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ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI ĐỒNG 
THUẬN CAO VỀ LUẬT CHUYỂN 
GIAO CÔNG NGHỆ (SỬA ĐỔI) 

Tại Phiên họp của Kỳ 3, Quốc hội 
Khóa XIV sáng ngày 02/6, các đại 
biểu quốc hội (ĐBQH) đã dành nhiều 
thời gian để thảo luận, góp ý hoàn 
thiện Dự thảo Luật Chuyển giao công 
nghệ (CGCN) (sửa đổi). Theo đó, đã 
có 26 ý kiến đã được thảo luận. Đa số 
các ĐBQH đều đồng thuận, nhất trí 
với báo cáo tóm tắt của Uỷ ban 
thường vụ Quốc hội, đánh giá cao cơ 
quan soạn thảo, thẩm tra đã cố gắng, 
nỗ lực, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý 
kiến ĐBQH và chỉnh lý Dự thảo Luật. 

Theo báo cáo Giải trình tiếp thu, 
chỉnh lý Dự thảo Luật CGCN (sửa 
đổi) của Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, 
Công nghệ và Môi trường (KH, 
CN&MT) Quốc hội Phan Xuân Dũng, 
sau Kỳ họp thứ 2, Ủy ban thường vụ 
Quốc hội (UBTVQH) đã chỉ đạo Ủy 
ban KH,CN&MT phối hợp với Ban 
soạn thảo (Bộ Khoa học và Công nghệ 
- KH&CN) và các cơ quan hữu quan 
nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các vị 
ĐBQH để chỉnh lý, hoàn thiện Dự 
thảo Luật CGCN (sửa đổi).  

Sau khi tiếp thu, chỉnh sửa, Dự thảo 
Luật có 6 Chương, 63 Điều đã bao 
quát tất cả các vấn đề đặt ra như: 
Phạm vi điều chỉnh của Luật; Chính 
sách của Nhà nước đối với hoạt động 
CGCN; Đối tượng công nghệ được 

chuyển giao; Hình thức, phương thức 
CGCN; Công nghệ khuyến khích, hạn 
chế và cấm chuyển giao; Công tác 
thẩm định công nghệ dự án đầu tư; 
Hợp đồng CGCN; Biện pháp khuyến 
khích CGCN và phát triển thị trường 
KH&CN (Cụ thể, thúc đẩy ứng dụng, 
đổi mới công nghệ; phát triển thị 
trường KH&CN; dịch vụ CGCN; 
CGCN ở nông thôn, miền núi, địa bàn 
có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 
và đặc biệt khó khăn); Quản lý nhà 
nước về CGCN;… 

Các đại biểu cho rằng, Luật CGCN 
(sửa đổi) chỉnh lý theo hướng tạo điều 
kiện thuận lợi tối đa, bình đẳng cho 
hoạt động CGCN để thu hút công 
nghệ cao, công nghệ tiên tiến vào Việt 
Nam. Luật CGCN (sửa đổi) có nhiều 
điểm mới nhằm tránh nhập công nghệ, 
thiết bị lạc hậu, ảnh hưởng đến môi 
trường. So với các Dự thảo trước, Dự 
thảo lần này có nhiều chuyển biến tích 
cực, đặc biệt là CGCN trong nước một 
cách hiệu quả. Luật CGCN sửa đổi đã 
kế thừa các nội dung tiến bộ, tháo gỡ 
vướng mắc và phát sinh trong thực 
tiễn CGCN, thể chế hóa kịp thời quan 
điểm đổi mới KH&CN của Đảng và 
Nhà nước. 

Cũng trong Phiên họp, các đại biểu 
đã đóng góp nhiều ý kiến để Luật 
CGCN (sửa đổi) hoàn thiện hơn, trong 
đó tập trung vào bổ sung thêm các cơ 
chế, chính sách tạo điều kiện và thúc 
đẩy hoạt động CGCN. Cụ thể là, có 
chính sách và kế hoạch đồng bộ về 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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nguồn cung công nghệ; chính sách thu 
hút, tiếp nhận CGCN; thu hút nguồn 
nhân lực chất lượng cao từ nước 
ngoài, tham gia tích cực vào CGCN... 

Cùng với đó, trong Luật CGCN (sửa 
đổi) cần bổ sung làm rõ chính sách ưu 
đãi có tính khả thi cao cho doanh 
nghiệp, cần có quy định đặc thù, tính 
khả thi để Luật có tính khả thi cao 
hơn; bổ sung ưu tiên công nghệ thích 
ứng với biến đổi khí hậu, ví dụ như 
giống cây trồng chịu hạn, mặn trong 
điều kiện khí hậu diễn biến phức tạp; 
mở rộng đối tượng đăng ký CGCN…  

Thúc đẩy chuyển giao công nghệ 
Theo ông Nghiêm Vũ Khải - Đoàn 

đại biểu Hải Phòng, mục tiêu chính 
của Luật CGCN (sửa đổi) lần này là 
thúc đẩy đổi mới CGCN tiên tiến vào 
Việt Nam, thúc đẩy phong trào thi đua 
sáng tạo trong nhân dân, phục vụ nâng 
cao năng suất, chất lượng hiệu quả sản 
xuất kinh doanh, phục vụ đời sống con 
người. Trong nhiệm vụ chung đó, 
chúng ta phải tạo ra các điều kiện tiêu 
chuẩn kỹ thuật để tránh việc nhập vào 
Việt Nam những công nghệ lạc hậu 
gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng 
xấu tới con người, môi trường, xã hội. 
Nhiệm vụ ngăn ngừa là quan trọng 
nhưng nhiệm vụ chính phải thúc đẩy 
CGCN tiên tiến, thúc đẩy công nghệ 
trong nước, thúc đẩy phong trào sáng 
tạo. Luật CGCN (sửa đổi) rất quan 
trọng về mặt thời điểm, nhất là trong 
bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 đang triển khai mạnh mẽ 

trên thế giới, chúng ta phải tiếp cận và 
chủ động, tích cực hội nhập vào thế 
giới hiện đại. 

Sau khi nghe 26 ý kiến của các 
ĐBQH, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh cho biết, thời gian vừa qua 
cơ quan soạn thảo đã nhận được sự 
phối hợp chặt chẽ trách nhiệm, khẩn 
trương với cơ quan thẩm tra 
UBKH,CN&MT, đồng thời với Ủy 
ban Pháp luật, nhiều cơ quan, bộ, 
ngành khác. Cho đến nay, theo tinh 
thần định hướng của Ủy ban thường 
vụ Quốc hội, đặc biệt là tiếp tục nhận 
được 26 ý kiến hết sức xác đáng, đúng 
với các vấn đề đại biểu phát biểu trực 
tiếp tại hội trường và chúng tôi sẽ tiếp 
cận với 6 ý kiến của các đại biểu chưa 
có cơ hội phát biểu để tiếp thu, hoàn 
thiện. 

Kết luận tại Phiên họp, Phó Chủ tịch 
Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng, 
nhìn chung ý kiến của các đại biểu cơ 
bản tán thành những nội dung của Dự 
thảo Luật CGCN (sửa đổi). Bên cạnh 
đó cũng còn nhiều ý kiến cần rà soát, 
bổ sung, hoàn thiện. Các ý kiến của 
các ĐBQH đã được Ban thư ký tổng 
hợp đầy đủ và cơ quan soạn thảo, 
thẩm tra sẽ nghiêm túc tiếp thu, chỉnh 
sửa và hoàn thiện trình Quốc hội xem 
xét, thông qua.  

Tổng hợp 
 

PHÁT TRIỂN HỆ TRI THỨC 
VIỆT SỐ HOÁ 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 
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Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số 
hóa” (Quyết định số 677/QĐ-TTg 
ngày 18/5/2017). Đề án do Bộ Khoa 
học và Công nghệ xây dựng và trình 
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhằm 
thực hiện các quy định của Luật Khoa 
học và Công nghệ năm 2013 về việc 
phổ biến kiến thức khoa học và công 
nghệ và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tăng cường năng lực tiếp cận 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4. 

Đề án với mục tiêu xây dựng Hệ tri 
thức Việt số hóa thông qua việc tổng 
hợp, hệ thống hóa, việt hóa, số hóa, 
lưu trữ và phổ biến tri thức trong mọi 
lĩnh vực, trước hết là hỗ trợ cho giáo 
dục đào tạo, đổi mới sáng tạo và các 
lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời 
sống của người dân như pháp luật, y 
tế, kỹ thuật sản xuất... 

Bên cạnh đó, tạo môi trường thuận 
lợi thu hút mọi người dân và doanh 
nghiệp tham gia, với vai trò vừa khai 
thác vừa đóng góp để làm giàu các tài 
nguyên tri thức số hóa của Việt Nam. 

Đồng thời, khơi dậy, lan tỏa niềm 
đam mê khoa học và công nghệ, khát 
vọng sáng tạo, cống hiến của mọi 
người, mọi doanh nghiệp, đặc biệt là 
thế hệ trẻ, đội ngũ trí thức và các 
doanh nghiệp công nghệ thông tin 
trong việc tạo lập, làm giàu và phổ 
biến tri thức; từng bước góp phần phát 
triển công nghiệp nội dung số của Việt 
Nam, định hướng việc sử dụng tri 

thức của người dùng trên môi trường 
mạng. 

 
Nhà nước tạo cơ chế huy động các 

doanh nghiệp tham gia 
Một trong các nhiệm vụ và giải pháp 

là Nhà nước tạo cơ chế huy động các 
doanh nghiệp tham gia thiết lập hạ 
tầng để lưu trữ, chia sẻ tri thức, phát 
triển các ứng dụng đồng thời vừa khai 
thác vừa làm giàu Hệ tri thức Việt số 
hóa, trong đó, các doanh nghiệp lớn 
có tiềm lực về công nghệ thông tin và 
hạ tầng mạng, có khát vọng và nhiệt 
huyết đóng vai trò nòng cốt trong việc 
phát triển hạ tầng với các công cụ 
quản lý, lưu trữ, tìm kiếm, chia sẻ 
thông tin, tri thức làm nền tảng của Hệ 
tri thức Việt số hóa. 

Huy động tất cả các nguồn lực, đặc 
biệt là thanh niên, học sinh, sinh viên, 
trí thức trẻ tham gia việt hóa, tổng 
hợp, thống kê, số hóa các nguồn tri 
thức chung, tri thức cơ bản từ các hệ 
tri thức của Việt Nam kết hợp với hệ 
tri thức của nhân loại như các bách 
khoa toàn thư, Wikipedia… thông qua 
hình thức tổ chức các cuộc thi tìm 
hiểu kiến thức, các đợt phát động, các 
hoạt động vinh danh cá nhân, tổ chức 
và cộng đồng. Từng bước đẩy mạnh 
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các hoạt động này thành phong trào 
toàn dân. 

Tổ chức hệ thống hỏi đáp, hệ chuyên 
gia, trí khôn nhân tạo… để thu thập 
nhu cầu thiết thực về tri thức của 
người dân, đồng thời tạo ra những 
kiến thức đã được kiểm chứng hoặc 
cần được kiểm chứng. 

Tạo điều kiện mọi doanh nghiệp 
được chủ động sử dụng dữ liệu 

Nhiệm vụ và giải pháp khác Đề án là 
tổng hợp và số hóa các tri thức cơ bản 
sẵn có và tri thức cộng đồng, tạo thành 
nội dung của Hệ tri thức Việt số hóa. 

