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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ LÀ 
NỀN TẢNG CHO ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO 

Đó là khẳng định của ngài Esko Aho 
- nguyên Thủ tướng Phần Lan tại buổi 
thuyết trình được tổ chức tại Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) ngày 
18/9/2017. Đây là hoạt động tiếp nối 
buổi thuyết trình của giáo sư Goran 
Roos tại Bộ KH&CN vào cuối tháng 
8/2017 vừa qua, nằm trong chuỗi hoạt 
động đào tạo nâng cao năng lực cho 
cán bộ hoạch định chính sách về 
KH&CN và đổi mới sáng tạo của 
Chương trình Đối tác đổi mới sáng 
tạo Việt Nam - Phần Lan, giai đoạn II 
(IPP2). 

Việc đưa các chuyên gia hàng đầu 
thế giới về đổi mới sáng tạo đến Việt 
Nam sẽ cung cấp những kiến thức và 
tư duy mới cho đội ngũ cán bộ quản lý 
của Bộ KH&CN, Sở KH&CN, các 
Bộ, ngành liên quan về bối cảnh quốc 
tế, các xu hướng quốc tế, bài học thực 
hành tốt nhất và kinh nghiệm của các 
quốc gia phát triển trong quản lý hoạt 
động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, quản lý KH&CN; từ 
đó đóng góp tốt hơn cho chất lượng và 
hiệu quả của các chính sách phát triển 
KH&CN và đổi mới sáng tạo gắn với 
tăng trưởng kinh tế và phát triển bền 
vững ở Việt Nam. 

Phát biểu khai mạc buổi thuyết trình, 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh 

lại câu nói mà chính ông đã từng phát 
biểu tại buổi thuyết trình của GS 
Goran Roos vào tháng 8 vừa qua: “Để 
bắt kịp với những yêu cầu đổi mới của 
đất nước trong bối cảnh mới, chính 
chúng ta - các nhà quản lý và hoạch 
định chính sách KH&CN, đổi mới 
sáng tạo cần thay đổi trước”. 

  
Cựu Thủ tướng Phần Lan - Ngài Esko Aho 

tại buổi thuyết trình 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh cho biết, trong các diễn đàn kinh 
tế gần đây, khái niệm nền kinh tế tri 
thức đang dần được thay đổi bằng 
khái niệm nền kinh tế đổi mới sáng 
tạo. Hướng đến một nền kinh tế mà 
vai trò dẫn dắt dựa trên đổi mới sáng 
tạo, khởi nghiệp là xu hướng của 
nhiều quốc gia trên thế giới. Đối với 
Việt Nam, mô hình tăng trưởng dựa 
trên lao động giá rẻ, tài nguyên thiên 
nhiên đã không còn thích hợp, nguồn 
vốn trí tuệ trở thành đầu vào quan 
trọng trong hoạt động sản xuất và kinh 
doanh. Đầu tư khoa học công nghệ, 
đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực 
chất lượng cao là một trong ba đột phá 
chiến lược trong tăng trưởng kinh tế 
bền vững bên cạnh hai trụ cột là thể 
chế và hạ tầng đã được Đảng, Chính 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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phủ và Quốc hội quan tâm tập trung 
chỉ đạo. 

Trong điều kiện một nước phát triển 
với nguồn lực có hạn, quy mô và tiềm 
lực của nền kinh tế còn thấp nhưng 
Việt Nam đã có những tiến bộ đáng 
kích lệ so với các quốc gia thu nhập 
trung bình về xếp hạng chỉ số đổi mới 
sáng tạo và một số lĩnh vực nghiên 
cứu KH&CN có thế mạnh... Tuy 
nhiên, nếu so sánh với Phần Lan, 
chúng ta còn khoảng cách rất xa, và có 
lẽ xa hàng thập kỷ phát triển, cần rất 
nhiều nỗ lực, quyết tâm để thu hẹp 
khoảng cách. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi 

thuyết trình 

Mở đầu bài thuyết trình, cựu Thủ 
tướng Esko Aho đánh giá cao sự thay 
đổi của Việt Nam trong 6 năm qua khi 
có dịp đến Việt Nam 3 lần. Việt Nam 
đang có sự thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt 
trong chuyển dịch kinh tế. Điều đó 
cho thấy, Việt Nam đã và đang nắm 
bắt rất tốt các cơ hội để phát triển. Tuy 
nhiên, để đạt được thành công hơn 
nữa Việt Nam có thể tham khảo câu 
chuyện của đất nước Phần Lan nhỏ bé 
xinh đẹp, 1 trong 4 quốc gia (cùng với 
Thụy Điển, Nhật Bản và Singapore) 

có sự bứt phá mạnh mẽ trong phát 
triển kinh tế - xã hội thế kỷ XX dựa 
trên đổi mới sáng tạo (ĐMST). Kinh 
nghiệm của Phần Lan được thể hiện ở 
các yếu tố: 

Xác định KH&CN là nền tảng cho 
ĐMST 

Theo ông Esko Aho, để hoạt động 
ĐMST thành công trước hết phải dựa 
vào KH&CN - đây là nền tảng cơ bản 
của hoạt động ĐMST. Tùy từng giai 
đoạn phát triển khác nhau của mỗi đất 
nước mà xác định phát triển theo 
chiều ngang hay chiều sâu, nhưng căn 
bản cốt lõi vẫn phải dựa trên 
KH&CN. Rất nhiều quốc gia đã cố 
gắng trong hoạt động ĐMST nhưng 
họ không thành công như mong đợi vì 
có sự khác nhau về nền tảng KH&CN 
và đầu tư cho KH&CN. 

Xây dựng hệ thống giáo dục chất 
lượng cao 

Một trong những yếu tố thành công 
của Phần Lan đó là Chính phủ luôn 
đầu tư cho giáo dục ngay từ sớm. 
Khác với một số nước ở châu Âu hay 
Hoa Kỳ, Phần Lan đầu tư cho giáo 
dục ngay từ bậc tiểu học. Ở bậc tiểu 
học, học sinh được học những thầy 
giỏi nhất, với những kiến thức đầy đủ 
nhất và không có sự phân biệt, khoảng 
cách giữa học sinh thành phố hay 
nông thôn, hay khoảng cách giàu 
nghèo trong xã hội. Theo ông Esko 
Aho, Chính phủ Phần Lan xác định 
giáo dục tiểu học là sản phẩm xã hội 
chất lượng cao, chính vì vậy trẻ em 
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được đầu tư ngay từ rất sớm và bài 
bản. 

Sự kết hợp giữa khu vực công (Nhà 
nước) và tư (doanh nghiệp) rất tốt 

Doanh nghiệp là xương sống của bất 
kỳ nền kinh tế nào, chính vì vậy hỗ trợ 
doanh nghiệp phát triển là sứ mạng 
của mọi chính phủ. Ngài Esko Aho 
nêu chính kinh nghiệm của bản thân 
mình khi ông làm Thủ tướng Phần 
Lan và khi ông ở trên cương vị Phó 
Chủ tịch Tập đoàn Nokia. Hơn ai hết 
ông hiểu sự khác biệt về tư duy và 
logic làm việc giữa khu vực công và 
tư. Chỉ khi nào hai khối công - tư có 
thể tận dụng các điểm mạnh của mỗi 
bên để phối hợp đạt hiệu quả tốt thì 
khi đó mọi đường hướng sẽ thành 
công. Và Phần Lan đã làm rất tốt điều 
này, trở thành hình mẫu cho nhiều 
nước học tập. 

Nghiên cứu phải gắn liền với sản 
xuất 

Sự phối hợp chặt chẽ giữa khối 
nghiên cứu (các trường đại học, viện 
nghiên cứu) với khối sản xuất (doanh 
nghiệp) để đưa ra sản phẩm theo đúng 
yêu cầu của xã hội là một triết lý mà 
Phần Lan đã làm trong nhiều thập niên 
qua. Sự phối hợp hiệu quả này còn thể 
hiện ở chỗ, các sinh viên dành phần 
lớn thời gian của mình trải nghiệm 
thực tế tại các doanh nghiệp, đây là 
những học phần bắt buộc để họ có thể 
cọ sát với thực tế trước khi tốt nghiệp. 
Điều này giúp cả hai khối luôn có sự 
gắn bó chặt chẽ, sản phẩm được tạo ra 

luôn đáp ứng được yêu cầu của người 
sử dụng. 

Thay đổi khái niệm, nắm bắt công 
nghệ của tương lai - trường hợp thành 
công của Nokia 

Theo cựu Thủ tướng Phần Lan, mấu 
chốt của mọi hoạt động ĐMST là mọi 
người có thể chấp nhận cái mới cùng 
sự rủi ro, bởi sự sáng tạo luôn phá vỡ 
mọi quy tắc thông thường. Chính vì 
vậy, ở một thời điểm nhất định, khi 
phải đứng trước những lựa chọn sinh 
tử, tổ chức, cá nhân cần phải biết thay 
đổi khái niệm đúng lúc, chấp nhận rủi 
ro để đạt được thành công, và Nokia 
chính là bài học điển hình của đất 
nước Phần Lan. Từ một doanh nghiệp 
trong lĩnh vực sản xuất giấy và bột 
giấy, Nokia đã biết thay đổi khái niệm 
đúng lúc, nắm bắt đúng hướng công 
nghệ của tương lai và trở thành một 
trong những đế chế về điện thoại di 
động và dịch vụ viễn thông lớn mạnh 
nhất trên toàn cầu. 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 
TÌM HƯỚNG PHÁT TRIỂN 
DOANH NGHIỆP KH&CN 

Doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ (KH&CN) là cầu nối đưa nhanh 
các kết quả nghiên cứu, ứng dụng vào 
sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - 
xã hội. Thời gian gần đây, ngày càng 
ít đơn vị đăng ký chứng nhận là doanh 
nghiệp KH&CN, mặc dù Nhà nước có 
nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ nhưng thủ 
tục đăng ký còn rườm rà. 
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Ngày 11-4-2012, Thủ tướng Chính 
phủ ra Quyết định số 418/QĐ-TTg 
phê duyệt Chiến lược phát triển khoa 
học và công nghệ giai đoạn 2011-
2020, đề ra mục tiêu đến năm 2015 có 
ba nghìn doanh nghiệp và đến năm 
2020 có năm nghìn doanh nghiệp 
KH&CN. Theo Báo cáo của Cục Phát 
triển thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN (Bộ KH&CN) cho thấy, tính 
đến tháng 6-2016 cả nước có 234 
doanh nghiệp được cấp Giấy chứng 
nhận Doanh nghiệp KH&CN, nhiều 
hồ sơ đăng ký chứng nhận đang trong 
quá trình thẩm định. Với con số khiêm 
tốn như vậy, việc thực hiện được mục 
tiêu chiến lược đề ra đến năm 2015 có 
ba nghìn doanh nghiệp KH&CN 
không hoàn thành và khó thực hiện 
được mục tiêu đến năm 2020 có năm 
nghìn doanh nghiệp này. 

