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VÌ SAO VIỆT NAM TĂNG 12 BẬC 
CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TOÀN CẦU? 

Ngày 03/7, tại phiên họp Chính phủ 
thường kỳ tháng 6, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc yêu cầu Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Chu Ngọc Anh báo cáo về nguyên 
nhân Việt Nam được xếp hạng thứ 
47/127 về “Chỉ số sáng tạo toàn cầu” 
- Global Innovation Index 2017 (GII) 
do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO) công bố giữa tháng 6 vừa 
qua. 

Theo đó, Chỉ số GII 2017 của Việt 
Nam vượt 12 bậc so với 2016. Đây 
cũng là thứ hạng cao nhất Việt Nam 
từng đạt được từ trước đến nay. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, 
qua những chỉ đạo của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ về KH&CN, có 
thể thấy từ thể chế đến chính sách đều 
có hướng sát với việc phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội; bày tỏ sự trân 
trọng đối với những quan tâm, sát sao 
của Chính phủ và lãnh đạo các tỉnh, 
thành phố nhằm tăng cường thực hiện 
vai trò của KH&CN trong công tác 
của các địa phương. 

Việc Chỉ số GII của Việt Nam tăng 
12 bậc, đứng đầu nhóm các nước có 
thu nhập trung bình thấp, Bộ trưởng 
khẳng định, đây là kết quả của việc 
thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo của 
Chính phủ. Theo đánh giá của các tổ 

chức quốc tế, nhìn tổng thể xu hướng 
chỉ đạo của Chính phủ không chỉ đúng 
hướng, đúng giải pháp, mà còn tạo 
nền tảng cho việc phát triển trung và 
dài hạn. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 

Chỉ số GII được đánh giá dựa trên 7 
nhóm chính: 5 nhóm chỉ số đầu vào và 
2 nhóm chỉ số đầu ra. Kết quả xếp 
hạng được tính toán trên cơ sở xem 
xét tác động của các nhóm chỉ số đầu 
ra đối với các nhóm chỉ số đầu vào; 
tác động của đổi mới sáng tạo về 
KH&CN đối với sự điều hành kinh tế 
cũng như chất lượng tăng trưởng. 

Năm nhóm chỉ số đầu vào bao gồm: 
Thể chế vĩ mô; nguồn nhân lực và 
nghiên cứu; cơ sở hạ tầng; thị trường 
và môi trường kinh doanh tạo thuận 
lợi cho đổi mới và sáng tạo. Nhóm chỉ 
số đầu ra gồm: Tri thức và công nghệ 
và kết quả đổi mới sáng tạo. 

Nói về nguyên nhân tăng bậc Chỉ số 
GII mà quan trọng hơn là xu hướng 
cải thiện chất lượng đổi mới sáng tạo, 
Bộ trưởng cho biết kết quả đạt được 
do nhiều nguyên nhân tác động. 

Thứ nhất, việc tiếp tục duy trì và cải 
thiện nhóm chỉ số đầu ra là tri thức, 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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công nghệ, đổi mới sáng tạo đóng góp 
phần không nhỏ trong sự tăng bậc 
đáng kể của chỉ số này. Tuy nhiên Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, theo 
đánh giá, nhóm ngành của Việt Nam 
có tốc độ tăng năng suất cao nhất, dựa 
trên phép chia tổng GDP cho tổng số 
lao động của tất cả các lĩnh vực, 
nhưng trên thực tế, việc cải thiện năng 
suất lao động còn gặp nhiều khó khăn, 
mức trung bình còn thấp hơn nhiều 
nước trong khu vực. “Về việc này, Bộ 
KH&CN sẽ cùng với Tổng cục Thống 
kê xem xét lại”, Bộ trưởng cho biết. 

Trong nhóm này, xuất khẩu công 
nghệ cao, số lượng đơn đăng ký nhãn 
hiệu, xuất khẩu hàng hóa sáng tạo 
được đánh giá cao. Ngoài ra, việc cải 
thiện phần chi cho nghiên cứu phát 
triển của các doanh nghiệp, hay nói 
cách khác là sự quan tâm của các 
doanh nghiệp cho đầu tư, cạnh tranh 
về công nghệ cũng là một trong số các 
nguyên nhân đưa đến kết quả khả 
quan này. 

Nhóm chỉ số đầu vào thay đổi đáng 
kể, thể hiện rất mạnh mẽ chỉ đạo của 
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về 
cải thiện thể chế, cơ sở hạ tầng và 
trình độ phát triển của thị trường 
nhằm đổi mới sáng tạo. 

Về nhóm thể chế, nâng cao hiệu lực 
của Chính phủ gia tăng rất mạnh từ 
33,3 điểm (hạng 86) lên 37,3 điểm 
(hạng 12). Tương tự như vậy, môi 
trường kinh doanh cũng được cải thiện 
từ 54,2 điểm lên 55,4 điểm. 

Về nhóm cơ sở hạ tầng, tăng mạnh 
thể hiện ở tổng tích lũy tài sản và 
nhóm chỉ số công nghệ thông tin tăng 
từ 40,1 điểm đến 41,3, tăng hạng 10 
bậc. 

Dịch vụ trực tuyến của Chính phủ và 
mức độ tham gia trực tuyến cũng nằm 
trong nhóm này và được tăng hạng 
đáng kể, là kết quả thực hiện Nghị 
quyết số 36A/NQ-CP về Chính phủ 
điện tử và các nghị quyết có liên quan 
của Chính phủ. 

Trình độ phát triển thị trường cũng 
nhận được sự tăng bậc khả quan từ thứ 
hạng số 67 lên 64. Trong đó, cấu phần 
về tín dụng tăng tới 30 bậc, thể hiện 
kết quả việc Nhà nước tập trung giải 
pháp vào giảm lãi suất đối với các tổ 
chức tín dụng, có các chính sách tích 
cực để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng 
và hướng luồng tín dụng vào những 
khu vực cần thiết. 

Bên cạnh đó, các Nghị quyết 19 của 
Chính phủ những năm qua đã thể hiện 
đường hướng đúng đắn trong phân 
công trách nhiệm đối với các bộ, 
ngành, địa phương đối với việc thực 
hiện đổi mới năng lực sáng tạo và chỉ 
số đầu ra; đồng thời đưa ra các giải 
pháp cụ thể kèm theo. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho biết, 
thời gian tới Bộ KH&CN sẽ tiếp tục 
thực hiện và phát huy theo tinh thần 
chỉ đạo của Chính phủ, xây dựng, báo 
cáo lên Chính phủ các giải pháp cụ thể 
tương ứng với từng nhóm chỉ số. 

(baochinhphu.vn) 
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CUỘC THI KHỎI NGHIỆP ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO TỈNH BÀ RịA – 
VŨNG TÀU NĂM 2017  

Ngày 21/4/2017 Chủ tịch Ủy ban 
nhân tỉnh ban hành Quyết 
định 1054/QĐ-UBND về thể lệ Cuộc 
thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu (BR-VT) năm 
2017.  

Theo đó, đối tượng dự thi gồm cá 
nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh 
nghiệp có ý tưởng, dự án khỏi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài 
sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu 
ích, kiểu dáng công nghiệp, ..), công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới dự 
kiến triển khai trên địa bàn tỉnh BR-
VT. Lĩnh vực dự thi thuộc tất cả các 
ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, 
dịch vụ, khuyến khích các ý tưởng, dự 
án thuộc các ngành, lĩnh vực: công 
nghiệp, công nghiệp hỗ trợ, cảng biển 
và dịch vụ hậu cần cảng, dịch vụ du 
lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao… 

Tiêu chí của ý tưởng, dự án khởi 
nghiệp đáp ứng như tính đổi mới sáng 
tạo ý tưởng, dự án; khả năng thương 
mại hóa, khả năng tăng trưởng; mức 
độ tác động và ý nghĩa về kinh tế - xã 
hội; Nguồn lực thực hiện ý tưởng, dự 
án; khả năng thuyết trình; và các tiêu 
chí khác liên quan đến tính khả thi và 
hiệu quả của ý tưởng, dự án. Cơ cấu 
giải thưởng bao gồm 11 giải, trong đó: 
1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 5 

giải khuyến khích với tổng giá trị giải 
thưởng 170 triệu đồng và các giải 
thưởng và hỗ trợ khác từ Ban Tổ chức 
và nhà tài trợ. 

Phát động Cuộc thi khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT 

 
Sáng ngày 27/4, UBND tỉnh đã tổ 

chức Hội nghị triển khai và phát động 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT. Tham dự Hội nghị, về phía Lãnh 
đạo tỉnh có Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - 
Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội 
đồng Nhân dân tỉnh; Ông Nguyễn 
Thành Long - Phó Chủ tịch Ủy ban 
Nhân dân tỉnh; Ông Trần Văn Tuấn - 
Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. 
Về phía đại diện Bộ Khoa học và 
Công nghệ có ông Phạm Xuân Đà – 
Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - 
Bộ KH&CN; ông Phạm Hồng Quất – 
Cục trưởng Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN- Bộ 
KH&CN. Về phía Sở KH&CN có ông 
Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở, 
cùng hơn 500 đại biểu là đại diện lãnh 
đạo các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban 
nhân dân các huyện, thành phố; đại 
diện các trường đại học, cao đẳng, 
Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, doanh 
nhân, đoàn viên thanh niên và sinh 
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viên năm cuối của các trường đại học, 
cao đẳng trên địa bàn tỉnh.   

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, ông 
Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh ủy 
cho biết, khởi nghiệp là bước đi cần 
thiết của một đất nước nói chung và 
tỉnh BR-VT nói riêng. Vì đây chính là 
nhân tố, là động lực quan trọng tạo ra 
nguồn lực cho sự phát triển. Ông 
Nguyễn Hồng Lĩnh nhấn mạnh: 
“Chúng ta mong muốn từ đây cho đến 
năm 2020 sẽ có nhiều doanh nghiệp 
xuất hiện, sẽ có một đội ngũ doanh 
nhân đông đảo hơn, do đó Đảng, 
chính quyền khuyến khích mọi công 
dân với nhiều ý tưởng sáng tạo có lợi 
cho xã hội, có lợi cho sự phát triển của 
đất nước, hãy tạo dựng những sản 
phẩm mới để phục vụ xã hội, điều này 
rất quan trọng đối với quê hương BR-
VT”. 

Tại hội nghị, Ông Phạm Hồng Quất 
– Cục trưởng Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp KH&CN đã giới 
thiệu Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo Quốc gia đến 
năm 2025” được Thủ tướng Chính 
phủ ban hành tại Quyết định 
số 844/QĐ-TTg ngày 18/05/2016. Đề 
án được xây dựng nhằm tạo lập môi 
trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ 
quá trình hình thành và phát triển loại 
hình doanh nghiệp có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài 
sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh 
doanh mới. Ông cũng cho biết: “Khác 
với khởi nghiệp truyền thống tạo ra 

công ăn việc làm, an sinh xã hội 
nhưng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tạo ra được mô hình tăng trưởng mới, 
thu hút được nhiều nguồn lực trong 
nước và nước ngoài, hiệu quả kinh tế 
rất cao, tính lợi nhuận, khả năng phát 
triển rất cao. Và vì thế các nước hiện 
nay đang có xu hướng chuyển từ sử 
dụng tài nguyên có sẵn sàng tài 
nguyên về trí tuệ của con người”. 

Với vai trò hỗ trợ phát triển mạng 
lưới các nhà tư vấn, nhà đầu tư thiên 
thần, đẩy mạnh các hoạt động của 
vườn ươm và các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, ông Hub Langstaff – Giám 
đốc Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp 
của chính phủ Thụy Sĩ tại Việt Nam 
đã chia sẻ về những kinh nghiệm quốc 
tế trong hỗ trợ khởi nghiệp.  

Cùng lễ phát động của UBND tỉnh, 
trong thời gian vừa qua, sở Khoa học 
và công nghệ đã phối hợp với nhiều 
đơn vị trong tỉnh để tổ chức phát động 
cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT, nhằm phổ biến cuộc thi 
đến tất cả cá nhân, tổ chức và doanh 
nghiệp trong tỉnh biết và tham gia.  