Trong đó, nguồn tri thức cơ bản sẵn 
có gồm: Pháp luật, chính sách Nhà 
nước, thông tin công bố công khai của 
các cơ quan nhà nước; các tri thức 
trong lĩnh vực giáo dục như sách giáo 
khoa, giáo trình, bài giảng, tài liệu 
tham khảo, các khóa học khoa học, 
công nghệ, kỹ thuật và toán học 
(STEM), học liệu điện tử; các tri thức 
từ các đề tài, dự án nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, bài báo 
khoa học, kết quả nghiên cứu và sáng 
chế, thông tin sở hữu trí tuệ, tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng; các kỹ 
thuật, công nghệ hữu ích, các bài học 
về ứng dụng thành công KH&CN 
trong sản xuất và đời sống... 

Nguồn tri thức cộng đồng được thu 
thập và liên tục cập nhật gồm: các tri 
thức khoa học thường thức trong đời 
sống xã hội như chăm sóc sức khỏe, y 
tế, phòng chống bệnh dịch, trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy lợi, công nghệ bảo 

quản, chế biến, công nghệ sạch, vệ 
sinh an toàn thực phẩm, khoa học đời 
sống.... 

Chuẩn hóa tri thức trong một số lĩnh 
vực quan trọng như pháp luật, sức 
khỏe… để bảo đảm chính xác, tin cậy, 
trong đó huy động sự vào cuộc của 
các Bộ, ngành, Liên hiệp các Hội 
Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, các 
tổ chức đoàn thể, các hội, hiệp hội 
ngành nghề. 

Tạo điều kiện cho mọi doanh 
nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo (startup) được 
chủ động sử dụng các dữ liệu và công 
cụ của Hệ tri thức Việt số hóa để phát 
triển các ứng dụng đa dạng và tổ chức 
các ứng dụng một cách khoa học, dễ 
khai thác, dễ sử dụng; thúc đẩy và hỗ 
trợ các doanh nghiệp sử dụng Hệ tri 
thức Việt số hóa để phát triển các 
công cụ tìm kiếm, dịch thuật, khai phá 
dữ liệu, quản lý tri thức, ứng dụng trí 
khôn nhân tạo, tương tác xã hội… để 
dần từng bước hướng người Việt 
Nam, trước hết là lớp trẻ dùng các sản 
phẩm trên môi trường mạng do Việt 
Nam phát triển. 

Lập một Nhóm nòng cốt triển khai  
Theo tiến độ triển khai Đề án, tháng 

7/2017, tập hợp khoảng 20 doanh 
nghiệp có tiềm lực và khát vọng để 
thành lập một Nhóm nòng cốt triển 
khai xây dựng Hệ tri thức Việt số hóa 
(Nhóm nòng cốt). Nhóm nòng cốt do 
một doanh nghiệp chủ trì và thống 
nhất cơ chế hoạt động theo hướng mở, 
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khuyến khích sự tham gia của mọi 
doanh nghiệp, tổ chức. 

Tháng 8/2017, Nhóm nòng cốt phối 
hợp chuẩn bị sẵn sàng hạ tầng, xây 
dựng bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của hạ 
tầng và các công cụ cần thiết để khởi 
tạo Hệ tri thức Việt số hóa. Nhóm 
nòng cốt lên phương án phát động tất 
cả cộng đồng tham gia đóng góp nội 
dung tri thức theo các chủ đề, tham 
gia việt hóa, tổng hợp, thống kê, số 
hóa các nguồn tri thức. 

Tháng 9/2017, tổ chức Lễ phát động 
triển khai Đề án “Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hóa”; tháng 12/2017, đưa 
vào sử dụng một số ứng dụng trong 
lĩnh vực luật, y tế, giáo dục, nông 
nghiệp và thử nghiệm mô hình tương 
tác cộng đồng ở một số địa phương. 

Năm 2018, tạo lập và phát triển nội 
dung đa dạng của Hệ tri thức Việt số 
hóa. Mở rộng xây dựng các ứng dụng 
trong tất cả các lĩnh vực trên quy mô 
toàn quốc. Đẩy mạnh triển khai Hệ tri 
thức Việt số hóa trên website, ứng 
dụng di động, ứng dụng thông minh, 
Internet vạn vật, tài nguyên giáo dục 
mở, dịch vụ giá trị gia tăng của các 
nhà cung cấp dịch vụ viễn thông,... 

Từ năm 2019, tiếp tục phát triển và 
thúc đẩy khai thác sâu Hệ tri thức Việt 
số hóa để trở thành một hệ sinh thái số 
do người Việt làm chủ, có năng lực 
tích hợp mọi tri thức, thông tin, dữ 
liệu công cộng, tài nguyên số của Việt 
Nam và được sử dụng phổ biến trong 
xã hội. 

Bộ Khoa học và Công nghệ điều 
phối chung việc triển khai Đề án; tổng 
hợp, theo dõi và đánh giá mức độ phát 
triển của Hệ tri thức Việt số hóa để 
tham mưu, kiến nghị các giải pháp 
hoàn thiện Hệ tri thức Việt số hóa. 
Thường trực, giúp việc cho Ban chỉ 
đạo, kết nối các đầu mối của bộ, 
ngành, địa phương và khối doanh 
nghiệp, cộng đồng người dùng; hỗ trợ 
các nhóm chuyên gia trong công tác tư 
vấn, chuẩn hóa tri thức. 

Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
trực thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương cùng với Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, 
các hội ngành nghề và các doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách 
nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ tổ chức triển khai các nội 
dung của Đề án. 

Tổng hợp 
 
 
 

 
CẦN ĐỔI MỚI MẠNH MẼ, RÀ 
SOÁT, SẮP XẾP LẠI CÁC TỔ 
CHỨC KH&CN CÔNG LẬP 

Cần đổi mới mạnh mẽ, rà soát, sắp 
xếp lại các tổ chức khoa học và công 
nghệ (KH&CN) công lập từ trung 
ương đến địa phương nhằm nâng cao 
năng lực thực sự để các tổ chức này 
có đóng góp nhiều hơn nữa cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban 
Chỉ đạo Nhà nước về đổi mới cơ chế 
hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập 
đã chỉ đạo tại buổi làm việc với Bộ 
KH&CN về cơ chế quản lý, cơ chế tài 
chính, hệ thống tổ chức KH&CN giai 
đoạn 2011 - 2016; định hướng và giải 
pháp tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, 
cơ chế tài chính, tổ chức hệ thống tổ 
chức KH&CN vào ngày 01/6/2017. 

Cào bằng, dàn trải… khó mạnh 
Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ 

trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
đã nêu rõ những kết quả về việc triển 
khai cũng như những khó khăn vướng 
mắc trong việc đổi mới về chính sách 
quản lý, cơ chế tài chính đối với 
KH&CN. 

Theo đó hơn 11 năm qua, thực hiện 
Nghị định số 115/2005/NĐ-CP quy 
định về quyền tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 
bộ máy, biên chế và tài chính đối với 
đơn vị sự nghiệp KH&CN công lập 
(Nghị định 115) đã đạt những kết quả 
nhất định. Việc ban hành cơ chế tự 
chủ quy định tại Nghị định 115 đã giải 
phóng được tiềm năng về nhân lực, 
tiềm lực của các tổ chức KH&CN, 
được ví như “cơ chế khoán 10” trong 
KH&CN. Các quy định này luôn được 
bổ sung, hoàn thiện nhằm giải phóng 
tối đa sức sáng tạo thúc đẩy, tạo điều 
kiện gắn kết quả KH&CN với thực 
tiễn. 

Tính đến 31/5/2016, cả nước có 

1.432 tổ chức KH&CN công lập với 
tổng số nhân lực nghiên cứu thuộc 
khu vực công lập 139.531 người 
(trong tổng số nhân lực nghiên cứu 
của cả nước là 164.744 người). Các tổ 
chức KH&CN công lập đã có nhiều 
kết quả KH&CN, đóng góp thiết thực 
cho phát triển kinh tế - xã hội. Các tổ 
chức KH&CN công lập trong lĩnh vực 
khoa học xã hội và nhân văn đã thực 
hiện tốt chức năng, nhiệm vụ nghiên 
cứu, cơ bản cung cấp luận cứ khoa 
học phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, 
quản lý nhà nước, giúp các cơ quan 
chức năng hoạch định chủ trương, 
đường lối phát triển kinh tế - xã hội, 
bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây 
dựng đất nước bền vững. 

Khẳng định những đóng góp của các 
tổ chức KH&CN công lập trong nhiều 
lĩnh vực (khoa học kỹ thuật và công 
nghệ đã đóng góp khoảng 30%-40% 
vào tăng trưởng nông nghiệp, góp 
phần giúp ngành công nghiệp và xây 
dựng đạt tốc độ tăng trưởng khoảng 
6,9%; tỷ trọng công nghiệp và xây 
dựng trong GDP bình quân ước đạt 
xấp xỉ 40%; tài nguyên, môi trường đã 
có những đóng góp thiết thực trong 
lĩnh vực bảo vệ môi trường và phòng 
tránh thiên tai thông qua việc dự báo, 
cảnh báo các hiện tượng khí tượng 
thủy văn nguy hiểm, thiên tai; thiết kế, 
thi công các công trình phục vụ cấp 
nước ở các vùng có địa hình khó khăn, 
khan hiếm nguồn nước…), song Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng cũng thẳng 
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thắn nêu những điểm còn bất cập. 
Cụ thể đó là sự thiếu đồng bộ, xung 

đột của các quy định trong hệ thống 
văn bản pháp luật hiện hành: tự chủ 
trong sử dụng đất để góp vốn, liên 
doanh, liên kết, sản xuất kinh doanh, 
thế chấp vay vốn ngân hàng khác với 
quy định của Luật Đất đai; tự chủ về 
nhân lực của tổ chức KH&CN chưa tự 
bảo đảm chi thường xuyên khác với 
quy định tại Luật viên chức và Nghị 
định số 41/2012/NĐ-CP; việc bổ 
nhiệm, thuê đảm nhiệm chức danh 
lãnh đạo tổ chức KH&CN là người 
Việt Nam ở nước ngoài và người nước 
ngoài khác với quy định tại Luật Cán 
bộ, công chức;... 

Về cơ chế tài chính: Các quy định về 
cơ chế tài chính đối với tổ chức 
KH&CN công lập đã được đổi mới, 
điều chỉnh, tạo điều kiện thuận lợi cho 
các tổ chức KH&CN trong hoạt động 
nghiên cứu khoa học, triển khai công 
nghệ và sản xuất, kinh doanh. Tuy 
nhiên, việc đầu tư từ ngân sách nhà 
nước cho các tổ chức KH&CN công 
lập còn dàn trải, mang tính cào bằng, 
chưa thực sự chú trọng tập trung đầu 
tư có trọng tâm, trọng điểm cho các tổ 
chức KH&CN trong một số ngành, 
lĩnh vực cần ưu tiên phát triển để hình 
thành một số tổ chức KH&CN mạnh 
đạt trình độ khu vực... 

Một trong những lý do chính dẫn 
đến việc dàn trải nguồn lực đầu tư cho 
KH&CN từ ngân sách nhà nước là do 
số lượng tổ chức KH&CN công lập 

hiện nay quá nhiều. Hàng năm, trong 
cơ cấu chi ngân sách sự nghiệp, chi 
hoạt động thường xuyên cho các tổ 
chức KH&CN chiếm gần 90%, phần 
kinh phí dành cho hoạt động nghiên 
cứu, triển khai chỉ chiếm khoảng 10%. 
Chưa có quy định về việc cấp kinh phí 
từ ngân sách nhà nước theo hiệu quả 
hoạt động và hiệu quả đóng góp của tổ 
chức KH&CN công lập. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nêu kiến 
nghị: tiếp tục đổi mới theo hướng giao 
quyền tự chủ cho tổ chức, đẩy mạnh 
xã hội hóa dịch vụ sự nghiệp công 
trong lĩnh vực KH&CN; Ban hành 
quy định cấp phát hoặc tài trợ kinh phí 
từ ngân sách nhà nước cho tổ chức 
KH&CN theo hiệu quả hoạt động và 
hiệu quả đóng góp của tổ chức 
KH&CN công lập, làm cơ sở cho việc 
ưu tiên đầu tư đối với tổ chức hoạt 
động hiệu quả, đồng thời sáp nhập, 
giải thể tổ chức hoạt động kém hiệu 
quả; Giao đầy đủ quyền tự chủ cho 
người đứng đầu tổ chức KH&CN 
công lập gắn với trách nhiệm giải 
trình trong việc quản lý, sử dụng tài 
chính, tài sản, quản lý sử dụng nhân 
lực KH&CN của tổ chức, đồng thời 
tăng cường công tác thanh tra kiểm 
tra. 