Ngày 19-5-2007, Chính phủ có Nghị 
định số 80/2007/NĐ-CP về doanh 
nghiệp KH&CN, quy định loại hình tổ 
chức của doanh nghiệp, các cơ chế ưu 
đãi, vai trò trong nền kinh tế và nền 
KH&CN của quốc gia. Qua đó các 
doanh nghiệp KH&CN được hưởng 
rất nhiều ưu đãi, nhất là các chính 
sách về thuế, đất đai và những chính 
sách hỗ trợ khác của Nhà nước. Ưu 
đãi nhiều, nhưng thực tế thì doanh 
nghiệp vẫn không mặn mà trong việc 
chuyển đổi, đăng ký. Nguyên nhân 
được cho là do doanh nghiệp còn gặp 
khó khăn từ hệ thống hành chính với 
các thủ tục rườm rà. Theo TS Nguyễn 

Quân, nguyên Bộ trưởng KH&CN, có 
rất nhiều đơn vị đủ điều kiện, xứng 
đáng được chứng nhận, nhưng ngay cả 
việc để được công nhận cũng có nhiều 
thủ tục gây rắc rối về mặt hành chính. 
Bộ KH&CN ủy quyền cho các Sở 
KH&CN thẩm định hồ sơ, cấp giấy 
chứng nhận. Nhưng năng lực của các 
Sở nhiều khi không đáp ứng được, đội 
ngũ quản lý mỏng, chưa có trình độ 
cao để có thể hiểu được công nghệ mà 
doanh nghiệp đang sử dụng có thực sự 
mới không, có đúng là công nghệ cao 
và đạt tiêu chuẩn không? Chính sách 
ưu đãi về thuế, đất đai đã có, nhưng 
doanh nghiệp KH&CN rất khó để 
nhận được ưu đãi. Một số cơ sở mặc 
dù được chứng nhận là doanh nghiệp 
KH&CN, được hưởng ưu đãi về thuế, 
nhưng chấp nhận tự đóng thuế cho 
nhanh bởi khi xin ưu đãi thuế còn vất 
vả, tốn thời gian, công sức hơn. Bên 
cạnh đó còn nhiều doanh nghiệp trong 
các lĩnh vực như công nghệ thông tin, 
vật liệu mới, môi trường... đáp ứng 
được đầy đủ tiêu chí nhưng lại không 
muốn đăng ký chuyển đổi. Nguyên do 
là các doanh nghiệp đã được hưởng 
ưu đãi trong lĩnh vực của mình, trong 
khi quy định của pháp luật không cho 
hưởng ưu đãi trùng nhau... Chính vì 
vậy số lượng đơn vị đăng ký để cấp 
giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH&CN không nhiều, nhưng có thể 
khẳng định các doanh nghiệp đủ điều 
kiện công nhận có số lượng rất lớn. 
Bộ KH&CN cũng có rà soát và thống 
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kê sơ bộ, tới năm 2010 có khoảng hai 
nghìn doanh nghiệp có tiêu chí đáp 
ứng được nhưng trong số đó chỉ có vài 
trăm doanh nghiệp được cấp giấy 
chứng nhận. Số còn lại vẫn hoạt động 
mà không cần giấy chứng nhận. Bởi 
vậy, hiện nay cần có sự nhất quán, 
đồng bộ trong việc thực hiện các 
chính sách ưu đãi, có như vậy mục 
tiêu hình thành năm nghìn doanh 
nghiệp vào năm 2020 mới có khả 
năng thực hiện. 

Đánh giá từ nhiều chuyên gia cho 
thấy, một số doanh nghiệp tách ra từ 
các tổ chức KH&CN công lập, khi 
chuyển đổi cơ chế hoạt động, có tiềm 
lực ban đầu khá yếu, không có vốn, tài 
sản Nhà nước giao rất hạn chế, chỉ có 
các trang thiết bị nghiên cứu cũ, dây 
chuyền và thiết bị sản xuất lạc hậu. Do 
đó, Nhà nước cần tạo cơ chế hỗ trợ 
vay tín dụng hoặc chỉ định thầu một 
số dự án, công trình có hàm lượng 
KH&CN cao có tính chất tạo đà để 
phát triển thành doanh nghiệp có khả 
năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, ngay 
khi các doanh nghiệp KH&CN mới 
bắt đầu thành lập, đi vào hoạt động 
cần phải có sự hỗ trợ của Nhà nước 
thông qua các phương thức khác nhau. 
Tuy nhiên, trong Luật Đấu thầu, để có 
được một dự án doanh nghiệp còn 
phải thỏa mãn các điều kiện về: kinh 
nghiệm thực hiện, thực hiện các dự án 
có quy mô lớn… như vậy thì các 
doanh nghiệp KH&CN mới hình 
thành không đủ các tiêu chí để có thể 

cạnh tranh với doanh nghiệp khác. Do 
đó cần có một cơ chế ưu tiên áp dụng 
vào sản xuất những công nghệ do 
người Việt Nam tạo ra thông qua 
những doanh nghiệp KH&CN. Ngược 
lại, doanh nghiệp cũng được quyền 
chỉ định thầu một số hạng mục, được 
Nhà nước hỗ trợ trong một số hoạt 
động để đủ điều kiện cạnh tranh trong 
đấu thầu. 

Thực tế cho thấy để đạt được năm 
nghìn doanh nghiệp KH&CN vào năm 
2020 là nhiệm vụ rất khó khăn với 
tình hình hiện nay. Nhưng đây cũng 
chỉ là những con số làm mục tiêu 
hướng đến, trong khi có nhiều doanh 
nghiệp đạt đủ tiêu chí nhưng vẫn chưa 
được cấp giấy chứng nhận. Các cấp có 
thẩm quyền cần hoàn thiện cơ chế, 
chính sách nhằm giúp doanh nghiệp 
nhận được ưu đãi khi chuyển đổi trở 
thành doanh nghiệp KH&CN. Có như 
thế mới có thể đạt được mục tiêu đề ra 
và đưa những con số trên giấy trở 
thành những doanh nghiệp KH&CN 
thật sự có đóng góp cho sự phát triển 
kinh tế của đất nước. 

(nhandan.com.vn) 
 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU ỨNG DỤNG 
KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ 
TRONG SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP 

Theo Sở Khoa học và Công nghệ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, mỗi năm tỉnh 
này có khoảng 10 đề tài, dự án nghiên 
cứu khoa học và công nghệ được triển 
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khai và ứng dụng vào thực tiễn, trong 
đó, có đến 80% thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp. 

Thời gian qua, các tiến bộ khoa học 
và công nghệ đã được Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đẩy mạnh ứng dụng vào lĩnh vực nông 
nghiệp,  giúp người dân chăn nuôi và 
sản xuất theo hướng bền vững và 
được tỉnh cấp kinh phí thực hiện. Một 
số đề tài được ứng dụng rộng rãi ở 
nhiều lĩnh vực như: áp dụng quy trình 
sản xuất, xây dựng nhà lưới, nhà 
màng; sử dụng công nghệ tưới nước 
tiết kiệm trong sản xuất rau; nghiên 
cứu quy trình thực hành nông nghiệp 
tốt (GAP) cho một số loại cây trồng 
như bưởi da xanh Sông Xoài (huyện 
Tân Thành), rau an toàn (huyện Tân 
Thành, Đất Đỏ), thanh long ruột đỏ 
(huyện Xuyên Mộc)... Ngoài ra, một 
số giống trái cây như nhãn xuồng cơm 
vàng, mãng cầu ta còn được bảo tồn 
gen và phát triển đặc sản quý để xây 
dựng thương hiệu... Không chỉ trồng 
trọt, hiện nay các trang trại chăn nuôi 
ở Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đang từng 
bước thay đổi cách làm truyền thống, 
chuyển sang áp dụng tiến bộ khoa 
học, kỹ thuật vào chăn nuôi. 

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, việc ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ vào lĩnh vực nông 
nghiệp đã góp phần thúc đẩy sản xuất 
phát triển; năng suất, chất lượng cây 
trồng, vật nuôi hàng năm đều tăng, 

góp phần nâng mức tăng trưởng ngành 
nông nghiệp bình quân hàng năm từ 6 
đến 7%. Bên cạnh đó, các đề tài, dự 
án khoa học và công nghệ ngành nông 
nghiệp trong tỉnh đã giúp bà con nông 
dân thay đổi nhận thức trong sản xuất, 
hướng đến nền nông nghiệp sạch, hiện 
đại. 

Theo ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học 
- công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu, để 
phát huy vai trò của khoa học và công 
nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp, tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu cần hỗ trợ đẩy 
nhanh tốc độ đổi mới công nghệ trong 
các ngành, các lĩnh vực then chốt như 
công nghệ sinh học, công nghệ bảo 
quản và chế biến nông, lâm, thủy sản, 
công nghệ môi trường… Trong đó, 
công nghệ sinh học phải là khâu đột 
phá, thông qua hoạt động lai tạo, sản 
xuất giống cây trồng, vật nuôi có chất 
lượng tốt, hiệu quả kinh tế cao đáp 
ứng yêu cầu thị trường và phục vụ nhu 
cầu xuất khẩu, từng bước tiến lên 
công nghệ cao trên cơ sở nâng cao 
hàm lượng chất xám trong sản phẩm. 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng đã 
quy hoạch tổng diện tích dự kiến phát 
triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao là khoảng trên 5.000 ha tại các 
huyện Châu Đức, Xuyên Mộc, Tân 
Thành và Đất Đỏ nhằm kêu gọi các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu 
tư. Đến nay, đã có 28 doanh nghiệp 
đăng ký xin giao đất với diện tích hơn 
2.500 ha để thực hiện các dự án đầu tư 
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phát triển nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, chủ yếu tập trung ở các lĩnh 
vực trồng trọt như: nhà màng, nhà 
lưới, hệ thống tưới nhỏ giọt theo công 
nghệ Israel kết hợp bón phân. 