Tại Trường Đại học BR-VT 
Chiều ngày 08/6/2017 Sở KH&CN 

tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học 
BR-VT tổ chức Hội nghị phát động 
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT năm 2017.  

Tham dự Hội nghị, có ông Mai 
Thanh Quang - Giám đốc Sở 
KH&CN,  Ông Phạm Duy Hiếu, 
chuyên gia cố vấn khởi nghiệp - Giám 
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đốc Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp 
KH&CN Việt Nam, Ông Nguyễn 
Trọng Hưng - Giám đốc Trung tâm 
Tư vấn việc làm - Khởi nghiệp của 
Trường Đại học BR-VT và các thầy, 
cô giáo đại diện cho các phòng, khoa, 
viện và gần 200 sinh viên của trường. 

Tại Hội nghị ông Mai Thanh Quang 
đã truyền tải thể lệ Cuộc thi đến các 
bạn sinh viên đam mê khởi nghiệp, 
Ông Phạm Duy Hiếu chia sẻ với các 
bạn sinh viên Trường đại học BR-VT 
về tư duy khởi nghiệp, bà Vũ Thanh 
Trà – phó giám đốc Công ty TNHH 
Thúc đẩy sáng kiến và Giáo dục IIE 
Việt Nam hướng dẫn viết ý tưởng, dự 
án khởi nghiệp. Trong quá trình tham 
gia Cuộc thi, các tác giả sẽ được tham 
gia các khóa đào tạo, tập huấn, hướng 
dẫn và hoàn thiện dự án dự thi, các 
lớp tập huấn liên quan tới hoạt động 
khởi nghiệp. Hội nghị đã nhận được 
nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của 
sinh viên tìm hiểu về tư duy khởi 
nghiệp và Cuộc thi khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của tỉnh năm 2017. 

Tại Trường Cao đẵng Kỹ thuật 
Công nghệ tỉnh BR-VT 

Chiều ngày 09/6/2017, Sở KH&CN 
tỉnh đã phối hợp với Trường Cao đẵng 
Kỹ thuật Công nghệ tỉnh tổ chức Hội 
nghị phát động Cuộc thi. 

Tham dự Hội nghị, có ông Mai 
Thanh Quang - Giám đốc KH&CN, 
ông Phạm Đình Tuấn Anh – Sáng lập 
và điều hành Anglel4us, Cố vấn khởi 
nghiệp SME Mentoring và các thầy, 

cô giáo đại diện cho các phòng, khoa, 
viện và hơn 200 sinh viên của trường. 

Tại Hội nghị Ông Phạm Đình Tuấn 
Anh đã giới thiệu tư duy khởi nghiệp, 
con đường khởi nghiệp, ông Mai 
Thanh Quang phát động Cuộc thi khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT 
năm 2017 cho các sinh viên có ý 
tưởng sáng tạo, có định hướng khởi 
nghiệp. 

Tại Trường Cao đẳng Du Lịch 
Vũng Tàu 

Sáng ngày 13/6/2017 Sở KH&CN 
phối hợp với Trường Cao đẳng Du 
Lịch Vũng Tàu tổ chức Hội nghị phát 
động Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017. Hội 
nghị có sự tham dự của Ông Mai 
Thanh Quang - Giám đốc Sở 
KH&CN, Ông Phùng Đức Vinh – 
Hiệu trưởng trường, các chuyên gia cố 
vấn khởi nghiệp, các thầy cô và hơn 
400 sinh viên của trường. 

Tại Hội nghị, ngoài việc được tìm 
hiểu thông tin về Cuộc thi do Ông Mai 
Thanh Quang, các bạn sinh viên còn 
được chia sẽ tọa đàm về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực du 
lịch bởi các diễn giả: ông Phạm Đình 
Tuấn Anh – Sáng lập cộng đồng nhà 
đầu tư thiên thần Angel4us, Cố vấn 
khởi nghiệp SME Mentoring, ông Chữ 
Hồng Minh – Đồng sáng lập 
Innovation Land of Tourism, Ông 
Phạm Việt - Sáng lập và giám đốc 
Điều hành Goeat.me. Theo các diễn 
giả, Cuộc thi khởi nghiệp là diễn đàn 
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của các bạn trẻ, qua đó các bạn trẻ sẽ 
được trang bị thêm các kiến thức, kỹ 
năng cũng như bản lĩnh và tinh thần 
để khởi nghiệp. Hội nghị cũng chia sẻ 
và trao đổi các ý kiến của các thầy cô 
và các bạn sinh viên quan tâm về 
Cuộc thi, cũng như những băn khoăn 
của các bạn trẻ khi công khai các ý 
tưởng, dự án để tham gia.  

Tại trường Cao đẳng nghề Dầu 
khí tỉnh 

Chiều ngày14/6/2017, tại Trường 
Cao đẳng Nghề Dầu khí tỉnh BR-VT, 
Sở KH&CN nghệ đã tổ chức Hội nghị 
phát động Cuộc thi Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017. 
Tham Dự Hội nghị có ông Mai Thanh 
Quang – Giám đốc Sở KH&CN, cùng 
cán bộ, viên chức và sinh viên của 
trường. 

Tại Hội nghị, ông Phan Đình Tuấn 
Anh – Nhà sáng lập Cộng đồng nhà 
đầu tư thiên thần Angel4us – Chuyên 
gia cố vấn khởi nghiệp SME 
Mentoring chia sẻ về tư duy cũng như 
những kinh nghiệm của bản thân về 
khởi nghiệp. Ông còn chia sẻ những 
câu chuyện liên quan đến việc khởi 
nghiệp của những người nổi tiếng, 
cũng như những kinh nghiệm mà 
chính ông đã trải qua khi khởi nghiệp. 

Sau khi ông Phan Đinh Tuấn Anh 
chia sẻ những kinh nghiệm của mình, 
ông Mai Thanh Quang đã tuyên 
truyền, phổ biến thông tin cụ thể về 
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
năm 2017 gồm 2 vòng: Vòng sơ khảo, 

vòng chung kết với 11 giải thưởng, 
trong đó giải nhất lên tới 50 triệu 
đồng. Đối với các ý tưởng được giải 
sẽ được chọn tham gia chương trình 
Ươm tạo khởi nghiệp của tỉnh, nơi các 
bạn trẻ khởi nghiệp được hỗ trợ bởi tổ 
chức Hệ sinh thái khởi nghiệp về mặt 
kỹ năng, kinh nghiệm, cơ sở vật chất, 
tài chính, các thủ tục pháp lý... 

(Tin tổng hợp theo Sở KH&CN) 
 
 
 

 
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG KHOA 
HỌC CÔNG NGHỆ VÀO SẢN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP: GỠ “NÚT 
THẮT” CHO SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP BẰNG CÔNG NGHỆ 

Công nghệ thông tin đang được ứng 
dụng rộng rãi vào nhiều lĩnh vực khác 
nhau trong cuộc sống hiện nay. Trong 
thời gian tới, việc ứng dụng công nghệ 
thông tin, đặc biệt là Internet of 
Things (internet kết nối vạn vật - IoT) 
vào lĩnh vực này được xem là mảnh 
đất “màu mỡ” cho các doanh nghiệp 
công nghệ, giúp giải quyết nhiều khó 
khăn trong sản xuất, chế biến và tiêu 
thụ nông sản của người nông dân. 

Theo các chuyên gia nông nghiệp, 
khó khăn hiện tại của nhà nông là phụ 
thuộc quá nhiều vào môi trường khi 
trồng trọt, chăn nuôi, những điều kiện 
ngoại cảnh về nhiệt độ, độ ẩm và sâu 
bệnh... Việc truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm càng khó khăn hơn khi bà con 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 



Số 255 - 7/2017 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 7 

nông dân rất khó để chứng minh được 
sản phẩm của mình tốt, an toàn. 

Sản xuất nông nghiệp theo tiêu 
chuẩn Viet Gap, Global Gap cũng giải 
quyết một phần những khó khăn trên 
cho người nông dân, nhưng không 
phải người dân nào cũng đủ chi phí để 
tuân thủ theo các quy trình của Viet 
Gap và Global Gap. Ngoài ra, quy 
trình Viet Gap hay Global Gap đòi hỏi 
những thông tin về nhật ký đồng 
ruộng, hay những thông tin cần lưu trữ 
trong quá trình sản xuất cũng gây khó 
khăn cho bà con nông dân trong việc 
ghi chép hàng ngày. 

Về sản lượng và giá thành nông sản 
Việt Nam lại luôn bấp bênh, phụ 
thuộc vào thương lái nhiều, không có 
thông tin thị trường. Hiện tại Việt 
Nam vẫn chưa có hệ thống nào tổng 
hợp tất cả những thông tin dữ liệu về 
thị trường nông sản trong nước và thế 
giới, nhu cầu thị trường tương lai, đề 
xuất những giải pháp tối ưu trong sản 
xuất nông nghiệp. 

Xuất phát từ những khó khăn trên, 
hệ thống Smart Agri được sử dụng thử 
nghiệm tại Khu Nông nghiệp công 

nghệ cao từ cuối tháng 12/2015 với 
khu nhà màng rộng 1.000 m2 trồng 
dưa lưới. Đây là hệ thống phần mềm 
của công ty Global CyberSoft Việt 
Nam và Khu Nông nghiệp công nghệ 
cao Tp. Hồ Chí Minh phối hợp triển 
khai trên nền hạ tầng của Công viên 
phần mềm Quang Trung. 

Nếu như trước đây, việc xem xét 
nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng cho cây 
trồng hoàn toàn được thực hiện bằng 
con người và chủ yếu dựa vào kinh 
nghiệm là chính, thì với phần mềm 
này, tất cả sẽ được thực hiện một cách 
tự động thông qua các hệ thống chip 
cảm biến được gắn ở một số vị trí 
trong nhà màng. Điều này đảm bảo 
cho các yếu tố ảnh hưởng đến cây 
trồng luôn được giữ ở một mức độ 
phù hợp nhất. 

Ông Huỳnh Công Tín, đại diện 
Công ty cổ phần Global CyberSoft 
cho rằng, nhờ ứng dụng công nghệ 
thông tin này đã giúp đưa sản lượng 
dưa lưới tăng khoảng 10% so với 
phương pháp truyền thống. Người 
nông dân sử dụng Smart Agri có thể 
theo dõi mùa vụ từ bất kỳ nơi đâu 
thông qua các ứng dụng di động hoặc 
trình duyệt web trên nền tảng đám 
mây, ghi lại lịch sử chăm bón và các 
sự kiện trong suốt mùa vụ, để khi vào 
vụ thu hoạch hệ thống sẽ tự tạo mã 
QR nhằm cung cấp cho người dùng 
các thông tin về sản phẩm. 

Smart Agri còn hỗ trợ phân tích, 
đánh giá chất lượng, năng suất theo 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến thăm 

Trung tâm Nông nghiệp công nghệ cao tỉnh 
Bình Phước. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN 
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giống, mùa vụ, quy trình, khu vực sản 
xuất...; đồng thời, thiết lập hệ sinh thái 
cho nhà nông, chuyên gia, nhà phân 
phối và đơn vị thu mua trao đổi thông 
tin, tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm... 

Giải pháp Smart Agri cung cấp ở 3 
lĩnh vực chính trong nông nghiệp là 
cây trồng, chăn nuôi và thủy hải sản, 
hiện tại phần cây trồng đã được triển 
khai ở một số nơi ở tỉnh Lâm Đồng và 
trong Công viên phần mềm Quang 
Trung đem lại kết quả tốt và sẽ áp 
dụng rộng rãi trong thời gian tới. 
Trong tương lai, phần mềm Smart 
Agri không đơn thuần hỗ trợ sản xuất 
mà còn phát triển thành một chuỗi 
cung ứng trong nông nghiệp từ thu 
mua, phân phối, bảo quản, chế biến, 
lưu trữ… của từng khách hàng. 