Tại cuộc họp nhiều ý kiến đại diện 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn, Bộ Công thương, Ban Kinh tế 
Trung ương… cũng chia sẻ thực trạng 
cũng như những khó khăn vướng mắc 
khi thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu 
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trách nhiệm của các tổ chức KH&CN 
công lập, đồng thời đưa ra nhiều ý 
kiến gợi mở. 

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại 

buổi làm việc 

Đồng tình với những điểm được nêu 
trong báo cáo cũng như các ý kiến đưa 
ra tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ chỉ đạo Bộ KH&CN 
tiếp tục cập nhật số liệu của các bộ, 
tỉnh còn thiếu đồng thời đưa ra những 
kiến nghị đề xuất hết sức cụ thể, rõ 
ràng, tinh giản ở đâu, như thế nào… 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, đây là cơ 
hội để ngành KH&CN rà soát bộ máy, 
soát xét lại thông tư hướng dẫn, tổ 
chức thực hiện cho tốt chức năng hiện 
có, bám sát đánh giá đầy đủ và toàn 
diện hơn với tinh thần đổi mới mạnh 
mẽ, tăng cường năng lực thực sự, tạo 
động lực tăng cường hiệu quả trong 
nghiên cứu phát triển KH&CN, đổi 
mới sáng tạo, đáp ứng yêu cầu của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 
4, đóng góp lớn hơn vào phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước. Ngoài ra, 
cũng phải đặt mục tiêu là tinh giản bộ 
máy và biên chế, không phải cào 
bằng. Nghiên cứu xây dựng cơ chế 
hợp đồng có thời hạn của viên chức, 
cơ sở khoa học, thực tiễn để thực hiện, 

một mặt, tinh giản bộ máy, biên chế, 
mặt khác, tạo điều kiện nâng cao năng 
lực của bộ phận này. 

 Theo most.gov.vn 
 

CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH ĐỂ 
TIẾP CẬN CUỘC CÁCH MẠNG 
CÔNG NGHIỆP 4.0 

Ứng dụng công nghệ thông tin 
(CNTT), xây dựng Chính phủ điện tử, 
cải cách hành chính để tiếp cận cuộc 
cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 
là nội dung trọng tâm được các 
chuyên gia, nhà khoa học bàn luận tại 
hội thảo “Cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0 và Dự án luật Hành chính 
công” do Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
tổ chức ngày 3/6/2017, tại Hà Nội. 

Theo đánh giá của các chuyên gia, 
Việt Nam đang bắt đầu bước vào một 
giai đoạn phát triển và hội nhập mới. 
Trong giai đoạn 2016-2020, công 
nghiệp hóa theo hướng hiện đại hóa 
đã được xác định là trọng tâm của 
chiến lược phát triển quốc gia. 

Sự đẩy mạnh công nghiệp 4.0 dựa 
trên số hóa và kết nối là xu thế của thế 
giới và có thể mang lại cho Việt Nam 
nhiều cơ hội để đẩy nhanh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa; đồng thời 
cũng đưa đến những thách thức đối 
với quá trình phát triển. 

Cuộc CMCN 4.0 được phát triển 
trên nền tảng khoa học công nghệ, do 
đó, để có thể tiếp cận xu thế của công 
nghiệp 4.0, một trong những yêu cầu 
quan trọng đó là áp dụng khoa học 
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công nghệ vào hoạt động hành chính, 
dịch vụ công của các cơ quan Nhà 
nước; từ đó tạo môi trường kinh 
doanh, sản xuất thuận lợi cho người 
dân và doanh nghiệp. Sự tích hợp về 
mặt công nghệ đòi hỏi sự vào cuộc 
đồng bộ của tất cả các Bộ, ngành, địa 
phương. 

Trong bối cảnh cuộc CMCN 4.0, 
người dân và doanh nghiệp bức thiết 
đòi hỏi bộ máy hành chính cũng phải 
thực sự đổi mới, ứng dụng CNTT, 
thực hiện dịch vụ công trực tuyến, đơn 
giản hóa thủ tục hành chính, thì mới 
đáp ứng được yêu cầu của người dân 
và doanh nghiệp. 

Nếu cơ quan Nhà nước chậm đổi 
mới, vẫn thủ tục lạc hậu, giấy tờ rườm 
rà, sách nhiễu, sẽ trở thành rào cản 
cho đầu tư và phát triển. Vì vậy cán 
bộ công chức, viên chức các cấp, nhất 
là những người đứng đầu ở các sở, 
ngành, địa phương, cũng như phải 
thay đổi nhận thức từ cơ chế nền hành 
chính “mệnh lệnh”, “xin-cho” sang 
nền hành chính “phục vụ”; coi người 
dân và doanh nghiệp thực sự là “đối 
tác”, “khách hàng” trong cung cấp 
dịch vụ công. 

Theo Ủy viên Thường trực Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
của Quốc hội Trần Thị Quốc Khánh - 
Trưởng Ban soạn thảo Dự án Luật 
Hành chính công đánh giá, trong bối 
cảnh cuộc CMCN 4.0, Dự án Luật 
Hành chính công được xây dựng sẽ 
tạo hành lang pháp lý góp phần thúc 

đẩy mạnh mẽ việc xây dựng chính 
phủ/chính quyền điện tử, đổi mới, 
nâng cao nhận thức của các tầng lớp 
cán bộ, nhân dân, góp phần làm tăng 
các yếu tố tích cực, giảm thiểu những 
yếu tố thách thức trong tiến trình Việt 
Nam tiếp cận cuộc CMCN 4.0 cũng 
như trong hội nhập quốc tế. 

Ứng dụng CNTT trong cung cấp 
dịch vụ công còn nhiều hạn chế 

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và 
Truyền thông về ứng dụng CNTT 
cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đa 
số các Bộ, ngành, địa phương đã triển 
khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, mức độ 4 với tổng số dịch 
vụ công trực tuyến đạt được là 828 
dịch vụ công cấp Bộ, 11.409 dịch vụ 
công cấp tỉnh. Theo kết quả tổng hợp, 
tại các Bộ, 45,6% số dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 92,8% số dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 4 có phát sinh 
hồ sơ trực tuyến; tương ứng tại các 
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
là 81,67% và 22,63%. 

Tại các Bộ, ngành, địa phương, một 
số dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 đã đem lại hiệu quả cao. 
Tuy nhiên, bên cạnh kết quả tích cực, 
việc triển khai cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến còn một số hạn chế nhất 
định, điển hình như số dịch vụ công 
trực tuyến triển khai nhưng chưa phát 
sinh hồ sơ trực tuyến, một số địa 
phương báo cáo đã cung cấp số lượng 
lớn dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 
mức độ 4 nhưng chưa báo cáo số hồ 
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sơ trực tuyến phát sinh. 
Bên cạnh đó, công tác triển khai 

pháp luật về CNTT, giao dịch điện tử 
gắn kết với cải cách hành chính trong 
những năm qua cũng bộc lộ một số 
hạn chế, khó khăn nhất định. 

 
TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban 
KHCN&MT của Quốc hội phát biểu tại hội 

thảo 

Theo TS. Nguyễn Thành Phúc, Cục 
Tin học hóa (Bộ Thông tin và Truyền 
thông), khó khăn lớn nhất mà nhiều 
Bộ, ngành, địa phương phản ánh trong 
quá trình triển khai và ứng dụng công 
nghệ, giao dịch điện tử và chữ ký số 
trong cơ quan nhà nước là thiếu kinh 
phí. Ngoài khó khăn chính về kinh phí 
khi triển khai ứng dụng CNTT, còn có 
một số khó khăn vướng mắc khác, 
như: Người đứng đầu một số cơ quan 
Nhà nước chưa quan tâm, chỉ đạo 
quyết liệt việc ứng dụng CNTT, xây 
dựng Chính phủ điện tử, chính quyền 
điện tử, chưa gương mẫu, tham gia 
trực tiếp vào quá trình chỉ đạo, điều 
hành trên môi trường mạng. Một số 
địa phương chưa thực sự quan tâm tới 
chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 
mới chỉ quan tâm tới số lượng dịch vụ 
công trực tuyến. 

Một số văn bản quy phạm pháp luật 
cho ứng dụng CNTT trong hoạt động 
của cơ quan Nhà nước còn thiếu hoặc 
chưa cập nhật phù hợp với thực tiễn, 
tiêu biểu như quy định về quy trình, 
thủ tục trao đổi văn bản điện tử giữa 
các cơ quan Nhà nước, lưu trữ hồ sơ 
điện tử, sử dụng chữ ký số trong văn 
bản điện tử, kết nối, chia sẻ dữ liệu, cơ 
chế quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử 
dụng vốn Nhà nước. 

Ứng dụng CNTT tại nhiều nơi chưa 
thực sự gắn kết chặt chẽ với hoạt động 
cải cách hành chính. Nhân lực ứng 
dụng CNTT tại nhiều Bộ, ngành địa 
phương vừa thiếu, vừa hạn chế về 
năng lực, nhất là bộ phận chuyên 
trách, tham mưu, quản lý về ứng dụng 
CNTT. 

Theo nhiều đại biểu, để thúc đẩy 
ứng dụng CNTT trong hoạt động của 
cơ quan Nhà nước, xây dựng Chính 
phủ điện tử trong thời gian tới, thì việc 
tiếp tục nghiên cứu, ban hành, đề xuất 
ban hành các văn bản pháp luật để 
hoàn thiện hơn nữa hệ thống pháp luật 
về ứng dụng CNTT trong cơ quan 
Nhà nước, xây dựng Chính phủ điện 
tử có vai trò quan trọng, trong đó có 
dự án Luật Hành chính công. 

Theo TTXVN 
 

KHUYẾN KHÍCH DOANH 
NGHIỆP ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ THÂN THIỆN MÔI 
TRƯỜNG 

Tiếp đoàn đại biểu doanh nghiệp 
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(DN) có nhiều đổi mới, sáng tạo trong 
ứng dụng công nghệ thân thiện môi 
trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh 
quốc gia, Phó Thủ tướng Trịnh Đình 
Dũng kêu gọi cộng đồng DN cùng 
nâng cao nhận thức, đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ mới, hiện đại, thân 
thiện với môi trường. 

Tham dự buổi tiếp có Bộ trưởng Bộ 
Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) 
Trần Hồng Hà cùng đại diện 46 DN 
ứng dụng công nghệ thân thiện môi 
trường vì mục tiêu tăng trưởng xanh 
quốc gia. Đây là những DN do Sở 
TN&MT các địa phương lựa chọn vì 
đã tích cực đầu tư, ứng dụng khoa học 
công nghệ vào sản xuất, kinh doanh. 
Trong đó, có nhiều DN thuộc nhóm 
sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô 
nhiễm môi trường cao nhưng đã đầu 
tư đổi mới công nghệ với quy trình 
sản xuất hiện đại, thân thiện môi 
trường, từ đó góp phần giải quyết vấn 
đề môi trường trong quá trình sản 
xuất. 