Ngày 12/9/2017, tại Trung tâm Hội 
nghị, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao. Hội nghị nhằm 
quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội 
đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao tại tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu; tạo cơ hội gặp gỡ trực tiếp, trao 
đổi, xúc tiến thu hút đầu tư với các 
tỉnh lân cận, các khu, vùng nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao về 
khả năng liên kết, hợp tác nhằm tiến 
tới hình thành một mạng lưới liên kết 
các vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao và thu hút đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Qua đó, khai thác và tận dụng lợi 
thế so sánh của mỗi vùng trong việc 
thu hút đầu tư, chuyển giao công nghệ 
và hình thành chuỗi cung ứng sản 
phẩm nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; giới thiệu các chính sách ưu 
đãi, các lĩnh vực kêu gọi đầu tư vào 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
của tỉnh nhằm mời gọi doanh nghiệp 
đầu tư vào khu, vùng nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao. 

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn 
Hồng Lĩnh nhấn mạnh Hội nghị xúc 
tiến đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao thể hiện quyết tâm lớn 
của tỉnh BR-VT về thúc đẩy phát triển 
ngành nông nghiệp. Ông đề nghị các 
doanh nghiệp đầu tư trong nông 
nghiệp phải áp dụng công nghệ cao 
vào sản xuất nông nghiệp bởi tỉnh 
không chấp nhận làm nông nghiệp 
theo kiểu truyền thống, vừa hao đất, 
vừa hao nước và năng suất thấp… 
đồng thời tạo ra chuỗi sản xuất khép 
kín từ khâu sản xuất đến đầu ra sản 
phẩm. Sau khi các doanh nghiệp làm 
thành công phải hướng dẫn cho nông 
dân của tỉnh mở rộng mô hình sản 
xuất, bao tiêu sản phẩm, tạo ra vùng 
sản xuất rộng lớn, đáp ứng nhu cầu 
của xã hội, để cùng với sự thịnh 
vượng của doanh nghiệp là sự khá giả 
của nông dân. 

 
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh- Ủy viên BCH 

Trung ương Đảng- Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch 
Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị 

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã ban hành Kế hoạch thực hiện 
Nghị quyết Ban Thường vụ Tỉnh ủy 
về phát triển Khoa học và Công nghệ 
của tỉnh này đến năm 2020, định 
hướng đến năm 2025. Theo đó, mục 
tiêu đến năm 2020, tốc độ đổi mới 
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công nghệ, thiết bị đạt khoảng 
20%/năm; thực hiện kiểm soát và 
ngăn chặn có hiệu quả việc nhập công 
nghệ lạc hậu, công nghệ gây nguy hại 
đến sức khỏe con người, tài nguyên, 
môi trường, kinh tế - xã hội, quốc 
phòng, an ninh… Các lĩnh vực được 
ưu tiên trong hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học và công nghệ 
gồm: nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao; công nghiệp chất lượng cao 
và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ 
xanh, công nghệ sạch; môi trường; 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
quản lý; xây dựng đô thị thông minh. 

(Tổng hợp) 
 
 

 
THÚC ĐẨY ĐƠN GIẢN HÓA 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG 
LĨNH VỰC KH&CN  

Ngày 8/9, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó 
Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 
Cải cách hành chính của Chính phủ 
Lê Vĩnh Tân đã có buổi làm việc và 
kiểm tra công tác cải cách hành chính 
(CCHC) tại Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN). 

Trong thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
chú trọng thực hiện đơn giản hóa các 
thủ tục hành chính (TTHC) được giao. 
Hiện, Bộ đã hoàn thành việc thực thi 
phương án đơn giản hóa 86/89 thủ tục 
(đạt 97%); tổng số TTHC thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ KH&CN đã được 
ban hành và công bố, công khai trên 

Cơ sở dữ liệu quốc gia là 350 thủ tục; 
Bộ KH&CN đã thiết lập các kênh 
thông tin để kịp thời tiếp nhận và giải 
quyết những phản ánh, kiến nghị của 
tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. 

Bộ KH&CN đã chú trọng triển khai 
các công việc theo hướng đẩy mạnh 
hoạt động đổi mới sáng tạo, phát huy 
tinh thần khởi nghiệp, kiến tạo môi 
trường thuận lợi cho các tổ chức và cá 
nhân tham gia các hoạt động nghiên 
cứu, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 
đời sống. Vì vậy, kết quả chỉ số 
CCHC của Bộ được nâng cao. 

Đặc biệt, kết quả chỉ số CCHC 
thông qua điều tra xã hội học đã được 
các tổ chức, cá nhân và xã hội đánh 
giá cao. Theo kết quả do Bộ Nội vụ 
công bố, chỉ số CCHC (Par Index) của 
Bộ KH&CN năm 2016 đứng vị trí thứ 
3 trên tổng số 19 bộ, cơ quan ngang 
bộ. Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
năm 2017 (Global Innovation Index 
2017, gọi tắt là GII 2017) cũng đã 
tăng hạng khá ấn tượng, từ vị trí 
59/128 lên vị trí 47/127 nước và nền 
kinh tế (tăng 12 bậc). 

Đây là thứ hạng cao nhất Việt Nam 
từng đạt được từ trước đến nay. Việt 
Nam còn đứng vị trí số 1 về chỉ số GII 
2017 trong số các nước có thu nhập 
trung bình thấp. 

Bên cạnh đó việc hiện đại hóa hành 
chính được Bộ KH&CN triển khai 
quyết liệt, hiện có 100% các cơ quan, 
đơn vị thuộc Bộ sử dụng mạng nội bộ 
để trao đổi công việc qua hệ thống thư 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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điện tử; các dịch vụ hành chính công 
của Bộ đã được cung cấp ở mức độ 2 
trên Cổng TTĐT của Bộ KH&CN, 
trong đó có 126 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3 và 2 dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4. 

Theo kết quả về chỉ số sẵn sàng cho 
phát triển và ứng dụng công nghệ 
thông tin và truyền thông Việt Nam 
năm 2016 do Bộ TT&TT và Hội Tin 
học Việt Nam công bố, Bộ KH&CN 
đứng thứ 2 trong số các bộ, cơ quan 
ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ về 
xếp hạng dịch vụ công trực tuyến. 
Đồng thời Bộ KH&CN đã phối hợp 
triển khai hệ thống kết nối một cửa 
ASEAN trong phạm vi lĩnh vực được 
giao quản lý, cũng như đã xây dựng 
và triển khai áp dụng Hệ thống quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 
9001:2008 tại các đơn vị thuộc Bộ. 

Trong công tác cải cách tổ chức bộ 
máy, Bộ KH&CN đã hoàn thành việc 
trình Chính phủ ban hành Nghị định 
số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ. Theo 
đó, cơ cấu tổ chức của Bộ KH&CN 
được kiện toàn, sắp xếp theo hướng 
tinh gọn, giảm đầu mối. 

Trên cơ sở báo cáo của Bộ KH&CN, 
các thành viên đoàn công tác đã nhận 
xét, góp ý, kiến nghị, nêu ra một số 
vấn đề còn hạn chế cần khắc phục, 
điều chỉnh để công tác CCHC của Bộ 
KH&CN phát huy kết quả đạt được và 
có hiệu quả tốt hơn trong thời gian tới. 

Để khắc phục những hạn chế, các đại 
biểu kiến nghị Bộ KH&CN cần quan 
tâm đến dịch vụ công trực tuyến cấp 
độ 4, đẩy mạnh đơn giản hóa TTHC, 
triển khai đồng bộ 6 giải pháp theo chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ,… 

 (điện tử Chính phủ) 
 

TĂNG TỐC CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TỪ TRƯỜNG ĐẠI 
HỌC VÀO SẢN XUẤT  

Gần đây, hoạt động chuyển giao 
công nghệ giữa trường đại học và 
doanh nghiệp đang phát triển mạnh 
mẽ. Nhiều kết quả nghiên cứu từ các 
trường đại học đã được ứng dụng 
ngay vào sản xuất. Nhiều trường đại 
học đã thành lập các doanh nghiệp để 
tăng tốc quá trình chuyển giao công 
nghệ. 

Công ty TNHH một thành viên đầu 
tư và phát triển công nghệ Bách khoa 
Hà Nội (BK-Holdings), Trường đại 
học Bách khoa Hà Nội để tìm hiểu về 
mô hình hoạt động của doanh nghiệp 
lần đầu được phép thành lập tại một 
trường đại học ở Việt Nam. PGS.TS 
Trần Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên Công ty BK-Holdings cho 
biết, với mục tiêu xây dựng Trường 
đại học Bách khoa Hà Nội trở thành 
trường đại học nghiên cứu trọng điểm 
quốc gia về khoa học và công nghệ 
(KH&CN), ngày 24-3-2008, Trường 
đại học Bách khoa Hà Nội đã thành 
lập Công ty BK-Holdings. Hiện nay 
với doanh thu hằng năm khoảng 100 
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tỷ đồng, BK-Holdings hoạt động 
giống như mô hình một công ty mẹ có 
nhiệm vụ khuyến khích các nhà khoa 
học tại trường thành lập công ty để 
chuyển giao tri thức ra thực tiễn. 

Ðến nay, đã có rất nhiều đề tài khoa 
học, quy trình công nghệ được nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo và được thương 
mại hóa thành công mang lại doanh 
thu hàng tỷ đồng cho mỗi đề tài. Ðơn 
cử như đề tài khoa học “Nghiên cứu 
thiết kế, chế tạo đồ gá quay và thiết bị 
di trượt robot dùng cho công nghiệp” 
của PGS.TS Bùi Văn Hạnh đã thay 
thế cho việc nhập khẩu các thiết bị 
cùng chủng loại từ nước ngoài và đã 
được ứng dụng tại nhiều công ty trong 
cả nước. 

Hay quy trình công nghệ chế tạo bột 
huỳnh quang ba mầu và các chất phụ 
trợ phục vụ cho chế tạo đèn huỳnh 
quang ống và huỳnh quang compact 
được thực hiện bởi Công ty TNHH 
MTV Tư vấn và chuyển giao công 
nghệ Bách Khoa (BKContech), đơn vị 
thành viên của BK-Holdings đã được 
chuyển giao cho Công ty cổ phần 
bóng đèn phích nước Rạng Ðông 
(Công ty Rạng Ðông) với giá trị 6,8 tỷ 
đồng. Ðề tài đã sản xuất và cung cấp 
cho Công ty Rạng Ðông các sản phẩm 
bột huỳnh quang ba phổ, thay thế cho 
việc phải nhập khẩu 100% nguyên vật 
liệu này. 