Nếu phần mềm Smart Agri cung cấp 
những thông tin ứng dụng phù hợp với 
mô hình trồng trọt trong nhà màng hay 
trồng trọt ở khu vực rộng lớn thì mô 
hình trồng cây trong container của 
công ty Agri Solutions 5D giúp phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao trong 
môi trường đô thị. 

Tiến sĩ Nguyễn Đình Uyên, Giám 
đốc Nghiên cứu Thuộc công ty Agri 
Solution 5D chia sẻ, mô hình này 
được công ty dựa trên ý tưởng của 
một trường đại học rất nối tiếng ở Hà 
Lan với mô hình trồng cây trong nhà 
kín. Dự đoán tới năm 2050 sẽ có gần 9 
tỷ người sống trên trái đất; trong đó, 
85% dân số sẽ sống ở các đô thị. Nếu 
cứ trồng cây cối, rau quả theo cách 

hiện tại thì không thể nào phục vụ 
được người thành phố. Do vậy họ đưa 
ra ý tưởng rau sạch có thể trồng ở bất 
cứ nơi nào và chỉ trồng trong một diện 
tích rất nhỏ mà năng suất cao 10 lần. 

Sau 10 năm nghiên cứu họ đưa ra 
công trình nghiên cứu sử dụng đèn 
Led trong các tòa nhà để trồng cây, 
đồng thời sáng tạo ra phần mềm quản 
lý tự động từ nhiệt độ, độ ẩm, phân, 
cách bón phân… Người nông dân chỉ 
cần quan sát cây trồng qua màn hình 
camera có kết nối Internet và chờ đợi 
đến ngày thu hoạch và không phải làm 
gì. Họ công bố nghiên cứu trên các 
phương tiện truyền thông và nông dân 
có thể áp dụng trồng. 

Với mô hình trồng cây này còn giúp 
giải quyết vấn đề, tuy ở Tp. Hồ Chí 
Minh nhưng người nông dân có thể 
trồng bất cứ loại cây gì ở trong và 
ngoài nước. Đồng thời, người dân có 
thể trồng cây trái mùa vụ. Bởi phần 
mềm công ty Agri Solution đưa ra có 
thể tạo ra môi trường sống giống môi 
trường gốc mà loại cây đó được trồng. 

 (Theo Bnews) 
 

DOANH NGHIỆP CÒN “NGẠI” 
LẬP QUỸ PHÁT TRIỂN KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Thành lập Quỹ Phát triển Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) được xem là 
một chính sách quan trọng thúc đẩy 
hoạt động nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ trong doanh 
nghiệp. Tuy nhiên cho đến nay, số 
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doanh nghiệp thành lập quỹ cũng như 
tỷ lệ vốn được sử dụng so với số vốn 
đã trích lập quỹ còn rất khiêm tốn, 
nguyên nhân chủ yếu là vì… “ngại”.  

Những con số khiêm tốn 
Trong buổi hướng dẫn doanh nghiệp 

thành lập Quỹ Phát triển KH&CN vừa 
được tổ chức, bà Huỳnh Lưu Thanh 
Giang, Phòng Quản lý Công nghệ và 
Thị trường công nghệ (Sở KH&CN 
TP.HCM), cho biết những con số liên 
quan đến quỹ khiến người nghe băn 
khoăn.  

Theo thống kê của Sở KH&CN 
TP.HCM, tính đến ngày 31-5-2017, 
trên địa bàn thành phố mới có 113 
doanh nghiệp thành lập Quỹ Phát triển 
KH&CN; trong đó, 80 doanh nghiệp 
đã trích lập quỹ với tổng số tiền 1.903 
tỷ đồng, nhưng chỉ sử dụng 384 tỷ 
đồng. Còn nếu nhìn vào năm 2015, 
khi ấy mới có 98 doanh nghiệp báo 
cáo đã thành lập quỹ (trong đó, 74 đơn 
vị là doanh nghiệp nhà nước) với tổng 
cộng 489 tỷ đồng; số doanh nghiệp sử 
dụng quỹ là 26 và mới sử dụng hết 
168 tỷ đồng. Ở đây, có sự phát triển 
về số lượng doanh nghiệp xây dựng 
quỹ cũng như sử dụng quỹ, nhưng vẫn 
là những con số còn khiêm tốn.   

Có nhiều vướng mắc gây trở ngại 
trong việc thành lập cũng như sử dụng 
quỹ, như doanh nghiệp không biết 
thực hiện thế nào để đúng với quy 
định, thủ tục kiểm soát chi đối với quỹ 
chưa phù hợp..., dù rằng các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan đều đã 

được ban hành (Quyết định số 
36/2007/QĐ-BTC ngày 16/5/2007 của 
Bộ Tài chính về Quy chế tổ chức và 
hoạt động của Quỹ Phát triển 
KH&CN của tổ chức, cá nhân và 
doanh nghiệp; Thông tư số 
15/2011/TT-BTC ngày 09/2/2011 và 
Thông tư số 105/2012/TT-BTC ngày 
25/6/2012 của Bộ Tài chính hướng 
dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động và 
sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN của 
doanh nghiệp…). Tại buổi hướng dẫn 
nói trên, các ý kiến phát biểu đã cho 
thấy doanh nghiệp còn “ngại” dùng 
quỹ cho việc thúc đẩy hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ.   

Thúc đẩy quỹ hiệu quả hơn 
Thực tế về việc thành lập và sử dụng 

tiền từ Quỹ Phát triển KH&CN còn 
vướng đã sinh ra tâm lý “ngại”. Khi 
doanh nghiệp trích lập quỹ, lẽ ra tiền 
đầu tư là của doanh nghiệp thì phải do 
doanh nghiệp quyết định việc sử 
dụng; thế nhưng, lúc sử dụng lại phải 
tuân theo những thủ tục kiểm soát chi 
chặt chẽ. Trong khi theo quy định, sau 
5 năm, nếu không sử dụng hết 70% 
quỹ thì doanh nghiệp phải quay trở lại 
đóng thuế cho khoản kinh phí đã trích 
lập. Doanh nghiệp cho rằng cần đơn 
giản hóa để dễ sử dụng quỹ, bởi dù 
không có quỹ thì doanh nghiệp vẫn 
chủ động đầu tư cho đổi mới công 
nghệ theo nhu cầu và khả năng, các 
khoản chi này sẽ được tính vào chi phí 
doanh nghiệp khi quyết toán thuế. 
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Bà Huỳnh Lưu Thanh Giang cho 
biết thêm: Một số doanh nghiệp gặp 
khó khăn, khả năng tài chính chưa ổn 
định nên chưa có ý định thành lập 
quỹ; doanh nghiệp chưa mạnh dạn 
trích sử dụng quỹ do chưa nắm rõ thủ 
tục thanh quyết toán tài chính; một số 
doanh nghiệp thành lập quỹ chỉ thực 
hiện kê khai và báo cáo đối với cơ 
quan thuế mà không gửi quyết định 
thành lập đến Sở KH&CN, nên số 
lượng doanh nghiệp thành lập quỹ 
chưa được thống kê đầy đủ… 

Cũng theo bà Thanh Giang, khi gặp 
vướng mắc, các doanh nghiệp cần chủ 
động có văn bản hay trực tiếp đến Sở 
KH&CN để được hướng dẫn cụ thể 
từng trường hợp. Sở sẽ phối hợp với 
Cục Thuế thành phố hướng dẫn cho 
doanh nghiệp về việc sử dụng quỹ. 

Hướng dẫn cụ thể nội dung chi từ 
quỹ 

Thông tư liên tịch số 
12/2016/TTLT-BTC-BKHCN của Bộ 
KH&CN và Bộ Tài chính (hiệu lực từ 
ngày 01/9/2016) đã hướng dẫn và quy 
định khá cụ thể về nội dung chi của 
Quỹ Phát triển KH&CN. Đối với 
nhiệm vụ KH&CN, doanh nghiệp sẽ 
chủ động thực hiện theo nhu cầu. Việc 
đánh giá xét chọn, thẩm định nội dung 
và kinh phí của các nhiệm vụ được 
thực hiện theo Quy chế hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp. Thông tư 
cũng quy định, các nhiệm vụ KH&CN 
được Hội đồng KH&CN của doanh 
nghiệp nghiệm thu là đủ điều kiện để 

đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Doanh 
nghiệp cũng được tự xây dựng và ban 
hành định mức chi cho các nhiệm vụ 
KH&CN của mình; có quyền áp dụng 
khoán chi theo quy định khoán chi 
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách nhà nước. Đối với nội 
dung trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật 
và mua sắm trang thiết bị, Thông tư 
12 hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng 
dự án theo quy trình và thủ tục của 
Luật Đầu tư 2014. Đối với nội dung 
mua quyền sử dụng, quyền Sở hữu trí 
tuệ, được thực hiện trên cơ sở 1 trong 
2 căn cứ sau: Xây dựng thuyết minh 
nhiệm vụ KH&CN được xét chọn và 
thẩm định theo Quy chế hoạt động 
KH&CN của doanh nghiệp; Tuân thủ 
các điều khoản của hợp đồng mua bán 
hoặc hợp đồng chuyển giao quyền sở 
hữu, quyền sử dụng.  

Doanh nghiệp cũng được sử dụng 
Quỹ Phát triển KH&CN để chi cho 
các hoạt động thương mại hóa và đổi 
mới.  

 (Báo Sài gòn Giải phóng) 
 

THƯƠNG MẠI HÓA SÁNG CHẾ 
GẶP KHÓ VÌ DOANH NGHIỆP 
NGẠI ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ  

Ngại đổi mới công nghệ, sợ rủi ro 
trong đầu tư, lo ngại vấn đề bảo mật 
các ý tưởng sản phẩm... là những bất 
cập hiện nay trong hoạt động khai 
thác và thương mại hóa sáng chế nói 
chung và trong lĩnh vực công nghệ 
sau thu hoạch nói riêng. Thông tin 
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này được các đại biểu đưa ra tại Hội 
thảo “Khai thác và thương mại hóa 
sáng chế trong lĩnh vực công nghệ sau 
thu hoạch” do Viện Nghiên cứu sáng 
chế và khai thác công nghệ phối hợp 
với Hội Sáng chế Việt Nam, Báo Khoa 
học và Phát triển tổ chức ngày 
6/7/2017 tại TP. Hồ Chí Minh. 

Ông Thân Thế Hào - Giám đốc 
Công ty TNHH Ninh Phong - cho 
biết, công ty dựa theo đặc thù của 
từng sản phẩm phát triển trên nền các 
sáng chế hoặc giải pháp hữu ích mà 
đưa ra các định hướng cho việc khai 
thác từ các tài sản trí tuệ này. Đó là 
khai thác bằng cách trực tiếp sản xuất, 
phân phối sản phẩm trên thị trường; 
dùng tài sản trí tuệ để góp vốn với các 
đối tác; cấp quyền sử dụng tài sản trí 
tuệ để tạo vốn cho hoạt động nghiên 
cứu và phát triển; chuyển nhượng 
hoàn toàn tài sản trí tuệ để tạo vốn cho 
doanh nghiệp. 

Tuy nhiên, trong quá trình khai thác 
các sáng chế của mình, công ty gặp 
không ít các khó khăn thách thức. Đó 
là động lực đổi mới công nghệ ở các 
doanh nghiệp hiện nay còn rất kém. 
Nhiều doanh nghiệp ngại đổi mới 
công nghệ và phát triển sản phẩm mới, 
ngại rủi ro, nặng tâm lý sao chép, 
chưa đủ nguồn lực tài chính. Điều này 
đã làm cản trở việc khai thác, thương 
mại hóa sáng chế nếu muốn hợp tác 
với các doanh nghiệp - ông Hào chia 
sẻ. Nếu khai thác sáng chế bằng cách 
sản xuất trực tiếp thì công ty còn yếu 

về vốn, hạ tầng công nghệ, nhà xưởng, 
nhân lực, thị trường. Bên cạnh đó, vấn 
đề bảo mật là một rủi ro cho các nhà 
sáng chế khi triển khai các quy trình 
công nghệ sản xuất sản phẩm, ngay 
khi đã xác lập quyền - ông Hào cho 
biết thêm. 