 
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng.  

Ảnh: VGP/Nhật Bắc 
Chương trình “DN sáng tạo, ứng 

dụng công nghệ thân thiện môi trường 
vì mục tiêu tăng trưởng xanh quốc 
gia” là hoạt động hưởng ứng Ngày 

Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(18/5) và Ngày Môi trường thế giới 
(05/6) nhằm chia sẻ những thuận lợi 
cũng như khó khăn thách thức của các 
DN trong quá trình đổi mới công nghệ 
hướng tới phát triển kinh tế xanh. 
Đồng thời, tuyên truyền, khuyến khích 
các DN tăng cường ứng dụng khoa 
học và công nghệ thân thiện với môi 
trường vào sản xuất; áp dụng công 
nghệ, quy trình sản xuất sạch hơn 
nhằm giảm thiểu chất thải gây hiệu 
ứng nhà kính; cam kết sử dụng năng 
lượng tiết kiệm, hiệu quả; tăng cường 
sử dụng năng lượng sạch, năng lượng 
tái tạo; tăng cường xử lý chất thải, 
phát triển những sản phẩm thân thiện 
với môi trường. 

Phát triển kinh tế xanh, tăng trưởng 
xanh là vấn đề được Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ đặc biệt coi trọng. Nghị 
quyết của Chính phủ về hỗ trợ phát 
triển DN cũng đặt ra vấn đề DN phải 
xây dựng đạo đức, văn hóa DN, thực 
hiện quy định của pháp luật trong bảo 
vệ môi trường thiên nhiên, không vì 
phát triển kinh tế mà xem nhẹ môi 
trường. 

Trong khi thế giới đang bước vào 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 
4 với đặc trưng là ứng dụng công nghệ 
cao, máy móc hiện đại,... thì Việt Nam 
vẫn đang phát triển dựa nhiều vào 
khai thác tài nguyên và chi phí nhân 
công giá rẻ. Chi phí đầu tư cho đổi 
mới khoa học và công nghệ của DN 
Việt Nam chỉ chưa đầy 0,3% doanh 
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thu, trong khi tại Ấn Độ tỷ lệ này là 
5%, Hàn Quốc là 10%, Nhật Bản là 
50%. 

Phải luôn đặt mục tiêu phát triển 
xanh 

Tại cuộc gặp với Phó Thủ tướng, đại 
diện các DN cho rằng, việc ứng dụng 
công nghệ cao, thân thiện với môi 
trường, phát triển kinh tế xanh là tất 
yếu. Đại diện DN đánh giá cao những 
chính sách, cơ chế của Chính phủ và 
các Bộ, ngành nhằm khuyến khích DN 
đổi mới công nghệ, ứng dụng khoa 
học kỹ thuật, phát triển kinh tế xanh. 
Triển khai những cơ chế, chính sách 
này, cộng với nhận thức của bản thân 
mỗi DN, nhiều DN đã sẵn sàng loại bỏ 
những công nghệ cũ, lỗi thời để đầu tư 
ứng dụng công nghệ mới, từ đó sản 
xuất ra những sản phẩm bảo đảm chất 
lượng, thân thiện môi trường. 

Các DN cũng cho rằng, Chính phủ 
cần có các quy định cụ thể về phát 
triển kinh tế xanh, đưa ra những tiêu 
chuẩn cao về môi trường để DN có lộ 
trình triển khai thực hiện. Cùng với 
đó, cần có các quy định về thủ tục, hồ 
sơ, tiêu chí đấu thầu để khuyến khích 
DN ứng dụng khoa học công nghệ; 
kiến nghị Chính phủ xem xét điều 
chỉnh một số chính sách liên quan đến 
sử dụng đất đai cho sản xuất nông 
nghiệp; chính sách khuyến khích 
chuyển giao công nghệ; kiến nghị Nhà 
nước cần có quy hoạch, định hướng 
phát triển ngành nghề, hỗ trợ DN mở 
rộng, phát triển thị trường. 

Phát biểu tại cuộc gặp, Phó Thủ 
tướng Trịnh Đình Dũng khẳng định, 
Chính phủ luôn đánh giá cao vai trò 
của DN trong việc đổi mới công nghệ, 
thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh. 
Phó Thủ tướng đề nghị các DN Việt 
Nam luôn đặt mục tiêu đổi mới công 
nghệ để nâng cao hiệu quả kinh 
doanh, gắn với bảo vệ môi trường, sử 
dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn tài 
nguyên; tiếp tục nâng cao năng lực 
của mình, tận dụng mọi cơ hội từ cuộc 
Cách mạng công nghệ lần thứ 4. 

Theo chinhphu.vn 
 

ỨNG DỤNG, CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC 
XÂY DỰNG 

Đối với ngành Xây dựng, khoa học 
và công nghệ (KH&CN) đóng vai trò 
quan trọng trong việc nâng cao năng 
suất lao động và hiệu quả sản xuất, 
đặc biệt góp phần rút ngắn tiến độ, 
nâng cao chất lượng và giảm giá 
thành công trình. 

Ông Lê Trung Thành - Vụ trưởng 
Vụ KHCN và Môi trường, Bộ Xây 
dựng cho biết như trên tại buổi làm 
việc giữa Đoàn Khảo sát của Ủy ban 
Khoa học, Công nghệ và Môi trường 
(KH,CN&MT) của Quốc hội do đồng 
chí Phùng Đức Tiến - Phó Chủ nhiệm 
Ủy ban, KH,CN&MT làm Trưởng 
đoàn với Bộ Xây dựng về hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
(CGCN) và góp ý Dự thảo Luật 
Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) diễn 
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ra mới đây. 
KH&CN góp phần nâng cao chất 

lượng công trình 
Báo cáo về tình hình ứng dụng, 

CGCN trong lĩnh vực xây dựng và 
góp ý cho dự thảo Luật, ông Lê Trung 
Thành đã nhấn mạnh vai trò quan 
trọng của KH&CN trong quá trình 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước. Đối với ngành Xây dựng, 
KH&CN đóng vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao năng suất lao 
động và hiệu quả sản xuất, đặc biệt 
góp phần rút ngắn tiến độ, nâng cao 
chất lượng và giảm giá thành công 
trình.  

Ông Thành cho biết, hiện nay tình 
hình ứng dụng, CGCN trong lĩnh vực 
xây dựng chủ yếu là hoàn thiện quá 
trình chuyển đổi từ hợp tác với các 
chuyên gia, tư vấn nước ngoài và 
trong nước sang giai đoạn các kỹ sư, 
chuyên gia, công nhân hoàn toàn làm 
chủ việc ứng dụng sau CGCN, dây 
chuyền sản xuất; nghiên cứu phục vụ 
ứng dụng, CGCN đáp ứng nhu cầu 
doanh nghiệp và định hướng phát triển 
xây dựng do các tổ chức hoạt động 
khoa học thực hiện.  

Một số hình thức ứng dụng, CGCN 
phổ biến như ứng dụng công nghệ mới 
thông qua áp dụng quy trình sản xuất, 
tiêu chuẩn nước ngoài. Đây là hình 
thức phổ biến, phát huy hiệu quả tốt 
hiện nay; mua sắm, đổi mới máy móc 
thiết bị gắn liền CGCN; công nghệ thi 
công mới được chuyển giao theo các 

dự án đầu tư xây dựng do các tổng 
thầu nước ngoài thực hiện, trong đó 
các nhà thầu Việt Nam làm thầu phụ 
và tiếp thu làm chủ công nghệ; công 
nghệ mới được du nhập thông qua 
hình thức các doanh nghiệp nước 
ngoài hợp tác với các doanh nghiệp 
trong nước thành lập công ty tại Việt 
Nam để ứng dụng, CGCN vào Việt 
Nam; ứng dụng và chuyển giao kết 
quả nghiên cứu của các viện nghiên 
cứu, trường đại học cho các công ty.  

Thời gian gần đây, ứng dụng, 
CGCN trong xây dựng diễn ra sôi 
động và ngày càn trở thành tiền đề tất 
yếu, sống còn để các doanh nghiệp có 
thể tồn tại, duy trì được năng lực cạnh 
tranh trong dài hạn, bứt phá phát triển 
thành doanh nghiệp hàng đầu trong 
lĩnh vực xây dựng, ông Thành nói.  

Các doanh nghiệp trong nước đã làm 
chủ nhiều công nghệ trong thiết kế, thi 
công nhà cao tầng, các công trình giao 
thông, thủy lợi, các công trình công 
nghiệp có quy mô lớn và các công 
trình đặc biệt khác. Nhiều nghiên cứu 
ứng dụng KH&CN đã được thực hiện 
trong các lĩnh vực nền móng, trắc địa 
công trình; gia cố nền đất yếu, cọc, hồ 
đào; công trình ngầm, độ nghiêng nhà 
siêu cao tầng; công nghệ thi công kết 
cấu nhịp lớn; ứng suất trước kết cấu 
bê tông cốt thép; phòng chống cháy, 
động đất, gió bão cho nhà và công 
trình; công nghệ thi công bê tông mặt 
đường, bê tông khí, bê tông đầm lăn; 
bê tông và vữa đặc biệt, nghiên cứu bê 
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tông cốt sợi thép siêu mảnh sử dụng 
cho các kết cấu thành vỏ mỏng,… 

Hoạt động CGCN sẽ tốt hơn khi 
Luật CGCN (sửa đổi) ban hành 

Ông Lê Trung Thành cho biết, trong 
quá trình xây dựng Dự thảo Luật 
CGCN (sửa đổi), Bộ Xây dựng đã 
tham gia các phiên họp, hội thảo góp ý 
do UBKH,CN&MT, Bộ KH&CN tổ 
chức. Với Dự thảo lần này, Bộ Xây 
dựng góp ý Ban soạn thảo nghiên cứu 
việc đưa ra quy định mới về việc bắt 
buộc phải đăng ký đối với các loại 
CGCN thuộc danh mục khuyến khích 
và các công nghệ không thuộc danh 
mục hạn chế chuyển giao; xem xét 
thêm việc quy định các tổ chức 
KH&CN công lập phải thành lập bộ 
phận hỗ trợ CGCN (trung tâm CGCN) 
như thế nào cho phù hợp với chính 
sách về cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm của các tổ chức KH&CN theo 
Nghị định của Chính phủ;…  

Theo lãnh đạo Viện KHCN Xây 
dựng, có thể nói, ngành Xây dựng (đô 
thị, nhà ở và các công trình kết cấu hạ 
tầng,…) đạt được những thành tựu 
như ngày nay là nhờ một phần quan 
trọng vào việc ứng dụng, CGCN đặc 
biệt là các công nghệ tiên tiến, hiệu 
quả với những cải tiến thích hợp với 
điều kiện của Việt Nam. Sau khi Luật 
CGCN (sửa đổi) được ban hành, chắc 
chắn hoạt động CGCN sẽ tốt hơn, việc 
phát triển thị trường công nghệ, trong 
đó có công nghệ xây dựng sẽ có 
những chuyển biến nhanh hơn. 