Bên cạnh đó, việc ươm tạo, hỗ trợ 
các doanh nghiệp cũng được BK-
Holdings chú trọng như dự án ETADI 

do một nhóm sinh viên năm cuối của 
Trường đại học Bách khoa Hà Nội 
sáng lập đang được triển khai ra thị 
trường. Sản phẩm trong quá trình phát 
triển đã được hỗ trợ bởi các giảng viên 
xây dựng bản đồ và một số hệ thống 
công nghệ thông tin khác. Ngoài ra, để 
giúp các nhóm khởi nghiệp thương 
mại hóa được sản phẩm, BK-Holdings 
đã phối hợp Công ty Up cung cấp 
không gian làm việc chung BK-HUP 
nhằm tạo điều kiện cho các nhóm khởi 
nghiệp này thu hút nguồn vốn đầu tư 
mạo hiểm khi sản phẩm mới chỉ là ý 
tưởng. 

Theo Giám đốc điều hành BK-HUP 
Phạm Tuấn Hiệp, thì tại đây luôn có 
các hoạt động, hội thảo, những buổi 
làm việc để bổ sung những kiến thức, 
kỹ năng, kinh nghiệm cho các nhóm 
khởi nghiệp và giới thiệu môi trường 
để có thể tương tác với các nhà đầu tư, 
những quỹ đầu tư. Mục tiêu trong thời 
gian tới của BK-HUP là sẽ xây dựng 
hình ảnh các nhà khoa học trẻ không 
chỉ là những người nghiên cứu mà còn 
là những doanh nhân, kinh doanh 
bằng chính sản phẩm nghiên cứu của 
mình, có thể tự quản lý hoặc tự phát 
triển công trình nghiên cứu đó một 
cách độc lập. 

Hiện nay nhiều trường đại học cũng 
đã phát triển mô hình công ty trực 
thuộc, nhưng thực tế vẫn còn khá ít và 
hoạt động vẫn chưa có hiệu quả như 
mong đợi. Ðánh giá từ các chuyên gia 
cho thấy, hầu hết các đề tài nghiên 
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cứu thành công ở quy mô phòng thí 
nghiệm tại các trung tâm, khoa, 
trường, nhưng để chuyển giao vào 
thực tiễn cần phải được ươm tạo ở quy 
mô công nghiệp. Mặt khác, các trường 
đại học thiếu hẳn các cơ sở để thực 
hiện chức năng như một doanh 
nghiệp, do đó khi thực hiện chuyển 
giao công nghệ bản thân các trung 
tâm, khoa, viện không có tư cách pháp 
nhân để vay vốn ngân hàng… 

Những khó khăn nêu trên có thể 
thấy, mô hình công ty trong trường đại 
học còn tương đối xa lạ. Trong khi đó, 
ở các nước trên thế giới việc mở các 
công ty trong trường đại học đã được 
thực hiện từ rất sớm. Việc giao quyền 
tự chủ cho các đơn vị khoa học và 
công nghệ công lập chưa phù hợp thực 
tế khi triển khai mô hình doanh nghiệp 
trực thuộc do các tài sản vẫn của Nhà 
nước. Các nhà khoa học tại trường đại 
học còn gặp khó khăn trong chuyển 
giao công nghệ vào sản xuất khi thiếu 
kinh nghiệm hoạt động thực tiễn, các 
cơ chế, chính sách chưa đồng bộ..., 
nhất là việc phân bổ thời gian giữa 
nghiên cứu và giảng dạy, điều này 
khiến các thầy giáo, cô giáo chưa mặn 
mà trong nghiên cứu khoa học, 
chuyển giao công nghệ. 

Để mô hình doanh nghiệp trực thuộc 
trường đại học có thể hoạt động hiệu 
quả, nhà trường cần xác định rõ cơ 
chế hoạt động của doanh nghiệp, các 
hoạt động chuyển giao công nghệ theo 
hướng thị trường cần chứ không phải 

theo mô hình bao cấp như trước. Bên 
cạnh đó, Nhà nước cũng cần có những 
cơ chế, chính sách rõ ràng hơn trong 
việc hỗ trợ các đơn vị trong quá trình 
chuyển đổi trong việc vay vốn, hỗ trợ 
những dự án đầu tiên để lấy kinh 
nghiệm… Có như vậy thì hoạt động 
này mới mang lại hiệu quả, đưa các tri 
thức, nghiên cứu khoa học từ nhà 
trường đi vào cuộc sống nhanh nhất. 

(điện tử Nhân dân) 
 

ĐẨY MẠNH KHỞI NGHIỆP ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO TRONG KỶ 
NGUYÊN SỐ  

Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 
do Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 
tại Thành phố Hồ Chí Minh vào hai 
ngày 11-12/9/2017. Diễn đàn nhằm 
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo nhằm giúp các doanh 
nghiệp vừa, nhỏ, và siêu nhỏ tham gia 
chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Diễn ra trong hai ngày, với sự tham 
gia của các chủ thể trong hệ sinh thái 
khởi nghiệp Việt Nam, quy tụ hơn 300 
đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên, 
Diễn đàn khởi nghiệp APEC 2017 đã 
nhận được được sự quan tâm đặc biệt 
của lãnh đạo Chính Phủ, các Bộ, Ban 
ngành, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố của Việt Nam. 

Tại lễ khai mạc, thay mặt cho Bộ 
Khoa học và Công nghệ Thứ trưởng 
Trần Văn Tùng đã khẳng định, khởi 
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nghiệp đổi mới sáng tạo ngày càng 
được quan tâm thúc đẩy trong các nền 
kinh tế thành viên APEC. Tại Việt 
Nam, Tại Việt Nam, Bộ Khoa học và 
Công nghệ cũng đang tập trung triển 
khai các hoạt động trong khuôn khổ 
Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến 
năm 2025” (Đề án 844) và Chương 
trình đối tác đổi mới sáng tạo Việt 
Nam - Phần Lan trong đó có mục tiêu 
tạo lập các mạng lưới kết nối, xây 
dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo lành mạnh, bền vững, 
liên kết chặt chẽ và tận dụng nguồn 
lực của cộng đồng khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc tế, đặc biệt là các 
quốc gia có mối quan hệ song phương, 
đa phương với Việt Nam và những tổ 
chức mà Việt Nam là thành viên”. 

Tại diễn đàn đã diễn ra bốn phiên 
thảo luận với các nội dung về khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo trong kỷ 
nguyên số; giáo dục, đào tạo về khởi 
nghiệp, tăng cường kỹ năng nghề 
nghiệp cho giới trẻ; dịch vụ hỗ trợ 
khởi nghiệp: tài chính, ươm tạo doanh 
nghiệp, không gian làm việc chung, tư 
vấn kinh doanh... hướng tới tăng 
trưởng bền vững, đưa ra thảo luận về 
phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, 
doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa để 
kiến nghị Hội nghị Bộ trưởng doanh 
nghiệp nhỏ và vừa APEC. 

Trong các phiên thảo luận, Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng đã đưa ra các 
đề xuất phối hợp giữa các nước trong 

APEC. Thứ nhất, để thúc đẩy quan hệ 
hợp tác giữa các bên liên quan trong 
hệ sinh thái khởi nghiệp APEC, một 
nền tảng trực tuyến kỹ thuật số có tính 
tương tác cao nên được cân nhắc thiết 
lập (APEC Startup Ecosystems 
Supporting Digital Platform). Thứ hai, 
cần cân nhắc khả năng huy động 
nguồn lực để hình thành một loại hình 
Quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc Chương 
trình hỗ trợ tài chính cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
đến từ các nền kinh tế thành viên 
APEC. Thứ ba, tổ chức các chương 
trình tăng tốc đào tạo, huấn luyện kỹ 
năng khởi nghiệp (Bootcamp, 
Accelerator) dành cho các nhóm khởi 
nghiệp sáng tạo của các nền kinh tế 
thành viên APEC. Thứ tư, định kỳ tổ 
chức các sự kiện ngày hội kết nối 
cộng đồng khởi nghiệp APEC, có thể 
tổ chức luân phiên tại từng quốc gia, 
để tạo điều kiện gặp gỡ, giao lưu, trao 
đổi kinh nghiệm, trình diễn sản phẩm, 
dịch vụ và kết nối khởi nghiệp với các 
nhà đầu tư. 

 (most.gov.vn) 
 
 
 
ỨNG DỤNG THÀNH CÔNG 
NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VÀO 
SẢN XUẤT NƯỚC MẮM QUY 
MÔ CÔNG NGHIỆP 

Ngày 8/8/2017, tại TP Hà Tĩnh, Văn 
phòng các Chương trình khoa học và 
công nghệ (KH&CN) Quốc gia đã 

THÀNH TỰU KH&CN 
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phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương 
trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
KH&CN và tổ chức KH&CN công lập 
thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách 
nhiệm (Chương trình 592) tiến hành 
kiểm tra định kỳ kết quả thực hiện dự 
án “Hoàn thiện công nghệ và thiết bị 
chế biến nước mắm quy mô công 
nghiệp ứng dụng năng lượng mặt 
trời”. Đây là dự án do Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh chủ trì. 

Thực hiện kế hoạch năm 2017 của 
Dự án, Trung tâm đã nghiên cứu hoàn 
thiện công nghệ chế biến nước mắm 
ứng dụng năng lượng mặt trời và các 
nguồn năng lượng khác kết hợp hệ 
thống khuấy đảo tự động; hoàn thiện 
công nghệ sản xuất hệ thống thu năng 
lượng mặt trời và nguồn năng lượng 
khác phục vụ sản xuất nước mắm; 
biên soạn tài liệu hướng dẫn lắp đặt, 
vận hành hệ thống thu năng lượng mặt 
trời và năng lượng điện kết hợp với 
khuấy đảo tự động cho sản xuất nước 
mắm. Trên cơ sở công nghệ được 
hoàn thiện, dự án đã tiến hành xây 
dựng thành công mô hình sản xuất 
nước mắm (tại Văn phòng Trung tâm 
và Hợp tác xã Thọ Vân, xã Thạch 
Kim, huyên Lộc Hà) và sản xuất thử 
nghiệm thiết bị thu năng lượng mặt 
trời. 

Đánh giá những kết quả đạt được, 
PGS.TS Lê Đức Mạnh - Ban chủ 
nhiệm Chương trình 592 cho biết, dự 
án được thực hiện thành công không 
chỉ góp phần khai thác tốt tiềm năng 

lợi thế của tỉnh, thúc đẩy nghề sản 
xuất nước mắm theo hướng thân thiện 
với môi trường mà còn cung cấp cho 
thị trường sản phẩm nước mắm ngon 
hơn, an toàn vệ sinh hơn... 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 

5 THÀNH TỰU KHOA HỌC 
CÔNG NGHỆ NỔI BẬT CỦA 
VIỆT NAM 

1. Giàn khoan tự nâng 90m nước 
Đây là giàn khoan đầu tiên của Việt 

Nam có thể đạt tới độ sâu 90m nước, 
thuộc sở hữu của Tập đoàn Dầu khí 
Quốc gia Việt Nam (PVN). Ở Việt 
Nam, dự án cơ khí này được tài trợ 
nhiều nhất. Sau khi dự án được lắp đặt 
thành công trên biển, Việt Nam có thể 
tự hào là quốc gia sở hữu giàn khoan 
có chất lượng nằm trong top 3 khu 
vực châu Á và top 10 trên thế giới. 

2. Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt tái 
hoạt động 

Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt đã 
hoạt động 3 lần trong nửa thế kỷ vừa 
qua, một lần vào năm 1963, một lần 
vào năm 1984, và lần gần đây nhất là 
vào năm 2011. Lần hoạt động thứ ba 
diễn ra vào ngày 30/10/2011, đánh 
dấu một cột mốc quan trọng trong lịch 
sử phát triển của lò phản ứng hạt nhân 
Đà Lạt. Điều này một lần nữa đã 
chứng minh rằng Việt Nam có khả 
năng cung cấp một nguồn năng lượng 
nguyên tử ổn định; nó đánh dấu một 
bước phát triển trong việc sản xuất 
năng lượng trong nước nói chung. 
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3. Máy soi cắt lớp điện toán trong 
công nghiệp 

Cũng là một loại máy chụp X quang, 
nhưng thay vì chỉ phát ra một tín hiệu 
của tia X đến với vật thể được chụp, 
máy soi cắt lớp điện toán sẽ phát ra 
nhiều tia X cùng một lúc từ những góc 
độ khác nhau. Máy được các nhà khoa 
học của Viện Năng lượng nguyên tử 
Việt Nam (Vietnam Atomic Energy 
Commission, VAEC) thiết kế và sản 
xuất. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử 
Quốc tế (The International Atomic 
Energy Agency, IAEA) đã đặt mua 6 
chiếc máy nói trên. 

4. Dây chuyền sản xuất thiết bị điện 
tử viễn thông 

Dây chuyền sản xuất thiết bị điện tử 
viễn thông tân tiến nhất ở khu vực 
Đông Nam Á được xây dựng và đưa 
vào hoạt động bởi Trung tâm sản xuất 
thiết bị điện tử Viettel (một công ty 
con thuộc tập đoàn viễn thông 
Viettel). Dây chuyền có khả năng sản 
xuất khoảng 5 triệu sản phẩm USB, 3 
triệu điện thoại di động, và 9 trăm 
nghìn máy tính cá nhân mỗi năm. 

5. Phương pháp phẫu thuật nội soi 
cắt các khối u tuyến tụy 

Khoa Phẫu thuật bụng - Bệnh viện 
103, Hà Nội đã thành công trong việc 
xây dựng và hoàn thiện một phương 
pháp phẫu thuật nội soi có thể loại bỏ 
các khối u ở tuyến tụy. Đây là loại 
phẫu thuật cực kỳ phức tạp và liên 
quan đến các thiết bị kỹ thuật cao. Sự 
thành công của phương pháp này đánh 

dấu một cột mốc mới về phẫu thuật 
nội soi ổ bụng tại Việt Nam. 

(info.vn) 
 

 
 

NGƯỜI VIỆT ĐẦU TIÊN ĐƯỢC 
VINH DANH ANH HÙNG ĐA 
DẠNG SINH HỌC ASEAN  

GS.TS Đặng Huy Huỳnh sinh năm 
1933 tại Quảng Nam, hiện là Phó chủ 
tịch Hội bảo vệ thiên nhiên và môi 
trường Việt Nam (VACNE). 

Với nhiều đóng góp cho đa dạng 
sinh học ASEAN thông qua các hoạt 
động và sáng kiến góp phần tích cực 
phát triển kinh tế - xã hội của đất nước 
và khu vực, ông trở thành người Việt 
Nam đầu tiên vinh dự nhận danh hiệu 
Anh hùng đa dạng sinh học 
ASEAN đúng dịp kỷ niệm 50 năm 
thành lập khu vực, tổ chức ở Manila 
(Philippines) ngày 8/8. 

 
GS.TS Đặng Huy Huỳnh (Ảnh: Báo khoa học 

và phát triển). 

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch 
VACNE cho biết, giáo sư Huỳnh 
không chỉ là chuyên gia đầu ngành về 
đa dạng sinh học, tài nguyên môi 
trường mà còn là người lãnh đạo uy 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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tín của cơ quan nghiên cứu khoa học 
quốc gia về thiên nhiên, môi trường. 
Giáo sư có đóng góp quan trọng cho 
việc soạn thảo các chiến lược và luật 
pháp về bảo tồn đa dạng sinh học. 

Hơn 60 năm nghiên cứu, GS Huỳnh 
để lại nhiều công trình có giá trị, trong 
đó 154 công trình công bố trên tạp chí 
khoa học uy tín trong và ngoài nước; 
14 cuốn sách chuyên khảo về động 
vật, sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh 
học, môi trường. 

Ông được trao tặng gần 20 huân 
chương, huy chương các loại; trong đó 
có hai giải thưởng Hồ Chí Minh - giải 
thưởng cao quý nhất của Việt Nam về 
khoa học công nghệ. Ông cũng nhận 
nhiều giải thưởng môi trường Việt 
Nam; bằng khen về thành tích xuất sắc 
trong hoạt động bảo tồn đa dạng sinh 
học. 

(VnExpress) 
 
 

 
TRIỂN LÃM MTA HANOI 2017 
HỘI TỤ NHỮNG THIẾT BỊ VÀ 
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MỚI 

Sáng 20/9, tại Hà Nội, Ban Tổ chức 
Triển lãm MTA HANOI 2017 - Triển 
lãm quốc tế về máy công cụ, cơ khí 
chính xác và gia công kim loại đã tổ 
chức họp báo thông tin về MTA 
HANOI 2017. 

Triển lãm được tổ chức bởi Công ty 
UBM VES, dưới sự hỗ trợ của Công 
ty Tổ chức Triển lãm VCCI. Triển 

lãm sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10/2017 
tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế 
(I.C.E).  

Ban Tổ chức cho biết, triển lãm có 
sự tham gia của 190 công ty (trong đó 
70% đến từ nước ngoài) với 19 quốc 
gia vùng lãnh thổ như Séc, Đài Loan, 
Đức, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, 
Trung Quốc , Việt Nam, Vương Quốc 
Anh, Úc, Ý… 

MTA HANOI đã trở thành sự kiện 
lớn không chỉ mang tầm vóc quốc gia 
mà còn mang vị thế quốc tế với quy 
mô hoành tráng, hội tụ đầy đủ các 
dịch vụ, sản phẩm và giải pháp công 
nghệ tiên tiến hướng tới sự phát triển 
của lĩnh vực sản xuất gia công cơ khí 
tại thị trường miền Bắc Việt Nam. 

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp 
và tập đoàn lớn trên thế giới đã đẩy 
mạnh xúc tiến đầu tư và thâm nhập 
vào thị trường đầy tiềm năng của Việt 
Nam thì cộng đồng doanh nghiệp 
trong nước cũng đang nỗ lực đẩy 
mạnh chuỗi giá trị và củng cố năng 
lực sản xuất với các công nghệ tiên 
tiến. MTA HANOI 2017 đã từng bước 
lớn mạnh trở thành sự kiện chuyên 
ngành sản xuất lớn nhất trong cả nước 
mang lại những giải pháp sản xuất 
hiện đại và đa dạng nhất thế giới cho 
ngành công nghiệp chế tạo nội địa. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 
HIỆU QUẢ SÀN GIAO DỊCH 
CÔNG NGHỆ TRỰC TUYẾN TẠI 
BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG 
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Với mong muốn xây dựng một định 
chế trung gian hiệu quả, kết nối bên 
cầu và bên cung, khuyến khích đưa 
các giải pháp công nghệ cao, tiên tiến 
vào sản xuất, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
đã xây dựng và đưa vào vận hành Sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến 
(bavutex.vn). Dù đi vào hoạt động 
chưa lâu, nhưng sàn giao dịch công 
nghệ đã trở thành địa chỉ tin cậy của 
nhiều nhà sáng chế, sáng tạo và 
doanh nghiệp. 

Là một trong những doanh nghiệp 
khoa học đầu tiên của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, Công ty TNHH MTV 
Thoát nước và Phát triển đô thị Bà Rịa 
- Vũng Tàu (Busadco) đã có nhiều 
giải pháp, sản phẩm khoa học được 
khuyến cáo sử dụng rộng rãi trong cả 
nước. Tuy nhiên, việc áp dụng công 
nghệ mới, tiên tiến hiện vẫn còn nhiều 
hạn chế, khó khăn. Nguyên nhân 
chính được cho là do người dân và 
doanh nghiệp chưa biết đến những sản 
phẩm hữu ích này. 

Tổng Giám đốc Công ty Busadco, 
ông Hoàng Ðức Thảo cho biết: Ðối 
với các công trình khoa học của các 
nhà khoa học đã nghiên cứu thành 
công khó khăn, thách thức nhất hiện 
nay là làm thế nào để đưa các sản 
phẩm đến tay người tiêu dùng. Do đó, 
việc xây dựng sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến là thiết thực, bởi đây 
sẽ là cầu nối để kết nối các nhà khoa 
học với thị trường, với người tiêu 
dùng. 

Giám đốc Trung tâm Thông tin và 
Thống kê khoa học và công nghệ ông 
Phạm Ngọc Vũ khẳng định: Việc xây 
dựng sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến là xu hướng mới và hiệu quả để 
thúc đẩy thị trường công nghệ, tạo 
môi trường trực tuyến cho các tổ chức 
khoa học - công nghệ và doanh nghiệp 
giao tiếp với nhau, thực hiện các giao 
dịch vào bất cứ thời điểm nào. Các 
đơn vị, doanh nghiệp quy mô lớn hay 
nhỏ đều có thể thường xuyên tiếp cận, 
giao dịch với đối tác và khách hàng 
mà không cần chờ hội nghị kết nối 
cung cầu khoa học - công nghệ 
(techmart). 