Trong khi đó, TS. Lâm Trần Vũ - 
Phân viện Cơ điện nông nghiệp và 
công nghệ sau thu hoạch - băn khoăn 
về cơ chế liên giữa các nhà sáng chế 
và doanh nghiệp để làm thế nào đưa 
các sáng chế sớm vào trong thực tiễn. 
Quỹ đổi mới công nghệ Quốc gia chỉ 
hỗ trợ tối đa 30% tổng kinh phí trong 
các hợp đồng chuyển giao công nghệ. 
Việc tìm nguồn vốn đối ứng 70% để 
có được nguồn tài trợ nói trên là tương 
đối khó khăn - theo ông Vũ. 

Trước thực tế đó, ông Hào kiến 
nghị, cần tăng cường vai trò của Hội 
sáng chế Việt Nam trong vai trò kết 
nối đầu tư và hỗ trợ tư vấn hợp tác 
triển khai sáng chế giữa doanh nghiệp 
và nhà sáng chế. Đồng thời, Nhà nước 
cần hỗ trợ và đẩy mạnh công tác hỗ 
trợ thẩm định nhu cầu thị trường đối 
với sản phẩm từ sáng chế. 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu - Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu sáng chế và 
khai thác công nghệ - cho biết, Viện 
được Bộ KH&CN giao nhiệm vụ thúc 
đẩy việc nghiên cứu, ứng dụng sáng 
chế phục vụ doanh nghiệp, nhà sáng 
chế đổi mới công nghệ, hoàn thiện sản 
phẩm. Viện tổ chức các hoạt động 
phục vụ doanh nghiệp, nhà sáng chế ở 
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ba mảng chính. Đó là, dựa theo nhu 
cầu của doanh nghiệp, nhà sáng chế, 
Viện sẽ tổ chức tìm kiếm các sáng chế 
liên quan, nghiên cứu lập các báo cáo 
phân tích, tìm kiếm sáng tạo, điểm 
mới về thiết kế, công nghệ, trong các 
sản phẩm, sáng chế cho doanh nghiệp; 
Tư vấn giúp doanh nghiệp, nhà sáng 
chế hoàn thiện sản phẩm, công nghệ; 
Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà sáng 
chế xây dựng các dự án nghiên cứu. 
Hiện nay, Viện đang cần các doanh 
nghiệp hỗ trợ các nhu cầu về sáng chế 
để Viện cung cấp thông tin; giới thiệu 
các sáng chế, công nghệ hay để quảng 
bá rộng rãi trên các phương tiện 
truyền thông; phối hợp đề xuất các dự 
án đổi mới công nghệ vào các chương 
trình tài trợ của Bộ KH&CN. 

(Theo Báo KH&PT) 
 
 
 
SẢN XUẤT THÀNH CÔNG 
NHIÊN LIỆU SINH HỌC RẺ 
NHẤT THẾ GIỚI  

Các nhà khoa học thuộc trường Đại 
học tự trị Pueblo của Mexico đã 
nghiên cứu sản xuất thành công dầu 
diesel sinh học từ dầu rán cháy phế 
thải, với giá thành rẻ nhất thế giới khi 
giảm đến 90% so với giá hiện tại và 
góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường.  

Giá thành 1 lít nhiên liệu mới chỉ là 
3 peso Mexico, trong khi đó giá trên 
thị trường quốc tế lên đến 20 peso/lít 

(tương đương 1USD). Các chuyên gia 
Phòng Thí nghiệm về chất xúc tác và 
năng lượng thuộc Viện Khoa học 
Mexico cho biết đây là nhà máy duy 
nhất trên thế giới có thể sản xuất ra 
loại khí đốt thân thiện với môi trường 
với giá siêu rẻ.  

Nhà máy thí điểm bao gồm 2 lò 
phản ứng, lò đầu tiên là để cho dầu 
phế thải vào để tiến hành quá trình 
phản ứng xúc tác và lò thứ 2 dùng làm 
sạch và sấy khô nhiên liệu thu được từ 
lò phản ứng thứ nhất.  

Kết hợp với việc sử dụng một hệ 
thống các tấm pin năng lượng mặt trời 
để đun nóng nước và tạo ra điện năng 
dùng trong quá trình sản xuất, cùng 
với việc áp dụng một loạt cơ chế kiểm 
soát và hỗ trợ, tạo ra một quá trình sản 
xuất an toàn, tiết kiệm và bền vững.  

Để tìm ra chất xúc tác dùng để biến 
đổi dầu rán phế liệu thành nhiên liệu - 
một loại nhiên liệu sinh học có phản 
ứng an toàn và tiết kiệm hơn chứ 
không phải bất kỳ loại nhiên liệu nào - 
các nhà khoa học đã phải mất hơn 5 
năm nghiên cứu, lặp đi lặp lại quá 
trình thí nghiệm nhiều lần mới có thể 
tạo ra được chất xúc tác phù hợp.  
Ngoài ra, để có được sản phẩm giá 
thành rẻ, các nhà nghiên cứu đã chọn 
dầu rán cháy phế thải ở các nhà hàng, 
khách sạn hoặc các gia đình địa 
phương, để tái sử dụng.  

Các thử nghiệm tiến hành đã cho 
thấy dầu diesel sinh học chiết xuất từ 
dầu rán phế tải của nhà máy đảm bảo 

THÀNH TỰU KH&CN 
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an toàn và phù hợp với tất cả các tiêu 
chuẩn đề ra và sáng chế này có thể coi 
như là một dự án chuyển giao công 
nghệ phù hợp với tình hình hiện nay, 
khi các nguồn khí đốt trên thế giới 
đang dần cạn kiệt. 

(vietnamplus.vn) 
 
VIỆT NAM ĐANG TỪNG BƯỚC 
LÀM CHỦ CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ  

 
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam - Châu Văn 
Minh vừa ký Quyết định số 1035 (có 
hiệu lực từ 17-7-2017) đổi tên Trung 
tâm Vệ tinh Quốc gia thành Trung tâm 
Vũ trụ Việt Nam. Đây được xem là sự 
ghi nhận, bước tiến mới trong việc 
khẳng định Việt Nam đã và đang từng 
bước tiếp cận, làm chủ công nghệ vũ 
trụ nói chung và công nghệ vệ tinh nói 
riêng. 

Vệ tinh Micro Dragon sắp lên quỹ 
đạo 

Theo PGS.TS Phạm Anh Tuấn, 
Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt 
Nam, từ tháng 9-2013, tiếp nối thành 
công của vệ tinh Pico Dragon, Trung 
tâm vệ tinh quốc gia đã cử 36 kỹ sư 
đến 5 trường đại học hàng đầu Nhật 
Bản tham gia khóa học thạc sĩ công 

nghệ vệ tinh, đồng thời trực tiếp thiết 
kế, chế tạo, thử nghiệm vệ tinh Micro 
Dragon dưới sự hướng dẫn trực tiếp 
của các giáo sư Nhật Bản. 

Vệ tinh Micro Dragon có kích thước 
50 x 50 x 50 cm, khối lượng khoảng 
50 kg, khi được phóng lên quỹ đạo 
(dự kiến vào đầu năm 2018) sẽ tiến 
hành quan sát vùng biển ven bờ nhằm 
đánh giá chất lượng nước, định vị 
nguồn thủy sản, theo dõi sự thay đổi 
các hiện tượng xảy ra ở vùng biển ven 
bờ để phục vụ cho ngành nuôi trồng 
thủy sản Việt Nam; phát hiện độ bao 
phủ của mây, tính chất của sol khí để 
phục vụ cho việc hiệu chỉnh khí 
quyển; thu các tín hiệu cảm biến trên 
mặt đất, sau đó chuyển các dữ liệu này 
một cách nhanh chóng tới các địa 
điểm cách xa nhau trên trái đất…  

Song song với đó, dự án vệ tinh 
Nano Dragon đang được triển khai 
trong vòng 3 năm (2017 - 2019), có 
khối lượng từ 4 - 6kg với nhiệm vụ 
chính là xác định vị trí tàu biển ứng 
dụng hệ thống tự động nhận diện tàu 
thủy AIS. Đây là dự án dự kiến được 
hỗ trợ bằng nguồn kinh phí từ Chương 
trình KH&CN vũ trụ cấp Nhà nước. 

Trước đó, vệ tinh VNREDSat-1 
cũng đã được các kỹ sư này nghiên 
cứu, chế tạo và phóng lên vũ trụ thành 
công. Sau vệ tinh Micro Dragon và 
Nano Dragon, Việt Nam sẽ phóng vệ 
tinh radar LOTUSat-1 vào năm 2019, 
LOTUSat-2 vào năm 2022. Đây là 
hợp phần quan trọng trong Dự án 
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Trung tâm Vệ tinh Quốc gia, không 
chỉ giúp tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng 
mỗi năm nhờ giảm thiểu thiệt hại do 
thiên tai gây ra, 2 vệ tinh là minh 
chứng cho việc Việt Nam làm chủ 
công nghệ chế tạo vệ tinh. 

 (Báo điện tử Chính phủ) 
 
CÔNG NGHỆ MÀNG BAO GÓI 
BẢO QUẢN NÔNG SẢN 

Các nhà khoa học thuộc Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Việt Nam đã thực hiện 
thành công đề tài nghiên cứu công 
nghệ bảo quản và nâng cao chất 
lượng quả vải bằng màng bao gói khí 
quyển biến đổi (MAP). Công nghệ 
MAP có thể kéo dài thời gian bảo 
quản quả vải lên đến 35 ngày, đáp 
ứng yêu cầu xuất khẩu. 

Ðể góp phần giảm tổn thất trong quá 
trình bảo quản sau thu hoạch, Viện 
Hóa học (Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) đã phối hợp UBND tỉnh Bắc 
Giang thực hiện thành công đề tài 
“Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bảo 
quản và nâng cao chất lượng quả vải 
Lục Ngạn bằng màng bao gói khí 
quyển biến đổi”. 

Theo Tiến sĩ Thu Hà, trong quá trình 
nghiên cứu, nhóm đề tài đã lựa chọn 
được thời điểm thu hái quả vải, xử lý 
trong dung dịch a-xít hữu cơ có pH = 
3 để ức chế hoạt động của enzyme 
PPO nhằm ổn định mầu vỏ quả, xác 
định được loại bao gói MAP phù hợp 
điều kiện nhiệt độ, độ ẩm tối ưu, nhờ 

đó có thể bảo quản vải thiều Lục Ngạn 
trong thời gian tối đa 35 ngày. Từ các 
kết quả trong phòng thí nghiệm, nhóm 
đề tài đã xây dựng được các mô hình 
bảo quản quy mô 200 kg, 400 kg và 5 
tấn nguyên liệu. Sau 35 ngày bảo quản 
ở 40C, quả vải vẫn bảo đảm giá trị 
thương phẩm với mức tổn thất dưới 
10%. 

Trong công nghệ chế tạo MAP, loại 
nhựa sử dụng làm màng là nhựa 
nguyên sinh, bảo đảm vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Màng MAP đã được phân 
tích các chỉ số như độ thôi nhiễm và 
được Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm 
(Bộ Y tế) cấp phép được sử dụng cho 
màng bảo quản. Màng có hàm lượng 
hóa chất tiền xử lý có nồng độ thấp 
hơn nồng độ cho phép của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. 