Ông Phùng Đức Tiến - Phó Chủ 
nhiệm UB KH,CN&MT của Quốc hội 
bày tỏ sự ấn tượng về những kết quả 
ngành xây dựng đã đạt được trong 
hoạt động ứng dụng, CGCN, trong đó 
có việc làm chủ nhiều công nghệ thiết 
kế, thi công nhà cao tầng, các công 
trình giao thông, thủy lợi, công trình 
công nghiệp có quy mô lớn và các 
công trình đặc biệt khác. Đoàn khảo 
sát sẽ tiếp thu, tổng hợp ý kiến làm 
căn cứ xây dựng, hoàn thiện dự thảo 
Luật trình Quốc hội xem xét, quyết 
định vào Kỳ họp thứ 3, Khóa XIV 
tới.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 
 
 
 Nhật Bản phát triển robot cứu hộ 
thế hệ mới 

Đại học Kyoto (Nhật Bản) vừa giới 
thiệu một robot cứu hộ có khả năng 
tìm kiếm và cứu người mắc kẹt trong 
các tòa nhà do thảm họa thiên tai. 

Robot này tên là Fuhga, cao khoảng 
25 cm và rộng 60 cm, được trang bị 2 
bánh xe dây xích và 1 cánh tay dài ở 
chính giữa với thiết bị gắp nhả để có 
thể nắm giữ thân người khi cứu hộ. 
Fuhga được phát triển bởi phòng thí 
nghiệm do GS Fumitoshi Matsuno 
(thuộc Đại học Kyoto) đứng đầu. 

Robot này đã đứng thứ nhất trong 
cuộc thi robot cứu hộ Robo Cup Japan 
Open 2017 hồi đầu tháng 5/2017. 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Hiện ông muốn triển khai loại robot 
trên để phục vụ hoạt động cứu hộ tại 
nhà máy điện nguyên tử Fukushima 
Daiichi ở thành phố Fukushima - khu 
vực đã bị phá hủy trong thảm họa 
động đất và sóng thần tháng 3/2011. 

Phòng thí nghiệm của GS Matsuno 
trước đó cũng đã phát triển một loại 
robot khác được sử dụng để đánh giá 
mức độ thiệt hại trong tòa nhà bị tàn 
phá do thảm họa năm 2011. 

Theo NASATI 
 

 Phát hiện ra các gene quy định 
trí thông minh ở con người   

 
Giới khoa học tuyên bố đã xác định 

được 52 gene trong cơ thể người có 
liên quan tới trí thông minh, trong đó 
40 gen lần đầu tiên được phát hiện.  

Trong báo cáo mới công bố trên tạp 
chí Nature Genetics, các nhà khoa 
học đến từ Trung tâm Nghiên cứu 
thần kinh học Amsterdam (Hà Lan) 
cho biết toàn bộ số gen thông minh 
mới được phát hiện này quy định 
20% trí thông minh ở mỗi người.  

Hầu hết số gene mới phát hiện có 
liên quan tới chỉ số IQ của mỗi ngưới 
đều có vai trò kiểm soát sự phát triển 
của các tế bào trong não đặc biệt là 
sự phân tách các nơron thần kinh và 
quá trình hình thành các khớp thần 

kinh vốn được coi như những cổng 
kết nối thông tin giữa các nơron.  

Đây là lần đầu tiên, các nhà khoa 
học đã có thể nhận dạng được một 
lượng lớn gene có ảnh hưởng tới trí 
thông minh của con người.  

Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra một 
mối liên hệ “bất ngờ” giữa trí thông 
minh và căn bệnh tự kỷ. Phát hiện 
này được cho là sẽ giúp các nhà khoa 
học hiểu rõ hơn về nguồn gốc của 
tình trạng này.  

Nhờ công nghệ hiện đại, nhóm 
nghiên cứu đã quét hình ảnh và so 
sánh hàng trăm nghìn bộ gen khác 
nhau, tìm ra mối liên hệ giữa các đặc 
điểm của hệ gene với tình trạng bệnh 
tật, cấu trúc cơ thể của mỗi người.  

Trong nghiên cứu lần này, các 
chuyên gia phát hiện ra người có các 
biến thể gene quy định chỉ số IQ cao 
cũng phải đối mặt với nguy cơ mắc 
chứng tự kỷ cao hơn. Ngược lại, 
những người thiếu những biến thể 
“gene thông minh” lại có nguy cơ bị 
tâm thần phân liệt và béo phì cao 
hơn.  

Giới khoa học cho biết có hàng 
nghìn biến thể gene trong cơ thể con 
người liên quan tới trí thông minh và 
52 gene mới được phát hiện là những 
gene quan trọng nhất.  

Theo Vietnamplus.vn 
 

 Quạt không cánh lần đầu được 
sản xuất tại Việt Nam  

Sau hơn nửa năm nghiên cứu, kỹ sư 
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Châu Nguyên Khải - Trung tâm 
Nghiên cứu liên ngành, Đại học Công 
nghệ TPHCM - đã chế tạo thử nghiệm 
thành công quạt khuếch gió hồi lưu, 
còn được gọi là quạt không cánh. Đây 
là lần đầu tiên quạt không cánh được 
nghiên cứu và chế tạo ở trong nước. 

Theo kỹ sư Khải, ý tưởng quạt 
không cánh được phát triển đầu tiên 
bởi Công ty Toshiba (Nhật Bản) với 
nguyên lý là thổi không khí từ khe hở 
của một vòng có cánh được ẩn trong 
thân đế, hút không khí từ ngoài và dẫn 
nó đến khe thoát, tạo ra luồng khí 
chuyển động trơn tru hơn. 

Không khí được tăng tốc qua một 
khe hình vành khuyên và một đường 
dốc hình biên dạng cánh máy bay. 
Lớp không khí mỏng có tốc độ cao 
được tạo ra sẽ kéo theo chuyển động 
của các lớp không khí lân cận do hiệu 
ứng ma sát nhớt. Cách tăng tốc không 
khí này giúp loại bỏ các rung động và 
xoáy (sự đảo gió) vốn là nhược điểm 
của các kiểu quạt truyền thống. 

Kỹ sư Khải cho biết, quạt không 
cánh của ông là sự kết hợp hoàn thiện 
giữa công nghệ dựng hình (Computer-
Aided Design - CAD), công nghệ mô 
phỏng các bài toán kỹ thuật trên máy 
tính (Computer-Aided Engineering - 
CAE) và công nghệ in 3D. 

Đây là quy trình khép kín thông qua 
sự hỗ trợ của hệ thống máy tính, giúp 
các kỹ sư chọn thiết kế tối ưu cho sản 
phẩm. Điều này giúp hạn chế khâu sản 
xuất mẫu thử và đo các thông số đầu 

ra của sản phẩm - vốn phải được thực 
hiện bằng các thiết bị chuyên dụng rất 
đắt tiền nhưng không đảm bảo đo 
được mọi thông số. Kết quả là chi phí 
cho quá trình sản xuất được tiết kiệm 
đáng kể. 

Quá trình in 3D được kiểm soát 
bằng máy tính thông qua phần mềm 
nối trước khi truyền thông tin sang 
máy in. Các thông số được cài đặt 
trong giao diện phần mềm để đảm bảo 
nhiệt độ và tốc độ in hợp lý, tiết kiệm 
thời gian và nhiên liệu. 

Theo Báo Khoa học và Phát triển 
 

 
 

 
ỨNG DỤNG CỦA INTERNET 
VẠN VẬT CHO THÀNH PHỐ 
THÔNG MINH 

Đến nay, chúng ta chưa thể hình 
dung được tất cả các ứng dụng của 
Internet vạn vật (IoT) cũng như sự 
phát triển công nghệ và nhu cầu đa 
dạng của người sử dụng tiềm năng. 
Dưới đây chỉ là một số ứng dụng quan 
trọng có thể thấy được trong xây dựng 
Thành phố thông minh. 

 
Đến năm 2020, chúng ta sẽ thấy sự 

phát triển của những hành lang Siêu 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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thành phố và các thành phố kết nối 
mạng, hợp nhất và có thương hiệu. 
Với hơn 20% dân số thế giới dự kiến 
sẽ sống ở các đô thị vào năm 2025, 
quá trình đô thị hóa sẽ là một xu 
hướng sẽ tác động đến cuộc sống và 
tính di động của các cá nhân trong 
tương lai. Việc mở rộng ranh giới 
thành phố nhanh chóng, do sự gia tăng 
dân số và phát triển cơ sở hạ tầng, sẽ 
buộc các ranh giới thành phố mở ra 
bên ngoài và bao chùm lên các thành 
phố vệ tinh xung quanh để tạo thành 
các Siêu thành phố, với dân số trên 10 
triệu người. Đến năm 2023, sẽ có 30 
siêu thành phố trên toàn cầu, với 55% 
số đó là ở các nền kinh tế đang phát 
triển như Ấn Độ, Trung Quốc, Nga và 
Mỹ Latinh. Điều này sẽ dẫn đến sự 
phát triển của các thành phố thông 
minh với tám tính năng thông minh, 
bao gồm: Kinh tế thông minh (Smart 
Economy), Tòa nhà thông minh 
(Smart Buildings), Di chuyển thông 
minh (Smart Mobility), Năng lượng 
thông minh (Smart Energy), Công 
nghệ thông tin và Truyền thông thông 
minh (Smart Information 
Communication and Technology), 
Quy hoạch thông minh (Smart 
Planning), Công dân thông minh 
(Smart Citizen) và Chính phủ thông 
minh (Smart Governance). Vào năm 
2025, thế giới sẽ có khoảng 40 thành 
phố thông minh.  

Vai trò của chính quyền thành phố 
sẽ đặc biệt quan trọng để triển khai 

IoT. Vận hành các hoạt động hàng 
ngày của thành phố và tạo ra chiến 
lược phát triển đô thị sẽ thúc đẩy việc 
sử dụng IoT. Do đó, các thành phố và 
dịch vụ của chúng là một nền tảng gần 
như lý tưởng cho nghiên cứu IoT, có 
tính đến các yêu cầu của thành phố và 
biến chúng thành các giải pháp được 
hỗ trợ bằng công nghệ IoT. Ở Châu 
Âu, các sáng kiến thành phố thông 
minh nhất tập trung hoàn toàn vào IoT 
được thực hiện theo dự án Smart 
Santander của Chương trình Nghiên 
cứu khung 7 (PF7). Dự án này nhằm 
mục đích triển khai một cơ sở hạ tầng 
IoT bao gồm hàng ngàn thiết bị IoT 
trải khắp một số thành phố (Santander, 
Guildford, Luebeck và Belgrade). 
Điều này sẽ cho phép đồng thời phát 
triển và đánh giá các dịch vụ và thực 
hiện các thí nghiệm nghiên cứu khác 
nhau, qua đó hỗ trợ tạo ra một môi 
trường thành phố thông minh. 

Tương tự, dự án OUTSMART, một 
trong những dự án Internet Tương lai 
trong PF7, tập trung vào các tiện ích 
và môi trường ở các thành phố và giải 
quyết vai trò của IoT trong quản lý 
nước thải, chiếu sáng công cộng và 
các hệ thống giao thông cũng như 
giám sát môi trường. 

Dự án BUTLER đề xuất một tầm 
nhìn về thành phố thông minh như là 
“miền ngang”, trong đó nhiều kịch 
bản theo chiều dọc được tích hợp và 
đồng bộ để tạo khả năng cho khái 
niệm về cuộc sống thông minh. Một 
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kịch bản ngang dẫn đến việc sử dụng 
các công nghệ truyền thông không 
đồng nhất và buộc người sử dụng 
tương tác với các dịch vụ IoT thông 
suốt và phổ biến. Trong bối cảnh này, 
có rất nhiều thách thức nghiên cứu 
quan trọng đối với các ứng dụng IoT 
thành phố thông minh: 

• Khắc phục phương thức tổ chức 
theo hình ống truyền thống của các 
thành phố, với mỗi đơn vị chịu trách 
nhiệm cho thế giới khép kín của họ. 
Mặc dù không phải là vấn đề công 
nghệ, nhưng đây là một trong những 
rào cản chính. 