“Là một doanh nghiệp khoa học 
công nghệ, hiện nay chúng tôi đang 
rất thành công trong việc nghiên cứu 
ứng dụng vào thực tiễn. Thực tế chúng 
tôi cũng đã tham gia vào các sàn giao 
dịch, nhất là sàn giao dịch của tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu. Chúng tôi rất ủng hộ 
và luôn đồng lòng, đồng hành cùng 
với sàn giao dịch công nghệ trực 
tuyến để đẩy nhanh, rút ngắn thời gian 
đưa sản phẩm khoa học - công nghệ 
đến người tiêu dùng và đưa ra thị 
trường”, Tổng Giám đốc công ty 
Basadco, ông Hoàng Ðức Thảo cho 
biết thêm. 

Ðánh giá về những hiệu quả bước 
đầu của sàn giao dịch, giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, ông Mai Thanh Quang chia 
sẻ: “Khi xây dựng sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến, chúng tôi kỳ vọng 
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sàn giao dịch sẽ là một kênh cung cấp 
thông tin về công nghệ, sáng chế mới, 
nhất là những công nghệ gắn định 
hướng phát triển của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu, như: công nghệ công 
nghiệp chất lượng cao, công nghiệp 
hỗ trợ, công nghiệp dầu khí, du lịch, 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao… Ðồng thời cũng là nơi công 
khai những kết quả khoa học - công 
nghệ, những sáng chế, qua đó thúc 
đẩy liên kết giữa nghiên cứu khoa học 
- công nghệ ở những trường, viện, 
những hoạt động sáng chế của những 
nhà sáng chế với các doanh nghiệp, 
các nhà sản xuất, với thị trường công 
nghệ. Tuy thời gian hoạt động chưa 
lâu nhưng những kết quả sàn giao dịch 
công nghệ trực tuyến mang lại bước 
đầu rất đáng ghi nhận”. 

Trong sự cạnh tranh quyết liệt giữa 
các doanh nghiệp, vai trò của công 
nghệ và trình độ nhân lực sẽ dần mang 
tính quyết định. Việc đổi mới công 
nghệ, nâng cao trình độ quản trị và kỹ 
năng của người lao động sẽ là yếu tố 
sống còn, quyết định sự thành công 
của doanh nghiệp. Việc ra đời sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu nhằm hỗ trợ các 
doanh nghiệp tiếp cận dễ dàng hơn với 
những công nghệ mới, hiện đại, kết 
nối hiệu quả giữa nguồn cung và cầu 
công nghệ, góp phần không nhỏ vào 
việc duy trì và gia tăng tốc độ tăng 
trưởng của  tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
trên tinh thần ưu tiên những dự án có 

hàm lượng công nghệ cao, những dự 
án sử dụng công nghệ sạch, tiên tiến. 

(nhandan.com.vn) 
 

 
 
HỆ THỐNG VÀ CÔNG CỤ QUẢN 
LÝ NÂNG CAO NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG - NỀN TẢNG CHO 
DOANH NGHIỆP THAM GIA 
VÀO NGÀNH CÔNG NGHIỆP 
PHỤ TRỢ, HỘI NHẬP QUỐC TẾ  

Sáng ngày 15/9/2017, tại Hà Nội đã 
diễn ra Hội thảo “Hệ thống và công 
cụ quản lý nâng cao năng suất chất 
lượng - Nền tảng cho doanh nghiệp 
tham gia vào ngành Công nghiệp Phụ 
trợ và hội nhập quốc tế”. 

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TCĐLCL) Nguyễn Nam 
Hải cho rằng, một doanh nghiệp muốn 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu 
thì cần phải có thực lực công nghệ. 
Công nghệ để tạo ra được các sản 
phẩm hàng hóa đáp ứng các chỉ tiêu 
của bạn hàng. Tuy nhiên, có công 
nghệ nhưng cần phải quản lý tốt. 

“Nếu chúng ta không quản lý tốt sẽ 
xảy ra 2 vấn đề. Thứ nhất là có công 
nghệ nhưng các biện pháp quản lý 
không chuẩn sẽ dẫn đến sản phẩm tạo 
ra bởi công nghệ đó chưa chắc đã đáp 
ứng được các chỉ tiêu chất lượng mà 
bạn hàng đặt ra. Thứ hai, ngay cả khi 
có nền công nghệ và làm ra chất lượng 
sản phẩm tốt nhưng làm ra chi phí 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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không phù hợp thì sẽ không thể giải 
được bài toán lợi nhuận. Do đó, một 
trong những vấn đề giải được bài toán 
trên chính là nâng cao năng suất chất 
lượng” - Phó Tổng cục trưởng Nguyễn 
Nam Hải nhấn mạnh.  

Tổng cục TCĐLCL, Bộ Khoa học 
và Công nghệ nhận thấy đây là nội 
dung cần thiết đối với doanh nghiệp 
Việt Nam, đặc biệt là các doanh 
nghiệp nhỏ lẻ, doanh nghiệp muốn 
tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 
Nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa không phải là vấn đề 
mới, đã được triển khai tại Việt 
Nam trong thời gian gần đây. Nhưng 
nó phải thay đổi, phải cải tiến và bổ 
sung thêm nhiều hoạt động khác. 

“Dưới áp lực của Cuộc Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 nó đặt chúng ta phải 
giải bài toán năng suất chất lượng 
trong một hoàn cảnh mới. Ví dụ, nếu 
có hoạt động tham gia của robot trong 
sẽ thay thế được công nhân. Do đó, 
bài toán năng suất chất lượng cần phải 
phát triển, nghiên cứu, thay đổi, triển 
khai trong bối cảnh mới”- Phó Tổng 
cục trưởng Nguyễn Nam Hải nói. 

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Nam 
Hải cho rằng việc nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm là vấn đề 
trọng yếu của các doanh nghiệp, đặc 
biệt trong bối cảnh Việt Nam hội nhập 
sâu với kinh tế thế giới qua các hiệp 
định thương mại tự do. Muốn vậy, các 
doanh nghiệp phải có các kiến thức 
sâu về năng suất và chất lượng. 

Tại Hội thảo các diễn giả đã giới 
thiệu đến doanh nghiệp nhiều chương 
trình đào tạo, các dự án hỗ trợ doanh 
nghiệp, tư vấn về đổi mới sáng tạo, về 
quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 
14000, ISO 17025, về các công cụ cải 
tiến năng suất như 5S, Kaizen, 6 
Sigma, Lean, KPI… Hội thảo hy vọng 
là cầu nối để những doanh nghiệp có 
thể tiếp cận đến “Chương trình quốc 
gia Nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp 
Việt Nam đến năm 2020”. 

 (TC-ĐL-CL) 
 
TẠI SAO DOANH NGHIỆP NÊN 
ÁP DỤNG TIÊU CHUẨN ISO 
9001:2015?  

Việc chấp nhận áp dụng ISO 
9001:2015 là một quyết định chiến 
lược của tổ chức, doanh nghiệp giúp 
cải tiến hoạt động, nâng cao năng 
suất chất lượng. 

ISO 9001 là một hệ thống quản lý 
chất lượng cơ bản có thể được sử 
dụng trong mọi ngành nghề với mọi 
quy mô ở bất cứ nơi đâu trên thế giới. 
Đạt được chứng nhận ISO 9001 cung 
cấp những bằng chứng khách quan 
chứng minh được rằng một doanh 
nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý 
chất lượng hiệu quả và thỏa mãn mọi 
yêu cầu của tiêu chuẩn đang áp dụng. 

Phiên bản thứ 5 của ISO 9001, ISO 
9001:2015 đã được ban hành vào 
15/9/2015. Phiên bản năm 2015 có 
những thay đổi quan trọng mà theo 
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cách nói của Nigel Croft, chủ tịch ban 
kỹ thuật ISO chịu trách nhiệm xây 
dựng và soát xét tiêu chuẩn, quá trình 
này giống một “bước tiến hóa” hơn là 
một “cuộc cách mạng”. 

Dưới đây là những lý do chính để 
các doanh nghiệp nên thực hiện ISO 
9001:2015: 

Nắm bắt yêu cầu của khách hàng 
Lợi ích dễ nhận thấy nhất của chứng 

chỉ ISO 9001: 2015 là việc có thể đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao của khách 
hàng. Nhiều khách hàng yêu cầu các 
sản phẩm và dịch vụ có thương hiệu 
và chất lượng cao nhất. Thông qua các 
quy trình theo tiêu chuẩn, ISO 9001: 
2015 giúp đảm bảo yêu cầu của khách 
hàng về mặt chất lượng sản phẩm. 
Bằng cách liên tục cải thiện chất 
lượng sản phẩm và quy trình, doanh 
nghiệp có thể làm tốt hơn mong đợi 
của khách hàng – có nghĩa là tăng khả 
năng khách hàng trở lại những lần tiếp 
theo trong tương lai. 

Tăng doanh thu từ những khách 
hàng mới 

Một khi doanh nghiệp đạt được 
chứng nhận ISO 9001, có thể quảng 
cáo về chứng nhận hệ thống quản lý 
chất lượng của bạn và đáp ứng các 
yêu cầu trích dẫn (RFQ) từ các công 
ty chứng nhận ISO 9001 là "không thể 
thiếu". Chứng nhận ISO 9001 có thể 
mở ra nhiều thị trường mới. 

Cải thiện chất lượng tổ chức dịch vụ 
ISO 9001:2015 là một hệ thống quản 

lý chất lượng. Vì vậy, khi áp dụng 

ISO 9001:2015, doanh nghiệp có thể 
mong đợi sự gia tăng trong chất lượng 
của mỗi sản phẩm và toàn bộ quá trình 
tổ chức. Điều này bao gồm hệ thống 
quản lý an toàn, quy trình đào tạo và 
cả bảng phân công nhân viên. 

Nâng cao sự hài lòng của khách 
hàng 

Chất lượng có nghĩa là bất cứ thứ gì 
bạn sản xuất sẽ như là khách hàng 
mong đợi. Doanh nghiệp sẽ phải đáp 
ứng không chỉ các yêu cầu đã nêu - 
mà còn phải đáp ứng nhiều yêu cầu 
ngụ ý của họ. Chất lượng đồng nghĩa 
với việc doanh nghiệp sẽ ít sự phàn 
nàn hơn và làm tốt hơn các công việc. 

Tạo nên văn hóa kinh doanh chuyên 
nghiệp 

ISO 9001:2015 có thể thúc đẩy và 
trao quyền cho nhân viên. Một hệ 
thống quản lý chất lượng thiết thực 
cung cấp cho nhân viên tất cả mọi thứ 
họ cần để thực hiện tốt: nhiệm vụ mục 
tiêu rõ ràng, các công cụ cần thiết để 
thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, và 
nhanh chóng có phản hồi đánh giá 
hiệu suất làm việc của nhân viên.  