Việc kéo dài thời gian bảo quản, tồn 
trữ vải thiều Lục Ngạn lên tới 35 
ngày, khả năng giữ độ tươi ngon đến 
98% mở ra cơ hội xuất khẩu vải sang 
các thị trường gần như Malaysia, 
Singapore, Australia bằng đường biển 
thay vì đường hàng không với chi phí 
cao. Ưu điểm của công nghệ MAP là 
đơn giản, chi phí thấp, chỉ từ 1.500 
đến 2.000 đồng/kg quả vải, dễ sử 
dụng, phù hợp cho mục đích chiếu xạ 
theo quy định của một số thị trường 
khó tính như Hoa Kỳ, Australia. 

Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bắc 
Giang Nguyễn Ðức Kiên cho biết, giá 
thành của phương pháp bảo quản bằng 
màng MAP của Viện Hàn lâm 
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KH&CN Việt Nam chỉ bằng 20% so 
với phương pháp ướp lạnh truyền 
thống. Do giá thành rẻ, dễ ứng dụng, 
công nghệ này rất thích hợp để ứng 
dụng rộng rãi trong quá trình bảo quản 
nông sản. Các kết quả nghiên cứu của 
đề tài sẽ được tỉnh Bắc Giang nhân 
rộng và cung cấp cho các doanh 
nghiệp đầu mối xuất khẩu vải thiều, 
các hộ nông dân trồng vải. 

Ngoài quả vải thiều, Viện Hóa học 
đã nghiên cứu bảo quản nhiều loại rau 
quả bằng bao gói màng MAP như ớt, 
rau mùi, húng quế, bạc hà, cà chua, 
hành tây, dưa chuột, đậu cô-ve, xoài, 
cam, thanh long, bơ, chanh leo…  

(Báo điện tử Nhân dân) 
 
 

 
GIÁO SƯ – TIẾN SỸ KHOA HỌC 
ĐẶNG THỊ KIM CHI: MANG 
CHỮ “TÌNH” VÀO NGHIÊN CỨU 
MÔI TRƯỜNG  

Tâm đắc với câu nói “khoa học 
không phải là thứ gia truyền” trong 
phim “Tiền tuyến gọi”, bà Đặng Thị 
Kim Chi đã không theo ngành y để nối 
nghiệp cha - Giáo sư - bác sỹ Đặng 
Vũ Hỷ - mà thử sức mình trong một 
lĩnh vực mới. Bà đã trở thành một 
trong những nhà khoa học tiên phong 
và có nhiều đóng góp trong nghiên 
cứu bảo vệ môi trường. 

“Khai phá” ngành môi trường 
Tôi may mắn được gặp Giáo sư - 

tiến sỹ (GS-TS) - Nhà giáo Nhân dân 

Đặng Thị Kim Chi - Chủ tịch Hội 
đồng khoa học và kỹ thuật, Hội Bảo 
vệ thiên nhiên và môi trường Việt 
Nam, nguyên Phó Viện trưởng Viện 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
môi trường, Đại học (ĐH) Bách khoa 
Hà Nội - trước khi bà bắt đầu chuyến 
khảo sát về ô nhiễm nguồn nước tại 
Bình Dương. Ở tuổi 68, bà vẫn giữ tác 
phong nhanh nhẹn, vẫn luôn sẵn sàng 
xuất hiện ở những nơi có tiếng gọi của 
môi trường. 

GS Kim Chi nhớ về khoảng thời 
gian cách đây hơn 40 năm, khi vừa 
bước chân vào học chuyên ngành kỹ 
thuật bảo vệ môi trường, bà nói: “Tôi 
vốn tốt nghiệp khoa Hóa của ĐH Bách 
khoa Hà Nội, sau đó ở lại trường làm 
cán bộ giảng dạy. Đến năm 1976, chủ 
nhiệm khoa đặt vấn đề rằng chiến 
tranh kết thúc, đất nước tập trung vào 
phát triển kinh tế nhưng chúng ta phải 
quan tâm đến bảo vệ môi trường. Vì 
vậy, tôi được khoa cử đi làm nghiên 
cứu sinh ở Đức về lĩnh vực này”. 

 
Giáo sư - tiến sỹ - Nhà giáo Nhân dân Đặng 

Thị Kim Chi. Ảnh: Trịnh Điệp. 

“Ban đầu tôi rất băn khoăn vì môi 
trường là ngành còn quá mới đối với 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Việt Nam thời đó, nhưng vì trách 
nhiệm của mình đối với khoa, với 
trường và cũng không thể phụ lòng tin 
của mọi người trong ngành, tôi quyết 
tâm đi học. Hồi mới sang Đức, là con 
gái học kỹ thuật, lại học về một ngành 
mà ở Việt Nam chưa từng có nên tôi 
vất vả hơn các bạn, phải học lại kiến 
thức từ đầu để theo được chương 
trình” - GS-TS Kim Chi kể lại. 

Dường như khó khăn là chất xúc tác 
khiến con người nỗ lực nhiều hơn. 
“Có những đợt phải làm thí nghiệm 
liên tục, tôi đến trường khi đèn đường 
chưa tắt và trở về thì đèn đường đã 
bật. Hồi đó một lá thư từ Việt Nam 
gửi đi, rồi từ Đức gửi về phải mất 2 
tháng và suốt 4 năm du học tôi không 
về nước lần nào. Nhiều lúc tôi nghĩ 
mình chưa làm tròn bổn phận của một 
người mẹ, người vợ. Những khi nhớ 
con, thương chồng, tôi lại nghĩ về 
hình ảnh anh bộ đội bế con vẫy tay 
chào lúc tiễn tôi lên máy bay mà thấy 
nặng lòng” - nhà khoa học bày tỏ. 

Sau khi trở về nước, GS-TS Đặng 
Thị Kim Chi đã cùng nhóm cán bộ 
gồm 6 người đứng ra thành lập nhóm 
nghiên cứu môi trường - tiền thân của 
Viện KH&CN môi trường của ĐH 
Bách khoa ngày nay.  

Có đam mê, cuộc đời vui hơn 
Trong ngành môi trường, GS Kim 

Chi được biết đến là chuyên gia về 
môi trường làng nghề. Từ năm 1990, 
bà tới các làng nghề để nghiên cứu 
giải pháp xử lý ô nhiễm. 

Bà đúc rút: “Làng nghề của các 
nước châu Á khác mà tôi biết không ô 
nhiễm nặng như ở Việt Nam. Khi 
được giao chủ nhiệm đề tài “Nghiên 
cứu các giải pháp và chính sách cải 
thiện chất lượng môi trường các làng 
nghề Việt Nam”, tôi đã tìm ra cơ sở 
khoa học và thực tiễn giải quyết 
những vấn đề môi trường tại các làng 
nghề Việt Nam”. 

Sau này, trên cơ sở nghiên cứu đề tài 
cùng hàng loạt nghiên cứu tiếp theo về 
môi trường làng nghề, GS-TS Kim 
Chi đã góp phần vào việc cải thiện 
công tác quản lý môi trường của các 
làng nghề. Bà xây dựng một số mô 
hình, các tài liệu hướng dẫn cải thiện 
môi trường với 7 loại hình làng nghề 
như làng nghề thực phẩm, tái chế 
giấy, tái chế nhựa, làng nghề vật liệu 
xây dựng... Các tài liệu này đã được in 
thành sách và đưa về phổ biến tại các 
tỉnh. 

Là người tận tâm và nhiệt huyết với 
nghề, GS-TS Kim Chi luôn trăn trở về 
việc nâng cao nhận thức của người 
dân. “Khi tôi đến thăm một làng nghề 
ở Bắc Ninh, thấy họ đốt chất thải, tôi 
ám ảnh bởi dòng khói đen đang bay 
nghi ngút lên không trung. Khi đó tôi 
thấy thương chính những người công 
nhân đang đốt rác và việc đốt bừa bãi 
như vậy chẳng khác gì họ đang giết 
nhau. Nhà nước, lãnh đạo địa phương 
cần giúp họ thay đổi nhận thức, nếu 
không hậu quả sẽ khôn lường, nhất là 
về sức khỏe con người”. 
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Nói về tình yêu với công việc nghiên 
cứu và giảng dạy, nụ cười của bà rạng 
lên niềm hạnh phúc: “Tôi yêu thích 
công việc đi dạy, nghiên cứu và đi tới 
các làng nghề để giúp đỡ mọi người. 
Tôi nghĩ rằng có đam mê thì cuộc đời 
vui hơn, như niềm vui của tôi khi nhìn 
thấy các công nghệ hiện đại xử lý rác 
đã và đang được áp dụng tại Việt 
Nam”. 

(Anh Sa - khoahocphattrien.vn) 
 
 

 
CÔNG NGHỆ, GIẢI PHÁP MỚI 
CHO SẢN XUẤT THÔNG MINH 
HỘI TỤ TẠI MTA VIETNAM 2017  

Với 425 doanh nghiệp đến từ 23 
quốc gia, vùng lãnh thổ cùng 11 nhóm 
gian hàng quốc tế, MTA Vietnam 2017 
(triển lãm quốc tế về máy công cụ, cơ 
khí chính xác và gia công kim loại) 
diễn ra từ ngày 4 – 7/7 tại TP. HCM 
đã giới thiệu, trình diễn nhiều công 
nghệ, thiết bị mới và các giải pháp 
sản xuất tối ưu ứng dụng trong sản 
xuất thông minh và cơ khí chế tạo. 

Điển hình có thể kể đến ngành công 
nghiệp máy công cụ của Đài Loan với 
65 doanh nghiệp tham gia, mang đến 
triển lãm những sản phẩm, máy móc 
hiện đại nhất, sẵn sàng cho cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 với xu thế chủ 
đạo là sản xuất thông minh. Tại hội 
thảo “Máy công cụ công nghiệp Đài 
Loan – mũi nhọn thế giới” do Hiệp 
hội Phát triển ngoại thương Đài Loan 

(TAITRA) tổ chức trong khuôn khổ 
MTA Vietnam 2017, bà Chang Shiao 
Chien (Phó giám đốc phát triển thị 
trường của TAITRA) cho biết, ngành 
máy công cụ Đài Loan phát triển đến 
nay đã hơn 60 năm, sở hữu một hệ 
thống chuỗi cung ứng hoàn chỉnh, sản 
phẩm chất lượng cao và dịch vụ toàn 
cầu.  

 
Hội thảo về máy công cụ Đài Loan tập trung 
vào các ứng dụng sản xuất thông minh. Ảnh: 

LV. 

 Với xu hướng công nghiệp 4.0, 
ngành máy công cụ Đài Loan đã kết 
hợp với những thế mạnh của ngành 
công nghệ thông tin trong nước, dồn 
toàn lực phát triển máy móc thông 
minh, góp phần làm đa dạng thị 
trường máy công cụ tại Việt Nam. 
Những doanh nghiệp dẫn đầu trong 
ngành máy công cụ tham gia khu vực 
gian hàng Đài Loan năm nay giới 
thiệu đến thị trường Việt Nam những 
loại máy hiện đại, tập trung cho chủ 
đề chính là ứng dụng sản xuất thông 
minh.  

Song song đó, phải kể đến điểm 
sáng của công nghệ Nhật Bản tại 
MTA Vietnam 2017. Với sự dẫn dắt 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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của JETRO (Tổ chức Xúc tiến thương 
mại Nhật Bản tại TP.HCM), 29 doanh 
nghiệp của Nhật Bản đã trưng bày 
hàng loạt thiết bị công nghệ và máy 
móc hiện đại nhằm mở rộng cơ hội 
hợp tác đầu tư và nâng cao tỷ lệ cung 
ứng nội địa. Các thương hiệu hàng 
đầu cùng góp mặt như Asada, 
Enomoto, Kira, Amada,… mang lại cơ 
hội cho các doanh nghiệp Việt Nam 
tiếp cận với nền công nghệ tiên tiến, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và tham 
gia vào mạng lưới sản xuất toàn cầu.  