• Tạo các thuật toán và đề án để mô 
tả thông tin được tạo ra bởi cảm biến 
trong các ứng dụng khác nhau để cho 
phép trao đổi thông tin hữu ích giữa 
các đơn vị khác nhau của thành phố. 

• Các cơ chế cho việc triển khai hiệu 
quả về chi phí và thậm chí duy trì 
quan trọng hơn các thiết bị này, bao 
gồm thu thập năng lượng. 

• Đảm bảo việc đọc tin cậy từ vô số 
bộ cảm biến và hiệu chuẩn hiệu quả 
của một số lượng lớn các cảm biến 
được triển khai ở khắp mọi nơi từ cột 
đèn đến thùng rác. 

• Giao thức và thuật toán năng lượng 
thấp 

• Các thuật toán để phân tích và xử 
lý dữ liệu thu được trong thành phố và 
làm cho nó trở nên “có nghĩa”. 

• Triển khai và tích hợp IoT quy mô 
lớn. 

Theo NASATI 

 
 
 

CÔNG NGHỆ MỚI GIÚP GIẢM 
RỦI RO RÒ RỈ XĂNG DẦU Ở 
CÁC CÂY XĂNG 

Hiện nay, Việt Nam chưa có quy 
định bắt buộc phải sử dụng bồn chứa 
xăng dầu hai lớp tại các cửa hàng 
xăng dầu, phần lớn bồn chứa được 
sản xuất một lớp thép, bọc nhựa 
đường, rủi ro cao về rò rỉ xăng dầu, ô 
nhiễm đất, nguồn nước và an toàn 
phòng cháy chữa cháy. Nhằm giải 
quyết vấn đề này, đại diện của 
Idemitsu Kosan - nhà đầu tư Nhật Bản 
tại Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (tỉnh 
Thanh Hóa) đưa ra giải pháp sử dụng 
loại bồn chứa xăng dầu hai lớp. 

Theo đó, doanh nghiệp này quyết 
định thực hiện việc đặt hàng Tamada 
Việt Nam chế tạo ba bồn chứa xăng 
dầu hai lớp SF cho Trạm dịch vụ xăng 
dầu của Idemitsu ở Hà Nội, nhằm bảo 
đảm an toàn cho nhân viên và môi 
trường. 

Bồn chứa xăng dầu do Tamada chế 
tạo gồm một lớp thép bên trong và bên 
ngoài được gia cố bởi lớp nhựa cường 
lực. Lớp nhựa cường lực bảo vệ bồn 
không bị ăn mòn kim loại. Bồn cũng 
được trang bị bộ phận cảm ứng để 
phát hiện nguy cơ rò rỉ. Đặc điểm này 
giúp ngăn ngừa nguy cơ rò rỉ xăng dầu 
gây ô nhiễm môi trường đất, môi 
trường nước và nguy cơ cháy nổ. 

Trong khuôn khổ “Hội nghị kỹ thuật 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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chế tạo bồn chứa xăng dầu hai lớp 
chôn ngầm” do Công ty TNHH 
Tamada Việt Nam và Idemitsu Kosan 
Co.,Ltd phối hợp tổ chức, ban tổ chức 
đã giới thiệu công đoạn cuối cùng 
trong quy trình công nghệ tiên tiến chế 
tạo bồn thép hai lớp với lớp phủ 
cường lực (gọi tắt là bồn hai lớp SF) 
với sự tham gia của các đại diện Bộ 
Công thương, Cục Kỹ thuật An toàn 
và Môi trường Công nghiệp (Bộ Công 
Thương), Cục kiểm soát ô nhiễm 
(Tổng cục Môi trường), Tổng cục 
Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, 
Cục Cảnh sát PCCC và CHCN, Sở 
Cảnh sát PCCC Hà Nội, Sở Cảnh sát 
PCCC Hải Phòng, Ban Quản lý Khu 
Kinh tế Hải Phòng, Sở Công thương 
TP Hải Phòng cùng các đối tác của 
Idemitsu và Tamada tại Việt Nam. 

Sắp tới Công ty TNHH Tiếp thị 
xăng dầu Idemitsu Q8, liên doanh 
giữa Idemitsu Kosan Co.,Ltd. và đối 
tác Kuwait sẽ đưa vào vận hành Trạm 
dịch vụ xăng dầu đầu tiên tại Hà Nội. 

Theo nhandan.com.vn 
 

SẢN PHẨM CÔNG NGHỆ CAO 
HÀN QUỐC THU HÚT SỰ QUAN 
TÂM Ở ENTECH 2017 

Tại Triển lãm Công nghệ Năng 
lượng và Môi trường Việt Nam 2017 
(Entech 2017) được tổ chức mới đây 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đã trình làng 
nhiều sản phẩm tiên tiến, đạt chuẩn 
an toàn, thân thiện với môi trường. 

Tại Triển lãm, công ty Sehwa 
Hightech đã giới thiệu đồng hồ đo ga 
an toàn đa chức năng Multifunction 
Gas Safety Meter được sử dụng tại 
nhiều công trình, dự án lớn tại Hàn 
Quốc.  

 
Các sản phẩm của SEHWA HIGHTECH tại 

triển lãm. (Nguồn: Aving) 

Ngoài đặc tính vốn có là tự động 
khóa an toàn hệ thống ga khi xảy ra 
động đất, sản phẩm này còn được mở 
rộng thêm các chức năng mũi nhọn 
như chống điều khiển, chống trộm. 

Doanh nghiệp Hwashin Hitech là 
doanh nghiệp chuyên về sản xuất các 
bulông và đai ốc, hiện nay mở rộng 
sản xuất các sản phẩm lắp đặt kim loại 
sử dụng trong tuabin ga và khí bay 
hơi, tàu ngầm... 

Theo ông Jaehan Shin, đại diện 
Công ty Bexco (Hàn Quốc), đây là lần 
thứ 9 Entech được tổ chức tại Việt 
Nam, nhưng là lần đầu tiên tổ chức tại 
Thành phố Hồ Chí Minh với số lượng 
doanh nghiệp Hàn Quốc tham dự 
đông nhất, có 107 doanh nghiệp (tăng 
40% so với năm ngoái).  

Tại Entech 2016, các doanh nghiệp 
Hàn Quốc đã ký kết hợp tác xuất khẩu 
với hơn 270 đối tác tại các nước khu 
vực Đông Nam Á (trong đó 90% là 
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doanh nghiệp Việt Nam), với trị giá 
đạt 35 triệu USD. 

Theo Vietnamplus.vn 
 
 

 
TỔNG CỤC TCĐLCL TĂNG 
CƯỜNG HỢP TÁC VỚI ITRI VỀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ 
XANH 

Mới đây, các chuyên gia của Viện 
Kỹ thuật Công nghiệp Đài Loan 
(ITRI) đã sang thăm và làm việc với 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Tổng cục TCĐLCL). Buổi làm 
việc có sự tham gia của ông Tom Wu - 
Kỹ sư chính, Bộ phận công nghệ 
quang điện, Phòng thí nghiệm nghiên 
cứu năng lượng xanh và môi trường 
của Viện Kỹ thuật Công nghiệp Đài 
Loan (ITRI) cùng các chuyên gia. Đại 
diện đón tiếp và làm việc với đoàn, về 
phía Tổng cục TCĐLCL có Phó Tổng 
cục trưởng Tổng cục TCĐLCL 
Nguyễn Hoàng Linh cùng đại diện các 
đơn vị Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ tiêu 
chuẩn, Vụ đo lường, Vụ Đánh giá hợp 
chuẩn hợp quy... 

Tại buổi làm việc, 2 bên đã cùng 
nhau trao đổi về các vấn đề như: Xây 
dựng năng lực tái chế chất thải ở Việt 
Nam; tìm hiểu hiện trạng kỹ thuật tái 
chế và thúc đẩy thành công các dự án 
cho các thành viên APO; Hỗ trợ cho 
các nhà đầu tư của Đài Loan tìm kiếm 
cơ hội giải quyết các vấn đề về xử lý 
chất thải và tái chế chất thải điện tử ở 

Việt Nam. 
Đặc biệt, quan tâm về vấn đề đẩy 

mạnh công nghệ môi trường dựa trên 
cơ chế tài chính quốc tế cho ngành tái 
chế ở Việt Nam; tìm kiếm cơ hội xây 
dựng mô hình chuyển đổi từ khu công 
nghiệp thành khu công nghiệp sinh 
thái; có được ý tưởng xây dựng các 
khu công nghiệp sinh thái để giảm 
chất thải, giảm chất gây ô nhiễm 
nhưng tăng lợi ích; Thúc đẩy hoạt 
động tái chế nhằm tăng tỷ lệ chất thải 
được tái chế ở Việt Nam; tiếp cận các 
công nghệ tái chế tiên tiến, các cơ chế 
chính sách, kinh nghiệm tái chế của 
Đài Loan. 

 Kết thúc buổi làm việc Phó Tổng 
cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh kỳ 
vọng, sự hợp tác giữa Tổng cục và 
ITRI tiếp tục được đẩy mạnh. Tăng 
cường quan hệ hợp tác giữa các bên, 
tìm kiếm cơ hội hợp tác mới về công 
nghệ xanh giữa hai quốc gia; phối hợp 
nghiên cứu, triển khai các dự án liên 
quan đến công nghệ xanh nhằm thúc 
đẩy các dự án về năng lượng tái tạo, 
thân thiện môi trường; 

Đồng thời tăng cường trao đổi thông 
tin chuyên môn và kỹ thuật trong 
nghiên cứu và phát triển công nghệ 
xanh, nâng cao năng lực của chuyên 
gia và tổ chức/doanh nghiệp Việt Nam 
thông qua trao đổi chuyên gia trong 
lĩnh vực công nghệ xanh. 

 ITRI là tổ chức nghiên cứu phi lợi 
nhuận lớn nhất ở Đài Loan, chịu trách 
nhiệm quảng bá về công nghệ và tiêu 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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chuẩn công nghiệp mới và là đơn vị tư 
vấn chính sách năng lượng xanh chính 
cho chính phủ Đài Loan.  

Theo vietq.vn 
 

THIẾT LẬP CHÍNH SÁCH 
ỨNG PHÓ VỚI CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 VỀ 
ĐO LƯỜNG 

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế 
quốc tế, toàn cầu hóa về đo lường và 
sự phát triển nhanh của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi 
nhiều cơ sở hạ tầng trong xã hội cần 
phải đổi mới, trong đó có cơ sở hạ 
tầng đo lường quốc gia. 

Từ ngày từ ngày 22 - 23/ 5/ 2017 tại 
Malaysia, hội thảo “Hiện đại hoá cơ 
sở hạ tầng đo lường quốc gia: Những 
vấn đề chính - cách tiếp cận - bài học 
kinh nghiệm” được phối hợp tổ chức 
bởi Chương trình Đo lường Châu Á - 
Thái Bình Dương (APMP) và Diễn 
đàn Đo lường Pháp định Thái Bình 
Dương (APLMF), Viện Đo lường 
Quốc gia Đức (PTB) và Viện Đo 
lường Quốc gia Malaysia. 

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Minh 
Hiệp và Phó Vụ trưởng Vụ Đo lường 
Trần Quý Giầu tham dự hội thảo. 

Trong khuôn khổ của chương trình 
MEDEA, được xây dựng để cung cấp 
cho những người tham dự các công cụ 
và thông lệ tốt nhằm đổi mới cơ sở hạ 
tầng đo lường quốc gia đáp ứng các 
yêu cầu của nền kinh tế. Hội thảo này 

có ý nghĩa quan trọng đối với những 
nhà quản lý, kỹ thuật có liên quan đến 
xây dựng, củng cố, tăng cường, đổi 
mới cơ sở hạ tầng đo lường quốc gia. 

