc nước biển thành nước ngọt 
với nhiều loại công suất khác nhau: 
100 lít/giờ, 300 lít/giờ và trên 500 
lít/giờ. Ngay sau khi thử nghiệm thành 
công trên tàu cá, sản phẩm máy lọc 
nước biển thành nước ngọt của 
Trường Đại học BR-VT hiện đã được 
cung cấp cho nhà giàn DK1 (15 cái), 
Cảnh sát biển (8 cái) và Hải đoàn 129 
(7 cái). 

Dự án máy lọc nước biển thành 
nước ngọt từng đạt giải 3 cuộc thi 

sáng tạo KH-KT tỉnh BR-VT năm 
2014-2015. Năm 2014, Bộ Khoa học 
và Công nghệ phê duyệt dự án Khoa 
học và Công nghệ cấp Quốc gia 
“Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ 
sản xuất thử nghiệm thiết bị lọc nước 
biển thành nước ngọt công suất 500 
lít/ngày phục vụ tàu đánh cá xa bờ” 
giao cho Trường Đại học Bà Rịa – 
Vũng Tàu thực hiện từ tháng 11-2014 
đến tháng 6-2017. 

Theo baobariavungtau.com.vn 
 

 Máy sấy cá Dứa 
Thông qua việc thực hiện đề tài 

“Nghiên cứu công nghệ và thiết bị sấy 
nâng cao chất lượng sản phẩm cá 
Dứa khô” do Sở KH&CN Tp Hồ Chí 
Minh tài trợ, TS Vương Thành Tiên và 
các cộng sự thuộc Khoa Cơ khí - 
Công nghệ, Trường Đại học Nông lâm 
Tp Hồ Chí Minh đã nghiên cứu thiết 
kế, chế tạo thành công máy sấy cá 
Dứa dạng sấy xuyên khay, sử dụng 
năng lượng mặt trời, với năng suất tối 
đa là 100 kg/mẻ.  

Máy có bộ thu năng lượng mặt trời 
và bộ phận cấp nhiệt bằng điện trở để 
dự phòng khi trời mưa. Ngoài ra, máy 
còn có bộ phận đảo gió để quá trình 
sấy đều, không cần phải đảo trộn, 
giảm thiểu công lao động. 

Máy hoạt động ổn định trong 
khoảng nhiệt độ sấy từ 40-500C, chất 
lượng cá sấy ổn định, sản phẩm đạt 
tiêu chuẩn vi sinh về an toàn vệ sinh 
thực phẩm. 
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Thông tin chi tiết xin liên hệ: Vương 
Thành Tiên - Khoa Cơ khí - Công 
nghệ, Trường Đại học Nông lâm Tp 
Hồ Chí Minh. Tel: 08.38960721. 

Theo khoahocvacongnghevietnam 
 
 
 
 

 Ban hành Nghị định mới về 
thanh tra chuyên ngành KH&CN 

Ngày 15/3/2017, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 27/2017/NĐ-CP 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 213/2013/NĐ-CP ngày 
20/12/2013 của Chính phủ về tổ chức 
và hoạt động của thanh tra ngành 
KH&CN. 

Theo đó, bổ sung cơ quan thanh tra 
nhà nước ngành KH&CN. Cụ thể, 
ngoài thanh tra Bộ và thanh tra Sở 
KH&CN, Nghị định 27/2017/NĐ-CP 
bổ sung thêm cơ quan thanh tra nhà 
nước là: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (sau đây gọi là Chi cục) 
trực thuộc Sở KH&CN các tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương. 

 Cùng với việc bổ sung cơ quan 
thanh tra, Nghị định cũng bổ sung quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn của Chi 
cục, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu 
chuẩn Đo lường chất lượng (sau đây 
gọi là Chi cục trưởng). 

 Cụ thể, Chi cục và Chi cục trưởng 
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy 
định tại Điều 10, 11 Nghị định số 
07/2012/NĐ-CP ngày 9/2/2012 quy 

định về cơ quan được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành và 
hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

 Chi cục trưởng có thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính tương ứng 
với thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính của Chánh thanh tra Sở theo 
quy định tại khoản 2 Điều 46 Luật xử 
lý vi phạm hành chính và Nghị định 
quy định về xử phạt vi phạm hành 
chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo 
lường và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa. 

 Bộ phận tham mưu về công tác 
thanh tra tại Chi cục thuộc phòng 
chuyên môn, nghiệp vụ của Chi cục 
do Chi cục trưởng phân công. Bộ phận 
này có nhiệm vụ giúp Chi cục trưởng 
triển khai các hoạt động thanh tra 
thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng; 
tham gia thanh tra theo kế hoạch, 
thanh tra thường xuyên và thanh tra 
đột xuất khi được Chi cục trưởng giao. 

Việc giao chức năng thanh tra 
chuyên ngành và thẩm quyền xử phạt 
vi phạm hành chính cho Chi cục TĐC 
tại Nghị định số 27/2017/NĐ-CP sẽ 
góp phần vào việc tăng cường hiệu 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng và quyền, lợi ích hợp 
pháp của các tổ chức, cá nhân sản 
xuất, kinh doanh ở các địa phương. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2017.  

 Theo tcvn.gov.vn 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