Ngoài ra, góp phần cho sự sôi động 
của bức tranh công nghệ tại MTA 
Vietnam 2017, Công ty TNHH Kỹ 
thuật công nghệ Nam Sơn cũng giới 
thiệu những thiết bị laser xử lý vật 
liệu, cắt, khắc, có thể ứng dụng khắc, 
cắt đơn lẻ, khắc theo chuỗi số serial, 
khắc mã vạch,… chỉ với vài bước thao 
tác đơn giản. Các thiết bị này được 
ứng dụng trong các ngành sản xuất 
dược phẩm, nha khoa, kim hoàn – 
trang sức, cơ khí, bao bì, hàng gia 
dụng,… Công ty TNHH TMDV Tinh 
Hà giới thiệu hệ thống thiết bị đo 
không tiếp xúc Faro Edge ScanArm 
HD. Đây là dòng sản phẩm cải tiến 
mới nhất, kết hợp sức mạnh của máy 
quét laser tạo ra hiệu suất quét cao, 
cung cấp các đám mây điểm với tốc 
độ nhanh, độ phân giải và độ chính 
xác cao. Thiết bị nhỏ gọn, dễ sử dụng, 
cho phép người dùng quét liên tục qua 
các vật liệu có bề mặt đa dạng, hay 
các chi tiết phức tạp.  

Tập đoàn Beijing Jingdiao (Trung 
Quốc) cũng giới thiệu những đột phá 
mới trong lĩnh vực gia công và tự 
động hóa sản xuất. Đó là kỹ thuật dò 
và bù trực tiếp trên máy CNC, với đặc 
điểm nổi bật là tích hợp thêm một đầu 
dò tọa độ 3D trên máy CNC giúp dò 
được các bề mặt 2D, 3D của vật thể, 
từ đó có thể gia công chính xác các bề 
mặt bất kỳ không được biết trước, 
nâng cao hiệu suất của các dây chuyền 
sản xuất.  

(cesti.gov.vn) 
 

HỘI NGHỊ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ 
CÁC DOANH NGHIỆP HÀN 
QUỐC VÀO KHU CNC HÒA LẠC  

Với mục tiêu phát triển tiềm lực 
khoa học và công nghệ, xây dựng Khu 
Công nghệ cao (CNC) Hòa Lạc thành 
điểm đến hấp dẫn đối với nhà đầu tư 
công nghệ cao, ngày 07/7/2017, Đại 
sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, Ban 
Quản lý Khu CNC Hòa Lạc và Công 
ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Garnet 
phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến 
Đầu tư các doanh nghiệp Hàn Quốc 
vào Khu CNC Hòa Lạc. Hội nghị 
cũng là sự kiện chào mừng kỷ niệm 25 
năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 
Việt Nam và Hàn Quốc 

Tham dự Hội nghị về phía Việt Nam 
có Ông Phạm Đại Dương, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Trưởng 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa 
Lạc và đại diện một số bộ, ngành, địa 
phương có liên quan. Về phía Hàn 
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Quốc có Ông Lee Hyuk, Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt 
Nam, ông Ryu Hang Ha, Chủ tịch 
Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại 
Việt Nam (KORCHAM), Chủ tịch Tổ 
chức xúc tiến thương mại Hàn Quốc 
(KOTRA) và đặc biệt là hơn 40 doanh 
nghiệp đến từ Hàn Quốc. 

Đối với các doanh nghiệp Hàn 
Quốc, Ban Quản lý Khu CNC Hòa 
Lạc luôn coi Hàn Quốc là một trong 
quốc gia cần chú trọng thu hút đầu tư 
vào Khu CNC Hòa Lạc. Tại đây, đã 
có sự hiện diện của một số nhà đầu tư, 
các doanh nghiệp Hàn Quốc như 
Công ty liên doanh y học Việt Hàn, 
Công ty SDS, Công ty DT&C cũng 
như sự hỗ trợ của Chính phủ Hàn 
Quốc, đặc biệt trong việc xây dựng và 
phát triển Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (V-KIST) 
theo mô hình Viện KIST của Hàn 
Quốc. Thêm vào đó, Trong một vài 
ngày tới, Ban Quản lý Khu CNC Hòa 
Lạc sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư cho Công ty TNHH Hanwha 
Techwin của Hàn Quốc đầu tư hơn 
200 triệu USD để sản xuất các bộ 
phận và linh kiện của động cơ máy 
bay và các bộ phận và linh kiện của 
động cơ gas tuabin công nghiệp cung 
cấp cho các khách hàng lớn như Rolls 
Royce, GE, Pratt & Whitney. Những 
dấu hiệu này cho thấy cộng đồng các 
doanh nghiệp Hàn Quốc đang ngày 
càng lớn mạnh tại Khu Công nghệ cao 
Hòa Lạc. 

Tại Hội nghị xúc tiến Đầu tư các 
doanh nghiệp Hàn Quốc vào Khu 
CNC Hòa Lạc này, Ban Quản lý Khu 
CNC Hòa Lạc tập trung cập nhật về 
tình hình đầu tư, phát triển Khu CNC 
Hòa Lạc và tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp khi tham gia đầu tư vào Khu 
CNC Hòa Lạc. Hiện nay, Ban Quản lý 
Khu CNC Hòa Lạc đã ban hành trình 
tự, thủ tục đầu tư vào Khu; xây dựng 
lộ trình và kế hoạch xúc tiến đầu tư 
cho giai đoạn đến năm 2020 và định 
hướng đến năm 2025 để đảm bảo thủ 
tục đơn giản, rõ ràng, minh bạch, 
hướng tới chuyên nghiệp trong quản 
lý các dự án đầu tư, đồng thời bám sát 
chủ trương “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” 
đối với doanh nghiệp của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Đặc biệt, Ban Quản lý Khu CNC 
Hòa Lạc sẽ thông tin cho các nhà đầu 
tư về Nghị định quy định cơ chế, 
chính sách đặc thù đối với Khu CNC 
Hòa Lạc vừa được Thủ tướng Chính 
phủ ký ban hành ngày 20/6/2017. 
Nghị định sẽ cho phép Ban quản lý và 
các cơ quan, đơn vị có liên quan trong 
đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý 
theo cơ chế “một cửa” và “một cửa 
liên thông” tại Khu CNC Hòa Lạc, 
đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh mẽ 
của doanh nghiệp, nhà đầu tư, giúp tạo 
môi trường đầu tư thuận lợi đồng thời 
quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ 
trợ nhằm giảm thiểu chi phí đầu tư 
cho nhà đầu tư tại đây. 
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Tại Hội nghị, Ban Quản lý Khu 
CNC Hòa Lạc cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư cho 2 dự án của Công 
ty DT&C (Hàn Quốc) và Công ty Cổ 
phần dược mỹ phẩm CVI, nâng tổng 
số dự án đầu tư tại Khu lên con số 80 
với tổng vốn đầu tư đăng ký 61.300 tỷ 
đồng trên tổng diện tích 348 ha, trong 
đó có 36 dự án đang hoạt động với 
trên 12.000 người đang làm việc và 
học tập trong Khu CNC Hòa Lạc.  

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
NGÀNH TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG: NÒNG 
CỐT TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI  

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam khẳng định tại Lễ kỷ niệm 55 
năm thành lập ngành Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng (TĐC) và đón nhận 
Huân chương Lao động hạng Nhất do 
Tổng cục TĐC (Bộ KH&CN) tổ chức 
vừa diễn ra sáng ngày 8/7 tại Hà Nội. 

Tham dự buổi Lễ còn có Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh; Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ 
Môi trường Quốc hội Phan Xuân 
Dũng; các đồng chí Lãnh đạo đại diện 
Chính phủ; cơ quan của Quốc hội và 
đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành trung 
ương và địa phương; … 

55 năm đồng hành cùng đất nước 
Tại Lễ kỷ niệm, Tổng cục trưởng 

Trần Văn Vinh giới thiệu lịch sử và bề 
dày phát triển của ngành TĐC từ 1962 

đến nay. Theo đó, từ Sắc lệnh số 
08/SL cách đây 76 năm, đến nay Tổng 
cục TĐC đã có gần 1.700 cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao 
động làm việc trong các đơn vị của 
Tổng cục trên khắp mọi miền của đất 
nước. 

Cùng với Tổng cục, mạng lưới các 
Chi cục TĐC của 63 tỉnh, thành phố 
và các cơ quan chuyên trách TĐC tại 
Bộ, ngành Trung ương đã tạo thành hệ 
thống quản lý thống nhất hoạt động 
TĐC trên cả nước. Điều này đã đóng 
góp to lớn vào sự phát triển của nền 
kinh tế - xã hội của đất nước với nhiều 
thành tựu to lớn trong 55 năm qua. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại 

buổi Lễ 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật về TĐC đồng bộ trên cơ sở 3 trụ 
cột chính là Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản 
phẩm hàng hoá và Luật Đo lường với 
đầy đủ các Nghị định và Thông tư, đã 
tạo cơ sở pháp lý vững chắc để hoạt 
động tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu 
phát triển kinh tế xã hội và hội nhập 
quốc tế đồng thời nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả trong quản lý nhà nước, hoạt 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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động sản xuất kinh doanh của doanh 
nghiệp. 

Xây dựng và phát triển được trên 
9.500 Tiêu chuẩn Quốc gia (TCVN), 
trong đó 47% hài hòa với tiêu chuẩn 
quốc tế và hơn 650 quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia (QCVN), đó là công cụ hữu 
hiệu góp phần đắc lực phục vụ cho 
hoạt động sản xuất kinh doanh của 
doanh nghiệp và yêu cầu quản lý kinh 
tế - xã hội của đất nước. Tỷ lệ hài hòa 
TCVN với tiêu chuẩn quốc tế đã và 
đang góp phần đắc lực phục vụ cho 
việc cải tiến và đổi mới công nghệ, 
phát triển sản xuất và cung cấp các 
sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có chất 
lượng, thúc đẩy thuận lợi hóa giao 
dịch thương mại của Việt Nam trên 
trường quốc tế. 

Bên cạnh đó, hoạt động đảm bảo đo 
lường ngày càng phát triển theo chiều 
sâu, với hạ tầng kỹ thuật là hệ chuẩn 
đo lường quốc gia và hệ thống các tổ 
chức thực hiện dịch vụ kỹ thuật.  

Hệ thống quản lý chất lượng theo 
các tiêu chuẩn quốc tế ISO 9000, ISO 
22000, HACCP,… đã được chấp nhận 
thành tiêu chuẩn quốc gia, được phổ 
biến áp dụng thành công ở hàng ngàn 
doanh nghiệp, các đơn vị hành chính. 

Chương trình Quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam 
đến năm 2020” do Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt được Tổng cục TĐC 
chủ trì đã và tạo ra một phong trào 
tăng năng suất chất lượng một cách 

bền vững qua việc áp dụng các hệ 
thống quản lý chất lượng, công cụ 
quản lý tiên tiến giúp cho các doanh 
nghiệp nâng cao năng lực quản trị, 
điều hành, quản lý công nghệ,... 

Khẳng định vai trò của ngành 
TĐC 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh ghi nhận  
và đánh giá cao những kết quả  đạt 
được của hoạt động TĐC trong 55 
năm xây dựng và phát triển. 

Bộ trưởng cho rằng, trong suốt quá 
trình phát triển đất nước thời gian qua 
và đặt trong bối cảnh chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng kinh tế- xã hội và hội 
nhập quốc tế sâu rộng hiện nay, có thể 
khẳng định Tổng cục TĐC cùng với 
hệ thống TĐC cả nước đã đóng góp 
một vai trò vô cùng quan trọng; là 
công cụ đắc lực giải quyết các vấn đề 
phát triển kinh tế- xã hội như: đảm 
bảo sự công bằng trong các giao dịch 
thương mại trong xã hội; cung cấp 
các, hỗ trợ các tổ chức doanh nghiệp 
nắm bắt được những yêu cầu, chuẩn 
mực chất lượng của thị trường trong 
nước và quốc tế; áp dụng các hệ thống 
quản lý tiên tiến nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng và sức cạnh tranh của 
sản phẩm, hàng hóa; vượt qua các rào 
cản kỹ thuật trong thương mại...  