Cải thiện hiệu quả, giảm sự lãng phí 
và tiết kiệm tiền 

Hệ thống quản lý chất lượng ISO 
9001 là không hoàn hảo bởi thực chất 
không có quá trình nào và không ai là 
hoàn hảo. Một hệ thống quản lý chất 
lượng tốt sẽ giúp các công ty, doanh 
nghiệp tiếp cận hiệu quả hơn. Khi quy 
trình của bạn cải thiện, trở nên nhất 
quán hơn, và doanh nghiệp sẽ đạt 
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được các mục tiêu với tính chính xác 
cao hơn, bạn sẽ thấy các kết quả hữu 
hình. Đồng nghĩa với việc sự lãng phí 
trong quy trình sẽ giảm đi. 

Sự lãng phí là tiền sẽ mất đi mãi 
mãi. Chất lượng kém và không hiệu 
quả chính là nguyên nhân dẫn đến sự 
lãng phí. Kết quả không hiệu quả xuất 
phát từ sự biến đổi và các quá trình 
không nhất quán. Giảm sự thay đổi, 
cải tiến sự nhất quán, và doanh nghiệp 
sẽ hạn chế sự lãng phí. 

(VietQ.vn) 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Sản xuất nhiên liệu sạch từ ánh 

sáng và chất béo 
Các nhà khoa học Nga và Mỹ vừa 

nghiên cứu phát triển thành công một 
loại vật liệu tổng hợp có thể sản xuất 
ra nhiên liệu hydro từ ánh sáng và 
chất béo. 

Trong tất cả các loại nguyên liệu 
thay thế, không có gì có thể sạch được 
như hydro. Việc đốt cháy loại nhiên 
liệu này trong quá trình sử dụng chỉ 
sản sinh ra sản phẩm phụ là nước chứ 
không gây hại đến môi trường. Đặc 
biệt hơn, loại khí này còn có thể được 
tái tổng hợp chứ không như xăng dầu. 

Tuy nhiên, việc sản xuất pin nhiên 
liệu hydro trên quy mô lớn không phải 
là điều dễ dàng vì yêu cầu kỹ thuật 
quá phức tạp đi kèm với các nguyên 
liệu cấu thành đắt tiền. Hydro là 
nguồn tuyệt vời cho năng lượng sạch, 

nhưng thách thức đối với các nhà 
nghiên cứu là làm sao tạo ra nó vừa 
hiệu quả vừa có giá cả phải chăng. 

Cho đến gần đây, một nhóm các nhà 
nghiên cứu thuộc Phòng thí nghiệm 
Quốc gia Argonne ở Illinois, cùng với 
các đồng nghiệp thuộc Viện Vật lý và 
Công nghệ Mátxcơva (MIPT), Nga, 
đã phát hiện ra một phương pháp sản 
xuất hydro đặc biệt. Các chuyên gia 
tiến hành tổng hợp nhiên liệu hydro từ 
nước bằng cách kết hợp ánh sáng mặt 
trời và một số hợp chất béo nhạy ánh 
sáng. Giờ đây người ta có thể sản xuất 
nhiên liệu hydro hiệu quả với chi phí 
thấp hơn. Theo đó, các chuyên gia có 
thể tổng hợp khí hydro từ nước bằng 
năng lượng mặt trời nhờ sử dụng các 
hợp chất xúc tác quang học đặc biệt 
được tạo ra nhờ titanium dioxide. 

Nhóm các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ 
và Nga đã chèn một protein nhạy sáng 
vào các mẫu nano - được tạo thành từ 
các đoạn tròn của màng tế bào bao 
gồm hai lớp chất béo với mục đích bắt 
chước một màng tế bào tự nhiên gọi là 
bacteriorhodopsin. 

Để tạo ra hợp chất xúc tác quang 
học, họ đã hòa tan các mẫu nano vào 
trong nước cùng với titanium dioxide. 
Các chuyên gia cũng thêm bạch kim 
vào hỗn hợp để làm cho phản ứng có 
hiệu quả hơn. 

 (Dân trí) 
 

 Phát minh quy trình mới chiết 
xuất đường từ gỗ 

TIN NGẮN KH&CN 
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Một nhóm các nhà nghiên cứu tại 
trường Đại học Delaware đã phát 
minh ra một quy trình chiết xuất 
đường hiệu quả từ vỏ bào, lõi ngô và 
các chất thải hữu cơ khác được thu 
gom từ các khu rừng và trang trại. 
Nguyên liệu sinh học tái tạo này có 
thể trở thành lựa chọn giá rẻ và bền 
vững để thay thế dầu mỏ được sử 
dụng để sản xuất hàng tấn hàng hóa 
tiêu dùng.  

Trong thập kỷ qua dù đã có sự 
chuyển hướng sang sử dụng loại chất 
thải được gọi là sinh khối ligno 
xenlulô để tạo ra các hóa chất sản xuất 
nhựa phân hủy sinh học, dược phẩm, 
mỹ phẩm và nhiên liệu sinh học, 
nhưng các các nhà máy sản xuất nhiên 
liệu sinh học lại gặp khó khăn trong 
việc tìm kiếm nguồn cung cấp ổn định 
và phải đương đầu với vấn đề chi phí 
xử lý cao. Vỏ bào và lõi ngô là vật 
liệu đơn giản và giá rẻ nhưng rất khó 
phân tách về mặt hóa học. 

Ngành công nghiệp hiện đã tách 
được đường từ lignin thông qua một 
quy trình gồm hai bước, trong đó bước 
một là sử dụng hóa chất mạnh và các 
điều kiện phản ứng và bước hai là sử 
dụng enzym đắt tiền. Quy trình này 
làm cho đường được sản xuất có giá 
thành cao, các sản phẩm cuối cùng dù 
tái tạo, nhưng ít cạnh tranh hơn so với 
đường được sản xuất bằng dầu mỏ. 

Tuy nhiên, quy trình mới của trường 
Đại học Delaware chỉ có một bước và 
không đòi hỏi bước tiền xử lý riêng 

biệt thường được áp dụng trong các 
nhà máy sản xuất nhiên liệu sinh học 
để phân hủy lignin từ xenlulô polyme 
đường và hemi xenlulô. Công nghệ 
này kết hợp bước tiền xử lý và thủy 
phân xenlulô và hemi xenlulô và hoạt 
động trong điều kiện nhiệt độ tương 
đối thấp (85°C) và thời gian phản ứng 
ngắn (một giờ), nên tiêu thụ hiệu quả 
năng lượng và nước. 

Điểm cốt lõi của công nghệ mới là 
sử dụng dung dịch muối vô cơ đậm 
đặc với một lượng nhỏ axit khoáng 
sản. Dung dịch muối đặc trưng chỉ cần 
một lượng nước tối thiểu. Dung dịch 
này làm nở các hạt gỗ hoặc sinh khối 
khác, cho phép dung dịch tương tác 
với các sợi. Các tính chất độc đáo của 
dung dịch muối làm cho phương pháp 
này trở nên rất hiệu quả với hàm 
lượng đường về lý thuyết đạt 95%. 

 (NASATI) 
 

 Điều chỉnh hệ thống sản xuất 
“khí tổng hợp” từ CO2 

Các nhà khoa học Hoa Kỳ đã đưa ra 
một công thức mới để sản xuất khí 
tổng hợp liên quan đến việc rắc một 
lượng nhỏ nguyên tử đồng trên bề mặt 
vàng. Vật liệu mới này hỗ trợ phản 
ứng điện hóa ở nhiệt độ phòng để 
chuyển đổi CO2 và nước thành khí 
tổng hợp và một tiền chất quan trọng 
cho quá trình sản xuất hóa chất và 
nhiên liệu tổng hợp. 

Khí tổng hợp có thể được biến đổi 
thành các phân tử nhỏ như etanol hoặc 
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hydrocacbon cỡ lớn như trong xăng 
bằng cách lên men hoặc nhiệt hóa. 
Việc thiết kế một vật liệu và quy trình 
để có thể dễ dàng kiểm soát thành 
phần của khí tổng hợp sẽ là cải tiến 
quan trọng trong việc làm giảm tác 
động môi trường của các quy trình 
công nghiệp. 

Ông Peidong Yang, Giáo sư hóa học 
tại trường Đại học California và là 
đồng tác giả nghiên cứu nói: "Chúng 
tôi biết không có chất xúc tác điện nào 
vừa làm tăng hiệu suất lại vừa kiểm 
soát thành phần khí tổng hợp trên 
phạm vi rộng. Nhiều quá trình sử 
dụng khí tổng hợp đòi hỏi các thành 
phần khí khác nhau, vì vậy, chúng tôi 
muốn tạo ra một nhóm các chất xúc 
tác điện dễ điều chỉnh". 

 (NASATI) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Liên kết xây dựng Hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Vùng 
đồng bằng sông Hồng 

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN), UBND TP Hải 
Phòng, Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp KH&CN và Sở 
KH&CN TP Hải Phòng phối hợp tổ 
chức Hội thảo “Liên kết xây dựng hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Vùng đồng bằng sông Hồng”. Đây là 
một trong những hoạt động nhằm triển 
khai thực hiện Quyết định số 844/QĐ-
TTg ngày 18/5/2016 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ 

sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025”. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng 
cho biết: Để triển khai thực hiện Đề 
án, Bộ KH&CN đã thành lập Ban 
Điều hành Đề án để định hướng triển 
khai Đề án 844 và tiến hành tiếp nhận 
hồ sơ của các tổ chức tham gia thực 
hiện các nhiệm vụ đặt hàng trong đợt 
tuyển chọn đầu tiên và đã tiếp nhận 
được 67 hồ sơ và lựa chọn được 9 hồ 
sơ hỗ trợ triển khai các hoạt động 
thuộc Đề án. Đồng thời, Bộ KH&CN 
đã phối hợp với các thành viên của 
Ban Điều hành Đề án 844 xây dựng 
kế hoạch tổng thể triển khai Đề án từ 
nay đến năm 2025, xây dựng thông tư 
quản lý Đề án, xây dựng tiêu chí 
chuyên gia, phối hợp với Bộ Tài chính 
xây dựng thông tư hướng dẫn tài 
chính Đề án, phối hợp với các đơn vị 
tổ chức các hoạt động liên kết, kết nối 
hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST như 
sự kiện Techfest, phối hợp với Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tổ chức Diễn đàn khởi nghiệp 
APEC 2017. 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, 
trong quá trình hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp ĐMST của Việt Nam 
điều quan trọng là phải xây dựng và 
phát triển được hệ thống khởi nghiệp 
ĐMST ở các Vùng miền với trọng tâm 
là các Vùng kinh tế và hệ thống khởi 
nghiệp ĐMST ở các trường Đại học 
trong cả nước để thông qua đó giúp 
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tạo dựng và lan tỏa văn hóa khởi 
nghiệp ĐMST trong Vùng và cả nước. 
Đây chính là tiền đề để xây dựng mối 
liên kết với các thành phần của Hệ 
sinh thái Vùng với hệ sinh thái quốc 
gia và quốc tế. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cũng bày tỏ mong muốn các nhà 
quản lý, nhà khoa học, trường đại học, 
doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, 
tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, tổ chức tài 
chính vùng đồng bằng sông Hồng, các 
đại biểu, đại diện các Sở KH&CN các 
tỉnh, thành phố, cùng trao đổi, thảo 
luận, đánh giá những thuận lợi, khó 
khăn vướng mắc để đề xuất giải pháp 
liên kết xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp vùng Đồng bằng sông Hồng. 