Với mục tiêu phân tích và thảo luận 
các vấn đề chính phát sinh khi phát 
triển và hiện đại hoá cơ sở hạ tầng đo 
lường quốc gia; xác định các lĩnh vực 
quan tâm và hợp tác giữa đo lường 
khoa học và đo lường pháp định để có 
thể giải quyết các vấn đề quan trọng, 
thách thức của đo lường; chia sẻ kinh 
nghiệm, phương pháp tiếp cận và các 
nguồn lực sẵn có đã được áp dụng 
hiệu quả trong thực tiễn phát triển cơ 
sở hạ tầng đo lường quốc gia ở khu 
vực Châu Á - Thái Bình Dương; xác 
định các ưu tiên và cách tiến hành đối 
với việc cải thiện cơ sở hạ tầng đo 
lường ở cấp quốc gia và khu vực. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Hà Minh 
Hiệp, thông qua hội thảo nần này, 
đoàn Việt Nam hy vọng với sự trợ 
giúp của PTB và trao đổi kiến thức 
với các cán bộ đo lường của các nước 
Châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam 
có thể học hỏi những bài học quan 
trọng trong việc hiện đại hóa cơ sở hạ 
tầng đo lường cho tình hình hiện tại 
cũng như thiết lập chính sách tương 
lai để ứng phó với cuộc Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 nói chung và Đo 
lường 4.0 nói riêng. 

Theo vietq.vn 
 
 
 

TIN NGẮN KH&CN 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Công bố phát hiện mới về nguồn 
gốc loài người 

Những thay đổi về môi trường có thể 
đã giúp thúc đẩy quá trình tiến hóa từ 
loài vượn thành loài tổ tiên của loài 
người. 

 
Xương hàm của sinh vật giống vượn 

Graecopithecus freybergi, lấy từ Pyrgos 
Vassilissis, Hy Lạp, một trong những mẫu vật 

được phân tích. 

Lâu nay các nhà nghiên cứu cho 
rằng nguồn gốc của loài người tiến 
hóa từ loài vượn sống cách đây 
khoảng 5 triệu năm ở châu Phi. Tuy 
nhiên, một nghiên cứu mới đây về các 
mẫu hóa thạch được tìm thấy ở Hy 
Lạp và Bulgaria đã mang lại một giả 
thuyết mới. 

Các nhà nghiên cứu đến từ Pháp, 
Đức, Bulgaria, Hy Lạp, Canada và 
Australia đã tiến hành phân tích 
những chân răng từ 2 mẫu vật hóa 
thạch của loài sinh vật giống vượn, 
được biết đến là Graecopithecus 
freybergi, sống vào khoảng 7,2 triệu 
năm trước. Theo đó, bằng cách sử 
dụng công cụ chụp cắt lớp hàm dưới 
của mẫu vật được khai quật ở Hy Lạp 
năm 1944 và răng hàm trên của mẫu 
vật được tìm thấy ở Bulgaria năm 

2009, các nhà khoa học cho rằng, đây 
có thể là thành viên cổ xưa nhất trong 
dòng dõi loài người - bắt đầu sau khi 
tiến hóa tách khỏi loài, sau này tiến 
hóa thành tinh tinh - họ hàng gần nhất 
của loài người. 

Cho đến nay, loài thuộc phân họ 
người cổ xưa nhất được biết đến là 
Sahelanthropus, sống cách đây 6-7 
triệu năm ở Cộng hòa Chad thuộc 
châu Phi. 

Các tác giả công trình nghiên cứu 
nhận định, đây là một phát hiện đáng 
ngạc nhiên, bởi lâu nay nguồn gốc của 
loài người thường được biết đến xuất 
phát từ loài vượn ở châu Phi. 

Dựa vào niên đại các mẫu hóa thạch 
Graecopithecus trên, họ đặt ra giả 
thuyết sự phân tách tiến hóa của loài 
vượn sang tổ tiên của loài người và tổ 
tiên của loài tinh tinh diễn ra tại khu 
vực Địa Trung Hải. Theo đó, những 
thay đổi về môi trường có thể đã giúp 
thúc đẩy quá trình tiến hóa từ loài 
vượn thành loài tổ tiên của loài người. 

Cho đến nay, Graecopithecus vẫn là 
một loài sinh vật bí ẩn do các hóa 
thạch được tìm thấy rải rác ở khắp 
nơi. Kích thước của loài này gần bằng 
một con tinh tinh cái và thường sống 
trong các khu vực có đồng cỏ và rừng 
núi tương đối khô cằn, tương tự các 
khu vực đồng cỏ ở châu Phi ngày nay, 
cùng với các loài linh dương, hươu 
cao cổ, tê giác, voi, linh cẩu và lợn 
rừng. 

Theo Chinhphu.vn 
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 Nga phát triển công nghệ sản 
xuất kim loại màu thân thiện môi 
trường 

Các nhà hóa học Nga đã phát triển 
thành công phương pháp mới luyện 
các loại kim loại màu như đồng, niken 
và molypden với chi phí sản xuất thấp 
hơn, đồng thời góp phần cải thiện môi 
trường xung quanh các nhà máy luyện 
kim.  

Giáo sư Alexander Medvedev, Khoa 
Kim loại màu và Vàng trường Đại học 
Khoa học và Công nghệ quốc gia Nga 
MISIS (NUST MISIS), cho biết công 
nghệ sản xuất mới có 4 ưu điểm vượt 
trội: chi phí thấp (do ít tiêu tốn năng 
lượng khi sản xuất), tỷ lệ kim loại cao 
hơn, ít ảnh hưởng môi trường (do 
giảm lượng khí thải sulfur dioxide) và 
tính thương mại cao hơn.  

Phần lớn các phương pháp luyện 
kim loại màu được áp dụng rộng rãi 
hiện nay đều tiêu tốn nhiều năng 
lượng và gây hại cho môi trường do 
lượng khí thải sulfur dioxide sản sinh 
từ quặng chứa lưu huỳnh. Trong khi 
đó, phương pháp mới làm giàu quặng 
mà các nhà hóa học Nga phát kiến có 
thêm một số nguyên vật liệu bổ trợ 
như muối, nước và axít.  

Đây là những nguyên liệu được 
chứng minh góp phần giảm tiêu thụ 
năng lượng hiệu quả và lượng khí thải 
- vốn là ưu điểm của phương pháp 
trên.  

Hiện công nghệ luyện kim mới này 
đang được thử nghiệm trong quá trình 

luyện quặng niken và quặng đồng ở 
Nga, Myanmar và Mông Cổ, và đã 
được giới thiệu để đi vào sản xuất tại 
một số nơi. 

Theo Vietnamplus.vn 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Ba đối tượng bắt buộc phải đăng 
ký cấp Giấy phép tiếp cận nguồn 
gen 

Nghị định số 59/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ quy định ba đối tượng phải 
đăng ký và đề nghị cấp Giấy phép tiếp 
cận nguồn gen.  

Đối tượng là cá nhân đăng ký và đề 
nghị cấp Giấy phép tiếp cận nguồn 
gen phải đáp ứng các yêu cầu sau:  

Có bằng cấp chuyên môn (từ đại học 
trở lên) về một trong các lĩnh vực như 
sinh học, công nghệ sinh học, dược 
học và khoa học nông nghiệp; là thành 
viên của tổ chức KH&CN đang hoạt 
động theo quy định pháp luật của quốc 
gia nơi tổ chức được thành lập trong 
các lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh 
học, dược học, khoa học nông nghiệp 
và được tổ chức này bảo lãnh bằng 
văn bản.  

Khi có nhu cầu tiếp cận nguồn gen, 
các đối tượng trên phải thực hiện các 
bước sau:  

Đăng ký tiếp cận nguồn gen với cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền; Thỏa 
thuận và ký Hợp đồng với Bên cung 
cấp; đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã 
xác nhận Hợp đồng; nộp hồ sơ đề nghị 
cấp Giấy phép tiếp cận nguồn gen tới 
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cơ quan nhà nước có thẩm quyền; 
cung cấp thông tin, tài liệu bổ sung; 
hoàn thiện hồ sơ khi có yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền trong 
quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

Bị thu giấy phép nếu sử dụng nguồn 
gen gây hại: 

Nghị định quy định Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn cấp, gia hạn 
và thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn 
gen đối với nguồn gen của giống cây 
trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản 
và giống cây lâm nghiệp. 

Các trường hợp khác do Bộ Tài 
nguyên và Môi trường cấp, gia hạn và 
thu hồi Giấy phép tiếp cận nguồn gen. 

Nghị định quy định rõ Giấy phép 
tiếp cận nguồn gen bị thu hồi khi cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phát 
hiện một trong các trường hợp sau: 

Tổ chức, cá nhân đã cung cấp thông 
tin giả mạo để được cấp Giấy phép 
tiếp cận nguồn gen; hoạt động tiếp cận 
và sử dụng nguồn gen gây hại con 
người, môi trường, an ninh, quốc 
phòng và lợi ích quốc gia của Việt 
Nam; tiến hành hoạt động tiếp cận và 
sử dụng nguồn gen ngoài phạm vi 
được cấp phép; các trường hợp vi 
phạm khác theo quy định của pháp 
luật. 

Theo Vietnam+ 
 

 Hội nghị Giao ban khoa học và 
công nghệ Vùng Đông Nam Bộ lần 
thứ XIV sẽ được tổ chức vào cuối 

tháng 10/2017  
Ngày 31/5/2017, tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, Vụ Phát triển Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) địa phương 
phối hợp với Cục Công tác phía 
Nam, Vụ Kế hoạch - Tổng hợp đã có 
buổi làm việc với Sở KH&CN Thành 
phố Hồ Chí Minh (đơn vị đăng cai) 
và các Sở KH&CN trong Vùng Đông 
Nam Bộ về kế hoạch tổ chức Hội nghị 
giao ban KH&CN các tỉnh Vùng 
Đông Nam Bộ lần thứ XIV. 

Vùng Đông Nam Bộ là vùng động 
lực kinh tế của cả nước, đồng thời 
đây cũng là một trung tâm lớn về 
hoạt động KH&CN. Đặc biệt, gần 
đây Thành phố Hồ Chí Minh đã nổi 
lên là địa phương dẫn đầu cả nước về 
các hoạt động khởi nghiệp sáng tạo. 
Vấn đề liên kết phát triển KH&CN 
cũng đã trở thành nhu cầu thực tiễn 
của các tỉnh, thành phố trong Vùng. 

Với những lý do trên, qua trao đổi, 
thảo luận đại diện lãnh đạo các Sở 
Khoa học và Công nghệ trong Vùng 
và Đoàn công tác đã thống nhất chọn 
thời gian tổ chức Hội thảo và Hội 
nghị giao ban dự kiến diễn ra trong 
hai ngày 25-26/10/2017 với chủ đề 
của Hội thảo khoa học là: “Giải pháp 
thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo Vùng Đông Nam Bộ” và chủ 
đề của Hội nghị giao ban là: “Thúc 
đẩy liên kết phát triển khoa học và 
công nghệ Vùng Đông Nam Bộ”. Các 
đại biểu cũng đã thống nhất trong 
phân công trách nhiệm của các bên 
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có liên quan tới công tác tổ chức Hội 
nghị. 

Theo most.gov.vn 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội đồng chính sách KH&CN 
Quốc gia làm việc với Sở KH&CN 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  

Ngày 19/5, Đoàn công tác Hội đồng 
chính sách KH&CN quốc gia do PGS. 
TS Bùi Bá Bổng - Ủy viên Hội đồng 
làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc 
với Sở KH&CN tỉnh BR-VT về hoạt 
động của tỉnh trong thời gian qua.  