Bộ trưởng bày tỏ kỳ vọng, Tổng cục 
TĐC tiếp tục đổi mới và hoàn thiện 
môi trường pháp lý, tăng cường hội 
nhập quốc tế để nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả và tính thống nhất trong hoạt 
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động quản lý nhà nước về TĐC; 
khẳng định hơn nữa vai trò hoạt động 
TĐC, phục vụ người dân và doanh 
nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển 
kinh tế- xã hội của đất nước. 

Thay mặt Đảng, Nhà nước và Chính 
phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
cũng gửi lời chúc mừng, lời tri ân về 
những đóng góp các thế hệ cán bộ, 
nhân viên, người lao động của ngành 
TĐC đối với sự nghiệp phát triển khoa 
học và công tác TĐC trong suốt 55 
năm qua. Phó Thủ tướng đặc biệt nhấn 
mạnh các yêu cầu đặt ra phải rất cụ 
thể, thiết thực như Bộ KH&CN đã xác 
định 81 tiêu chí cụ thể trong chỉ số 
năng lực sáng tạo quốc gia cho từng 
bộ ngành. Nhờ vậy chỉ số này đã tăng 
12 bậc, xếp thứ 47 trên thế giới trong 
năm 2017. Trong thời kỳ hội nhập 
ngày càng sâu rộng hiện nay, Phó Thủ 
tướng yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh hợp 
tác quốc tế về KH&CN nói chung và 
TĐC nói riêng nhằm nâng cao năng 
suất, chất lượng; hỗ trợ tích cực cho 
các hoạt động hội nhập kinh tế, 
thương mại của doanh nghiệp; tăng 
cường hiệu quả của các hoạt động 
TĐC để đóng góp cho sự phát triển 
kinh tế xã hội của đất nước cũng như 
nâng tầm hoạt động TĐC của Việt 
Nam. Đồng thời nhấn mạnh vai trò 
quan trọng của KH&CN, ngành TĐC 
sẽ tạo động lực nòng cốt cho phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước 
nhanh và bền vững. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 

ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC CHỐNG 
HÀNG GIẢ, HÀNG KÉM CHẤT 
LƯỢNG TẠI CÁC TỈNH PHÍA 
NAM  

Phó Giám đốc Sở Công thương TP 
Hồ Chí Minh cho rằng cần tuyên 
truyền vận động người dân nâng cao 
nhận thức, không tiếp tay, không buôn 
lậu, sản xuất kinh doanh hàng giả, 
kém chất lượng. 

 Theo ông Phan Hoàn Kiếm, Phó 
Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí 
Minh, Chi cục trưởng Chi cục quản lý 
thị trường TP Hồ Chí Minh, trong 6 
tháng đầu năm 2017, các Chi cục 
Quản lý thị trường 19 tỉnh, thành phố 
khu vực phía Nam đã phát hiện hơn 
11.420 vụ vi phạm (tăng 4% so với 
cùng kỳ năm 2016), xử lý hơn 10.320 
vụ (tăng 7%), với tổng số tiền phạt và 
bán hàng tịch thu là hơn 119,4 tỷ đồng 
(giảm 18% so với cùng kỳ năm 2016). 

Kết quả này đạt được là nhờ Quy 
chế phối hợp được ký kết giữa các Chi 
cục Quản lý thị trường khu vực phía 
Nam, góp phần tạo điều kiện cho các 
Chi cục trong công tác đấu tranh 
chống buôn lậu, gian lận thương mại 
và hàng giả. Từ đó, nâng cao hiệu quả 
công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý 
vi phạm, tạo mối quan hệ chặt chẽ 
giữa các Chi cục Quản lý thì trường 
trong khu vực. 

Dù đã có những bước đột phá trong 
tác, kiểm tra, xử phạt của cơ quan 
chức năng nhưng nhìn chung, tình 
hình vận chuyển, tàng trữ, buôn bán 
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hàng cấm, hàng nhập lậu vẫn diễn 
biến phức tạp. 

 “Để ngăn chặn hàng gian hàng giả, 
gian lận thương mại, trong 6 tháng 
cuối năm các chi cục phía Nam sẽ 
thường xuyên tổ chức, học tập kinh 
nghiệm về nghiệp vụ để nâng cao hiệu 
quả trong công tác. Thực hiện việc 
phối hợp, hỗ trợ nhau trong công tác 
nghiệp vụ xử lý để cùng nhau hoàn 
thành nhiệm vụ, kịp thời ngăn chặn 
các hành vi buôn lậu, gian lận thương 
mại và hàng giả. Ngoài ra, cần tuyên 
truyền vận động các tổ chức các nhân, 
người dân nâng cao nhận thức, không 
tiếp tay, không  buôn lậu, sản xuất 
kinh doanh hàng giả, kém chất 
lượng”, ông Kiếm phát biểu. 

Bên cạnh đó, các Chi cục Quản lý 
thị trường khu vực phía Nam kiến 
nghị Bộ Công Thương đơn giản thủ 
tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ 
công; ban hành quy chuẩn kỹ thuật 
Quốc gia về chất lượng phân bón vô 
cơ; đồng thời tăng khung tiền phạt đối 
với hành vi kinh doanh phân bón có 
chất lượng không phù hợp với tiêu 
chuẩn công bố áp dụng... 

 (VietQ) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Phát minh mới: Robot tí hon 

diệt vi khuẩn trong nước 
Ngày 12/06/2017, một nhóm các nhà 

khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Hệ 

thống Thông minh Max Planck ở Đức 
vừa công bố tạo ra một loại microbot 
(robot có kích cỡ micro) hình cầu có 
khả năng bơi và tiêu diệt vi khuẩn ở 
các nguồn nước bị ô nhiễm. 

Thử nghiệm cho thấy chỉ trong vòng 
20 phút, robot tí hon này có thể giết 
hơn 80% lượng vi khuẩn ở trong 
nguồn nước nhiễm E. Coli. Ngoài ra 
với đặc tính từ của mình, nó có thể 
được lấy ra dễ dàng khỏi bể nước. 

Theo các nhà nghiên cứu: "Khả năng 
sử dụng và tiếp cận nước sạch là một 
trong những vấn đề nhức nhối và cấp 
thiết có tác động lâu dài nhất đến sự 
phát triển của nhân loại. Việc phát 
triển các phương pháp làm sạch nước 
hiệu quả, sáng tạo với chi phí thấp và 
không ảnh hưởng xấu đến môi trường 
hoặc gây hại cho sức khoẻ con người 
là ưu tiên số một hiện nay". 

Cấu tạo của microbot mới gồm 2 
phần. Phần đầu được làm bằng magie 
có nhiệm vụ tạo ra các bong bóng khí 
hydro vào trong nước, hoạt động như  
hệ thống đẩy để giúp robot di chuyển. 

(khampha.vn) 
 
 Biến nước biển thành nước ngọt 

bằng năng lượng Mặt trời 
Các nhà khoa học Hoa Kỳ vừa tuyên 

bố rằng, họ có thể tạo ra nước ngọt từ 
nguồn nước muối dồi dào bằng năng 
lượng Mặt trời với chi phí thấp.    
Nghiên cứu được công bố trong mục 
Đang thực hiện của Viện Hàn lâm 
Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. 

TIN NGẮN KH&CN 
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Hiện nay, muối được loại bỏ khỏi 
nước bằng cách sử dụng các nhà máy 
khử muối tốn kém và tiêu tốn nhiều 
năng lượng. Phương pháp chiết được 
sử dụng chủ yếu là đun sôi nước muối 
để làm nước bốc hơi, lượng hơi nước 
này sẽ được thu lại và cuối cùng trở 
lại thành nước ngọt. 

Hình thức đun sôi này yêu cầu phải 
có một lượng nhiệt rất lớn đến mức 
một nửa chi phí của quá trình trên chỉ 
được phục vụ cho việc cấp năng 
lượng. Kỹ thuật mới này được gọi 
là chưng cất màng. Nước muối nóng 
chảy dọc theo một bên của tấm lưới, 
còn nước ngọt lạnh chảy ở phía bên 
kia. Kết quả là hơi nước bốc ra sẽ di 
chuyển từ phía nóng đến lạnh và tạo 
ra nước sạch. 

 (khampha.vn) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Kết nối cung cầu công nghệ 

vùng đồng bằng sông Cửu Long 
Trong 02 ngày từ ngày 27/6/2017 

đến 28/06/2017, tại Trung tâm Hội 
chợ triển lãm quốc tế thành phố Cần 
Thơ đã diễn ra sự kiện Kết nối Cung – 
Cầu công nghệ vùng đồng bằng sông 
Cửu Long năm 2017. Sự kiện do Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
thuộc Bộ KH&CN phối hợp với Sở 
KH&CN thành phố Cần Thơ tổ chức.  
Triển lãm “Kết nối cung – cầu công 
nghệ” có hơn 40 gian hàng tham gia 
trưng bày của hơn 30 tổ chức, đơn vị, 
doanh nghiệp trên cả nước. 

Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra 4 
hội thảo: “Thúc đẩy hoạt động ứng 
dụng, đổi mới và chuyển giao công 
nghệ vùng Đông Nam bộ và ĐBSCL”, 
“Xu hướng liên kết vùng trong phát 
triển khoa học và công nghệ”, “Mô 
hình sản xuất xanh trong nông 
nghiệp” và “Hội thảo Ứng dụng Công 
nghệ thông tin trong quản lý”. 

Các hoạt động của sự kiện kết nối 
cung – cầu công nghệ vùng ĐBSCL 
nhằm xúc tiến liên kết, kết nối cung – 
cầu công nghệ giữa các cơ quan, đơn 
vị, viện – trường với doanh nghiệp, sự 
kiện là cơ hội để các tổ chức, cá nhân, 
doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi và mở 
ra cơ hội hợp tác, chuyển giao thiết 
bị/công nghệ phục vụ đời sống và sản 
xuất. Đồng thời thông qua các hội 
thảo tạo diễn đàn thảo luận và đề xuất 
định hướng cho các hoạt động ứng 
dụng chuyển giao công nghệ tại thành 
phố Cần Thơ cũng như vùng ĐBSCL 
trong thời gian sắp tới. 

(Theo Sở KH&CN) 
 
 Ra mắt Hiệp hội Chuyên gia 

công nghệ cao gốc Việt tại châu Âu  
Ngày 24/6, tại Paris, Hiệp hội 

Chuyên gia công nghệ cao gốc Việt tại 
châu Âu (ViNExT) tổ chức lễ ra mắt 
với mục đích kết nối, tập hợp các 
chuyên gia khoa học và công nghệ 
người Việt Nam tại Pháp và châu Âu 
có chuyên môn cao, mong muốn đóng 
góp trí tuệ cho đất nước. 

Chủ tịch ViNExt Nguyễn Thanh Hải 
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cho biết, mục tiêu của việc thành lập 
ViNExt là kết nối những nhà khoa 
học, những chuyên gia công nghệ gốc 
Việt ở Pháp và các nước châu Âu, tạo 
điều kiện chia sẻ kiến thức, kinh 
nghiệm... để từ đó hình thành các ý 
tưởng hợp tác, các dự án, và từ đó kết 
nối với các ngành công nghệ, trung 
tâm nghiên cứu, các công ty ở Việt 
Nam. 

ViNExT được thành lập không chỉ 
kết nối các chuyên gia khoa học và 
công nghệ Việt Nam tại châu Âu, mà 
còn tiến tới trở thành trung tâm tư vấn 
kỹ thuật giúp đẩy nhanh quá trình 
chuyển giao kiến thức và cập nhật 
“Công nghệ châu Âu” cho các công ty 
công nghệ đã và đang phát triển ở Việt 
Nam, theo đúng phương châm của 
người Việt: “Sẻ chia - Hợp tác - Phát 
triển”. 

(VGP News) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội nghị Phổ biến chính sách 

ưu đãi của Quỹ Phát triển khoa học 
và công nghệ tỉnh và công bố kết 
quả đánh giá trình độ công nghệ 
một số nhóm ngành sản xuất năm 
2016. 

Ngày 7/7/2017, tại thành phố Vũng 
Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với Quỹ Phát 
triển KH&CN tỉnh tổ chức Hội nghị 
Phổ biến chính sách ưu đãi của Quỹ 
Phát triển KH&CN tỉnh và công bố 
kết quả đánh giá trình độ công nghệ 

một số nhóm, ngành sản xuất năm 
2016 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Hội nghị là diễn đàn để các tổ chức, 
cá nhân, doanh nghiệp tiếp cận các 
chính sách ưu đãi về chương trình tài 
trợ, hỗ trợ, cho vay của Quỹ phát triển 
KH&CN tỉnh để ứng dụng kết quả 
nghiên cứu KH&CN vào sản xuất - 
đời sống. Triển khai các quy định về 
quản lý công nghệ, các chương trình 
hỗ trợ của Nhà nước cho đổi mới công 
nghệ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 
được công bố kết quả đánh giá trình 
độ công nghệ sản xuất năm 2016. 

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Kim 
Trường – phó giám đốc sở KH&CN - 
giám đốc Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh 
đã giới thiệu Quỹ Phát triển KH&CN 
tỉnh, theo đó, Quỹ là đơn vị sự nghiệp 
trực thuộc UBND tỉnh. Mục đích hoạt 
động của Quỹ là hỗ trợ, thúc đẩy phát 
triển KH&CN phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Điều kiện, đăng 
ký tài trợ, hỗ trợ, vay vốn và bảo lãnh 
vốn vay là các tổ chức, cá nhân đề 
xuất nhiệm vụ KH&CN phải có đủ 
năng lực chuyên môn và điều kiện cơ 
sở vật chất – kỹ thuật phù hợp với 
từng loại nhiệm vụ KH&CN; là tổ 
chức KH&CN hoặc doanh nghiệp 
KH&CN; các nhiệm vụ KH&CN đăng 
ký tài trợ, vay vốn không được trùng 
lắp với các nhiệm vụ KH&CN đã 
hoặc đang thực hiện bằng nguồn ngân 
sách nhà nước.   

Các khách  mời chuyên gia đã phổ 
biến các nội dung liên quan như các 
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chính sách ưu đãi cụ thể của Quỹ Phát 
triển KH&CN tỉnh; triển khai hướng 
dẫn phương pháp đánh giá trình độ 
công nghệ của một số nhóm, ngành 
sản xuất; Công bố kết quả đánh giá 
trình độ công nghệ sản xuất năm 2016 
của tỉnh và công cụ đánh giá; …. 

 (bavutex) 
 
 Tập huấn Đổi mới quản lý 

nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
Ngày 23/6, Sở KH&CN tổ chức tập 

huấn “Đổi mới quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ (Đề tài nghiên cứu 
khoa học và dự án sản xuất thử 
nghiệm) trên địa bàn tỉnh BR-VT”.  

Buổi tập huấn nhằm triển khai các 
Thông tư, Thông tư liên tịch của Bộ 
KH&CN, Bộ Tài chính và các quyết 
định của UBND tỉnh mới ban hành 
liên quan đến quản lý nhiệm vụ khoa 
học và công nghệ, tài sản trí tuệ sử 
dụng ngân sách nhà nước. 

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên ông 
Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng 
Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ (Bộ 
KH&CN) triển khai 3 Thông tư là 
Thông tư số 15/2014/TT-BKHCN 
ngày 13/6/2014 của Bộ KH&CN về 
quy định trình tự, thủ tục giao quyền 
sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên 
cứu khoa học và phát triển công nghệ 
sử dụng ngân sách nhà nước; Thông 
tư liên tịch số 39/2014/TTLT-
BKHCN-BTC ngày 17/12/2015 của 
Bộ KH&CN và Bộ Tài chính quy định 
về việc định giá kết quả nghiên cứu 

khoa học và phát triển công nghệ, tài 
sản trí tuệ sử dụng ngân sách nhà 
nước; Thông tư liên tịch số 
16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 
01/9/2015 của Bộ KH&CN và Bộ Tài 
chính về hướng dẫn việc quản lý, xử lý 
tài sản được hình thành thông qua 
việc triển khai thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà 
nước. Cũng tại buổi tập huấn, ông 
Đặng Sơn Hải – Phó giám đốc Sở 
KH&CN triển khai 06 Quyết định của 
UBND tỉnh liên quan đến nhiệm vụ 
KH&CN cấp tỉnh sử dụng ngân sách 
trên địa bàn tỉnh. 

(bavutex) 
 
 Hội thảo khoa học: “Hiện trạng 

và giải pháp phòng chống sét tại các 
bãi biển thành phố Vũng Tàu” 

Sáng 29/6, Sở KH&CN tổ chức hội 
thảo khoa học “Hiện trạng và giải 
pháp phòng chống sét tại các bãi biển 
thành phố Vũng Tàu”. 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm đánh 
giá hoạt động dông sét, cũng như lựa 
chọn đề xuất giải pháp công nghệ phù 
hợp để phòng chống dông sét tại các 
bãi biển của thành phố Vũng Tàu. 

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung 
trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải 
pháp, phương pháp phòng, tránh dông, 
sét như giải pháp công nghệ cảnh báo 
sét sớm với hệ thống mạng trạm gồm 
các thiết bị có thể đo đạc các thông số, 
thuật toán xử lý số liệu thông minh 
đóng vai trò quyết định trong việc 
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cảnh báo sét sớm. Giải pháp công 
nghệ chống sét cho tàu thuyền; …. 
Các phương pháp này hiện được ứng 
dụng trong các ngành hàng không, 
điện lực và các công trình dân sinh 
bảo vệ an toàn cho con người.  

(Sở KH&CN) 
 
 
 

 Ứng dụng công nghệ tiên tiến 
để khử mùi nhà máy sản xuất bột cá 
làm thức ăn chăn nuôi  

Hiện nay, rất nhiều các nhà máy sản 
xuất bột cá làm thức ăn chăn nuôi có 
trang bị lên tới hàng chục tỉ đồng với 
hàng trăm công nhân đang phải tạm 
dựng hoạt động hoặc hoạt động cầm 
chừng do không giải quyết được vấn 
đề ô nhiễm môi trường không khí 
trong quá trình sản xuất. 

Thực tế, nhà máy chế biến bột cá 
cũng được ví như nhà máy xử lý chất 
thải cho ngành chế biến hải sản, đem 
lại một hiệu quả kinh tế và môi trường 
khá lớn. Chính vì vậy, cần phải có một 
phương pháp khử mùi tiên tiến để cứu 
các công ty, doanh nghiệp sản xuất 
bột cá. Qua nghiên cứu của Viện 
Công nghệ môi trường, khí thải từ lò 
sấy cá là các loại khí độc hại như: 
amoniac, hydro sulfua, mercaptan, các 
amin hữu cơ và các vi khuẩn gây 
mùi… các loại khí và vi khuẩn gây 
mùi này có thể được xử lý triệt để khi 
tiếp xúc với dung dịch hoạt hóa điện 
hóa ANK – SUPER. Công nghệ hoạt 

hóa điện hóa ANK – SUPER là công 
nghệ tiên tiến của Liên bang Nga, có 
khả năng khử mùi, khử trùng do tính 
chất oxy hóa cực mạnh nhưng lại rất 
an toàn với môi trường do khả năng 
phân hủy nhanh trong vài tuần.  

Chi tiết liên hệ: Phòng tư vấn và 
dỊch vụ chuyển giao công nghệ - sàn 
giao dịch công nghệ và thiết bị Hải 
Phòng.  Địa chỉ: Số 1, Phạm Ngũ Lão, 
quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng. Tel:  0313.757.101 &  
0313.250.289 ; Website: 
 www.hatex.vn; www.haiphong247.vn  

(bavutex) 
 
 Máy sấy đảo chiều thích hợp 

cho nhóm nông hộ  
Hệ thống máy sấy đảo chiều gió có 

thể sấy khô nhiều loại nông sản trong 
thời gian ngắn mà vẫn giữ nguyên khả 
năng nảy mầm của hạt giống, giữ 
nguyên giá trị dinh dưỡng của lương 
thực, thực phẩm. 

Sấy nông sản đóng vai trò tiền bảo 
quản sau thu hoạch, sản phẩm khô ráo, 
ngăn ngừa phát sinh một số loài nấm, 
sâu mọt, ít hao hụt số và chất lượng. 

Việc trang bị hệ thống máy sấy tiết 
kiệm diện tích so với đầu tư sân phơi; 
một máy sấy có diện tích buồng sấy 
20m2 cho năng suất cao sấy tương 
đương sân phơi 300m2 trong điều kiện 
luôn có nắng. Hệ thống sấy chủ động 
vận hành cho dù trời không có nắng 
hay thời tiết bất lợi. Dùng hệ thống 
sấy đảo chiều tiết kiệm 70 - 75% công 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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lao động khâu phơi sản phẩm. Hệ 
thống sấy nông sản có thể được xây 
lắp cố định hoặc di động, hoạt động 
linh hoạt trong bối cảnh sản xuất tập 
trung hay phân tán đều có thể áp dụng. 
Sau mùa vụ thu hoạch có thể tháo dỡ 
bảo quản trong kho, khi cần mang ra 
ráp và dùng lại. 

Sở khoa học và công nghệ TP.HCM 
đang khuyến khích các công ty, hợp 
tác xã, tổ, nhóm nông dân trong và 
ngoài thành phố áp dụng máy sấy đảo 
chiều gió vỉ ngang tạo nguyên liệu tốt 
cho sản xuất, chế biến xuất khẩu nhằm 
nâng cao giá trị nông sản. 

(khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 
 

 Thông tư quy định về đo lường 
đối với phép đo khối lượng trong 
thương mại bán lẻ 

Ngày 27/6/2017, Bộ Khoa  học và 
Công nghệ ban hành Thông tư số 
09/2017/TT-BKHCN quy định về đo 
lường đối với phép đo khối lượng 
trong thương mại bán lẻ. Thông tư áp 
dụng cho các tổ chức, cá nhân thực 
hiện phép đo khối lượng trong thương 
mại bán lẻ và các cơ quan nhà nước, 
tổ chức, cá nhân liên quan khác.  

Theo đó Thông tư bao gồm 4 
Chương và 15 Điều, Chương I- 
Những quy định chung, Chương II – 
Yêu cầu đo lường đối với phép đo 
khối lượng trong thương mại bán lẻ, 

Chương III – Trách nhiệm của các cơ 
quan nhà nước, tổ chức, cá nhân, 
Chương IV- Điều khoản chung. 
Thông tư có hiệu lực từ ngày 
15/8/2017.  

(tcvn.gov.vn) 
 
 Chính thức công bố Luật 

Chuyển giao công nghệ 2017 
Sáng 12/7, Văn phòng Chủ tịch nước 

tổ chức họp báo công bố Lệnh của 
Chủ tịch nước về việc công bố 6 luật 
mới được thông qua tại kỳ họp thứ 3 
Quốc hội khóa XIV. Trong đó có Luật 
Chuyển giao công nghệ 2017. 

Luật Chuyển giao công nghệ 2017 
được xây dựng trên cơ sở kế thừa các 
nội dung còn phù hợp của Luật 
Chuyển giao công nghệ 2006, đồng 
thời sửa đổi, bổ sung nhiều quy định 
để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn như: 
Sửa đổi, bổ sung chính sách của nhà 
nước đối với hoạt động chuyển giao 
công nghệ; tiêu chí xây dựng danh 
mục công nghệ khuyến khích chuyển 
giao, danh mục công nghệ hạn chế 
chuyển giao, danh mục công nghệ 
cấm chuyển giao; cơ chế hỗ trợ, 
khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng, 
đổi mới công nghệ của doanh nghiệp; 
thúc đẩy thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ. Luật có bố cục gồm 
6 chương, 60 điều. Luật có hiệu lực 
thi hành từ 1/7/2018.  

(vietq.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