Tiếp và làm việc với đoàn có ông 
Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở 
KH&CN, ông Trương Thành Công – 
Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa 
học kỹ thuật tỉnh cùng các chuyên gia 
cao cấp, ủy viên và Văn phòng Hội 
đồng, đại diện các sở, ngành và đơn vị 
liên quan trong tỉnh.   

 Tại buổi làm việc, đại diện Sở 
KH&CN BR-VT đã báo cáo với Đoàn 
công tác Hội đồng Chính sách 
KH&CN quốc gia về công tác hoạt 
động KH&CN trên địa bàn tỉnh. Báo 
cáo nêu rõ, qua 4 năm thực hiện Nghị 
quyết 20 của Hội nghị lần thứ 6 Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI 
về phát triển KH&CN trong điều kiện 
kinh tế thị trường định hướng xã hội 
chủ nghĩa, hoạt động của Sở KH&CN 
tỉnh đã đạt được một số kết quả quan 
trọng. Công tác nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN có chuyển biến tích cực. Đến 
nay, hầu hết các đề tài, dự án khoa học 

và công nghệ đề ra trong Kế hoạch 
hành động số 83 của Tỉnh ủy đã được 
triển khai và hoàn thành. Hoạt động 
quản lý, đổi mới và chuyển giao công 
nghệ được quan tâm, tăng cường. 
Trình độ công nghệ của ngành công 
nghiệp tỉnh đã từng bước được cải 
thiện. Sản phẩm công nghiệp của tỉnh 
khá đa dạng, chất lượng ngày càng 
được nâng cao. 

 Sở KH&CN cũng đã tham mưu 
UBND tỉnh ban hành và triển khai có 
hiệu quả chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp giai đoạn 2014-2020. 
Tham mưu UBND tỉnh tăng cường 
công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất 
lượng giai đoạn 2015-2020 gắn với 
bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Về 
nguồn nhân lực có đội ngũ cán bộ 
KH&CN tỉnh đã từng bước phát triển 
nhanh về số lượng và chất lượng. Tính 
đến nay số cán bộ KH&CN của tỉnh 
đạt mức bình quân khoảng 10 người/1 
vạn dân. Đồng thời, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo các sở ban ngành chức năng chọn 
những vấn đề ưu tiên trong phát triển 
bền vững của tỉnh (kinh tế biển, bảo 
vệ môi trường, an toàn thực phẩm…) 
để xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể 
với các tổ chức KH&CN trong nước 
và quốc tế. Một số kết quả bước đầu 
đã đạt được như hợp tác với Hà Lan 
triển khai Dự án thí điểm công nghệ 
cảnh báo sớm dòng Rip/Ao xoáy tại 
Bãi Sau - Tp. Vũng Tàu, đang triển 
khai hợp tác với Israel về nông nghiệp 
công nghệ cao… 
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 Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Sở 
KH&CN báo cáo, đoàn công tác Hội 
đồng Chính sách KH&CN quốc gia đã 
thảo luận, trao đổi về những khó khăn, 
vướng mắc đối với chính sách phát 
triển KH&CN cũng như định hướng 
phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh. 
Bên cạnh đó, Đoàn công tác yêu cầu 
Sở KH&CN tỉnh cần đẩy mạnh và 
tăng hơn nữa 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 
ngành, lĩnh vực và địa phương trong 
tỉnh. Phát huy năng lực nội sinh, đồng 
thời đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài 
nước để nâng cao hiệu quả sử dụng 
tiềm lực KH&CN ở địa phương.  Trên 
cơ sở đó, Hội đồng chính sách 
KH&CN Quốc gia sẽ tổng hợp và báo 
cáo tham mưu với Thủ tướng Chính 
phủ về các kiến nghị, đề xuất liên 
quan để chỉ đạo kịp thời và có các 
chính sách phù hợp phát triển 
KH&CN của tỉnh. 

Theo Sở KH&CN  
 

 Tạo môi trường, động lực phát 
triển khoa học - công nghệ  

Ngày 1-6, đồng chí Nguyễn Hồng 
Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí 
thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ 
trì cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết 
phát triển khoa học và công nghệ tỉnh 

đến năm 2020, định hướng đến năm 
2025. 

Báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, đồng chí Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN cho biết, mục tiêu của 
Nghị quyết về phát triển KH-CN tỉnh 
đến năm 2020 tốc độ đổi mới công 
nghệ, thiết bị đạt khoảng 20%/năm; có 
ít nhất 7 DN KH-CN và 7 DN nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao được 
thành lập; 100% sản phẩm, hàng hóa 
đặc sản của tỉnh đều được đăng ký bảo 
hộ quyền sở hữu trí tuệ, được xây 
dựng và phát triển thương hiệu... 

Để đạt được kết quả trên, Sở KH-
CN đưa ra 10 nhóm giải pháp cơ bản 
gồm: Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng 
cao nhận thức xã hội về vai trò của 
KH-CN đối với sự phát triển kinh tế - 
xã hội; Tăng cường nghiên cứu, ứng 
dụng KH-CN phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội; Tích cực hỗ trợ DN khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; Nâng cao 
hiệu quả quản lý công nghiệp; đẩy 
mạnh hoạt động sở hữu trí tuệ; Tăng 
cường công tác quản lý Nhà nước 
trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng; Đổi mới cơ chế quản lý, 
cơ chế tài chính và đầu tư; Phát triển 
nguồn nhân lực KH-CN; Hợp tác 
trong nước và quốc tế về KH-CN; 
Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp 
ủy, quản lý của chính quyền các cấp 
đối với sự nghiệp phát triển khoa học 
và công nghệ. 

Tại cuộc họp, các đại biểu đóng góp 
ý kiến cho rằng, dự thảo Nghị quyết 
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cần tập trung ứng dụng KH-CN vào 
các lĩnh vực cụ thể như y tế, giáo dục, 
cải cách hành chính; đầu tư có trọng 
tâm, trọng điểm KH-CN vào từng địa 
phương, ngành nghề; khuyến khích xã 
hội hóa trong việc thu hút ứng dụng 
KH-CN… 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng 
chí Nguyễn Hồng Lĩnh lưu ý, Nghị 
quyết phát triển KH-CN tỉnh đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025 phải 
làm rõ vai trò của Nhà nước là “bà 
đỡ” cho các hoạt động KH-CN, xây 
dựng hành lang pháp lý; tạo môi 
trường, động lực thúc đẩy các nhà 
nghiên cứu khoa học và công nghệ 
sáng tạo. 

Theo baobariavungtau.com.vn 
 

 Đề xuất các giải pháp tổng thể 
chống xói lở bờ biển  

Ngày 24-5, đồng chí Lê Tuấn Quốc, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 
buổi họp nghe Viện Khoa học Thủy 
lợi miền Nam (đơn vị tư vấn) trình 
bày dự án “Nghiên cứu giải pháp 
tổng thể chống xói lở bờ biển, đoạn 
từ Vũng Tàu đến Bình Châu”. 

Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền 
Nam, dọc bờ biển từ TP.Vũng Tàu 
đến Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) 
xuất hiện tình trạng xói lở khá phức 
tạp, nhất là tại các khu vực: Bãi Sau, 
Trại Nhái, Cửa Lấp (TP.Vũng Tàu); 
Phước Tỉnh (huyện Long Điền); Lộc 
An (huyện Đất Đỏ); Hồ Tràm, Hồ 
Cốc và Bình Châu (huyện Xuyên 

Mộc). 
Thực trạng này làm ảnh hưởng lớn 

đến các ngành du lịch, nuôi trồng 
thủy hải sản và nghề đánh bắt ven bờ, 
các công trình xây dựng, cảng, đường 
giao thông và cư dân sinh sống ven 
bờ. Nguyên nhân chính gây nên xói 
lở bờ biển, ngoài các yếu tố tự nhiên 
như hiện tượng nước biển dâng, thời 
tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, còn 
do các hoạt động của con người như 
xây dựng các hồ đập, khai thác cát 
vùng ven biển... 

Trên cơ sở phân tích, đánh giá các 
tác động, nguyên nhân gây ra tình 
trạng sạt lở bờ biển, đơn vị tư vấn đề 
xuất các giải pháp chống xói lở bờ 
biển, gồm: thực hiện nuôi bãi, ổn 
định bờ biển cho đoạn từ cửa Bến Lội 
đến Bình Châu; xây dựng các công 
trình kè kết hợp bù cát tái tạo bãi bảo 
vệ khu dân cư thị trấn Long Hải; xây 
dựng các công trình ngăn cát, giảm 
sóng, ổn định tuyến luồng tại cửa Lộc 
An và Cửa Lấp; bù cát tái tạo bãi tại 
thị trấn Phước Hải; xây dựng các 
công trình kè cảnh quan kết hợp bồi 
đắp tạo bãi phía trước và các công 
trình khác ở khu vực còn lại... 

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê 
Tuấn Quốc đánh giá cao công trình 
nghiên cứu của đơn vị tư vấn; đồng 
thời yêu cầu các địa phương tổng hợp 
ý kiến đóng góp bằng văn bản gửi về 
đơn vị tư vấn để điều chỉnh, bổ sung 
cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Theo baobariavungtau.com.vn 
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 Hệ thống tự động hóa trồng cây  
Các nhà khoa học thuộc Công ty 

TNHH MTV Phát triển công nghệ, 
điện tử, tự động hóa đã hoàn thiện dự 
án KH&CN cấp Nhà nước về việc 
thiết kế công nghệ và chế tạo hệ thống 
tự động hóa cho các nhà trồng thông 
minh. Sản phẩm gồm: tủ điều khiển 
trung tâm, tủ điều khiển động lực và 
các thiết bị đo lường, mô-đun nhà 
trồng cây có diện tích từ 500 đến 
2.000 m2. 

Hệ thống có khả năng giám sát các 
thông số, điều khiển việc bơm tưới, 
phun ẩm, kéo rèm, đóng mở mái, bật 
tắt đèn, hòa trộn chất dinh dưỡng theo 
đúng tỷ lệ. Nhất là có thể hoạt động 
theo chế độ tự động, bán tự động hoặc 
bằng tay theo yêu cầu. 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... 

Theo nhandan.org.vn 
 
 
 
 

 Ban hành Thông tư sửa đổi 
QCVN về xăng, nhiên liệu điêzen và 
nhiên liệu sinh học 

Các sản phẩm xăng, nhiên liệu 
điêzen và nhiên liệu sinh học sản xuất, 
nhập khẩu và lưu thông trên thị 
trường áp dụng các quy định sửa đổi 
1:2017QCVN1:2015/BKHCN kể từ 
ngày 1/11/2017. 

Bộ KH&CN ban hành Thông tư số 
04/2017/TT-BKHCN về việc sửa đổi 
1:2017QCVN1:2015/BKHCN quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, 
nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 
học. 

Năm 2015, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia QCVN 01:2015/BKHCN về 
Xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu 
sinh học, trong quá trình triển khai 
thực hiện QCVN trên đã phát sinh một 
số vướng mắc liên quan đến các chỉ 
tiêu có nguy cơ gây mất an toàn xong 
không quy định trong QCVN 
1:2015/BKHCN. 

Để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà 
nước và phục vụ hoạt động sản xuất 
kinh doanh của doanh nghiệp, ngày 
22/5/2017, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Thông tư sửa đổi 
1:2017QCVN1:2015/BKHCN quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, 
nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh 
học theo hướng tăng cường kiểm soát 
các chỉ tiêu kỹ thuật có nguy cơ gây 
mất an toàn cho người, động vật, thực 
vật, môi trường, tài sản. 

Theo đó, thông tư này có hiệu lực thi 
hành từ ngày 1/7/2017. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