Trong thời gian tới, Thành phố Hải 
Phòng sẽ xây dựng Trung tâm hỗ trợ 
khởi nghiệp ĐMST tổng hợp, xây 
dựng Cổng thông tin khởi nghiệp 
ĐMST, định kỳ hàng năm tổ chức 
Ngày hội khởi nghiệp ĐMST. Xây 
dựng và thực hiện các cơ chế, chính 
sách hỗ trợ đối với các cá nhân, nhóm 
cá nhân có dự án khởi nghiệp ĐMST; 
các doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST 
và các tổ chức, quỹ đầu tư, các tổ 
chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất 
kĩ thuật cho hoạt động khởi nghiệp 
ĐMST. Đồng thời kết nối hệ sinh thái 
khởi nghiệp ĐMST của thành phố với 
các thành phần hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST của các tỉnh, thành phố 
trong nước và nước ngoài.  

(most.gov.vn) 

 Doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ có 
khu tập trung tại TECHFEST 2017 

Ngày 18/9/2017, tại Hà Nội, cuộc 
họp Ban Tổ chức Ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
(TECHFEST 2017) đã diễn ra dưới sự 
chủ trì của Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
Tùng. Cuộc họp có sự tham gia của 
đại diện các chuyên gia có ảnh hưởng 
trong cộng đồng khởi nghiệp Việt 
Nam. 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo 2017 được thiết kế theo mô hình 
Làng công nghệ chuyên sâu nhằm thu 
hút các nhà đầu tư cho startup. Các 
đối tác tại TECHFEST sẽ xây dựng 
nội dung chương trình để thu hút các 
đối tượng tham dự chuyên biệt trong 
từng Làng khác nhau, bao gồm: các tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo (Community Village), Nông 
nghiệp (Agriculture Village), công 
nghệ Giáo dục (Edtech Village), công 
nghệ Y tế (Medtech Village), Du lịch 
và thực phẩm và dịch vụ ăn uống 
(Tourism and Food & Bavarage 
Village), các công nghệ tiềm năng 
(Emerging Tech Village). Đại diện 
các Làng đã đưa ra đề xuất được hỗ 
trợ về chuyên gia trong nước và quốc 
tế, hỗ trợ về hệ thống kết nối chung 
cho TECHFEST. 

Các doanh nghiệp khởi nghiệp và 
nhà đầu tư tham dự TECHFEST 2017 
sẽ được đào tạo trước sự kiện để nâng 
cao năng lực cũng như hiệu quả kết 
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nối đầu tư, dự kiến sẽ có chuỗi 
chương trình tổ chức tại Khu Công 
nghệ cao Hòa Lạc. Ban Tổ chức cũng 
sẽ xây dựng một kênh đăng ký và kết 
nối trực tiếp cho các nhà đầu tư và 
doanh nghiệp khởi nghiệp, hai đối 
tượng này có thể xem thông tin và lựa 
chọn gặp gỡ (business matching) tại 
sự kiện. 

Ngoài ra, Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng cũng đôn đốc các Làng có liên 
quan cần làm việc trực tiếp với nhau 
để trao đổi cụ thể về kế hoạch triển 
khai, trong đó chú trọng các nội dung 
hữu ích và thực tế cho các đối tượng 
tham dự, mời các diễn giả quốc tế có 
nhiều kinh nghiệm và ảnh hưởng đến 
để giao lưu và chia sẻ thông tin. 

(Cục Phát triển TT và DN KH&CN) 
 
 Tăng cường phối hợp để bảo đảm 
các nguồn lực phát triển sở hữu trí 
tuệ 

Ngày 14/9/2017, tại Hà Nội, Cục Sở 
hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) tổ chức Tọa 
đàm tăng cường phối hợp giữa Cục Sở 
hữu trí tuệ (SHTT) với Hội Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam (VIPA) và các tổ chức 
đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) 
nhằm đảm bảo các nguồn lực cho phát 
triển sở hữu trí tuệ.  

Tham dự Tọa đàm có ông Đinh Hữu 
Phí - Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, 
ông Mai Hà - Chủ tịch Hội Sở hữu trí 
tuệ Việt Nam, ông Bùi Văn Quyền – 
Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, 
bà Nguyễn Minh Hương - Phó chủ 

tịch Hội Sở hữu trí tuệ Thành phố Hồ 
Chí Minh, cùng lãnh đạo và cán bộ 
Cục Sở hữu trí tuệ, đại diện Viện 
Khoa học Sở hữu trí tuệ, các tổ chức 
thành viên của VIPA trên toàn quốc.  

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, ông 
Đinh Hữu Phí cho biết, sau 35 năm 
xây dựng và phát triển, Cục SHTT nói 
riêng đã đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận, tuy vậy vẫn còn nhiều vấn 
đề đặt ra cần khắc phục và giải quyết. 
Một trong những thách thức lớn nhất 
hiện nay đối với Cục SHTT là tập 
trung giải quyết đơn xác lập quyền 
SHCN tồn đọng. Hiện số lượng đơn 
SHCN nộp vào Cục tăng trung bình 
khoảng 10-15%. Chỉ tính riêng năm 
2016, có gần 60 nghìn đơn nộp vào 
Cục, trong đó, Cục đã xử lý được gần 
40 nghìn đơn, cấp hơn 29 nghìn văn 
bằng bảo hộ SHCN. Dù rất nỗ lực, 
nhưng lượng đơn tồn đọng còn nhiều, 
đặc biệt là đơn đăng ký sáng chế. Lý 
giải cho tồn tại nêu trên, Cục trưởng 
Đinh Hữu Phí cho rằng có cả nguyên 
nhân chủ quan và khách quan, nhưng 
nổi bật nhất là tình trạng thiếu nhân 
lực và quá trình phối hợp giải quyết 
công việc với các bên liên quan.  

 (TT Nghiên cứu&PTTT KH&CN) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Diễn tập ứng phó sự cố bức xạ, sự 
cố hạt nhân cấp tỉnh năm 2017 

Ngày 15/9/2017, được sự cho phép 
của UBND tỉnh, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã phối hợp với Cảnh sát 
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PCCC tỉnh, Nhà máy Đạm Phú Mỹ tổ 
chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ 
cấp tỉnh tại xưởng Urê, Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ (H.Tân Thành). Đến dự và 
khai mạc buổi diễn tập có đồng chí 
Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy ứng 
phó với sự cố bức xạ cấp tỉnh. Tham 
dự buổi diễn tập trên, còn có lãnh đạo 
Sở KH&CN, cảnh sát PCCC, đại diện 
các sở, ngành, địa phương, lãnh đạo 
Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất 
Dầu khí, lãnh đạo và cán bộ công 
nhân Nhà máy Đạm Phú Mỹ. 

 
(Tại buổi diễn tập) 

Tình huống diễn tập là sự cố kỹ 
thuật dẫn đến cháy tại xưởng Ure, Nhà 
máy Đạm Phú Mỹ. Vụ cháy ngày 
càng diễn biến nghiêm trọng, vượt 
ngoài tầm xử lý của Nhà máy Đạm 
Phú Mỹ và dẫn đến rò rỉ nguồn phóng 
xạ. Vì vậy, Ban chỉ huy ứng phó sự cố 
bức xạ cấp tỉnh đã huy động các lực 
lượng cùng với Nhà máy Đạm Phú 
Mỹ tổ chức khoanh vùng kiểm soát sự 
cố; thu hồi nguồn phóng xạ; xử lý 
hoàn toàn việc rò rỉ nguồn phóng xạ, 
bảo đảm an toàn cho người lao động 
và lực lượng cứu hộ. 

Tham gia vào buổi diễn tập ứng phó 
sự cố bức xạ gồm hơn 30 cán bộ, 
chuyên viên và người lao động của Sở 
KH&CN; Cảnh sát PCCC; Công an 
tỉnh; Ban Quản lý các Khu công 
nghiệp tỉnh; các Sở: Tài nguyên và 
Môi Trường, Công Thương, Y tế, Lao 
động – Thương binh và Xã Hội và 
Nhà máy Đạm Phú Mỹ. 

Việc diễn tập nhằm nâng cao năng 
lực chỉ huy, hiệp đồng và điều hành 
trong hoạt động ứng phó sự cố bức xạ 
cho thành viên Ban chỉ huy ứng phó 
sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân tỉnh BR-
VT; nâng cao tính chủ động; kịp thời 
huy động được các lực lượng, phương 
tiện kỹ thuật của các sở, ban, ngành, 
tổ chức và các nhân tham gia ứng phó 
sự cố. 
 
 Tập huấn Xây dựng và phát triển 
thương hiệu doanh nghiệp dựa trên 
tài sản trí tuệ 

Ngày 22/9/2017, tại thành phố Vũng 
Tàu, Sở Khoa học và Công nghệ tổ 
chức lớp tập huấn “Xây dựng và phát 
triển thương hiệu doanh nghiệp dựa 
trên tài sản trí tuệ”. Báo cáo viên là 
ông Trần Giang Khuê – phó trưởng 
văn phòng, phụ trách Văn phòng đại 
diện Cục Sở hữu trí tuệ tại thành phố 
Hồ Chí Minh.  

Tham dự tập huấn có hơn 100 học 
viên là đại diện sở Khoa học và Công 
nghệ các tỉnh Đồng Nai và Vĩnh 
Long, đại diện các sở ban ngành tỉnh, 
UBND, phòng kinh tế & hạ tầng các 
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huyện thành phố, doanh nghiệp, hợp 
tác xã trên địa bàn tỉnh.  

 Tập huấn nhằn cung cấp cho các tổ 
chức, cơ quan, doanh nghiệp những 
kiến thức về xây dựng, bảo vệ và tối 
đa hóa lợi ích kinh tế từ các tài sản trí 
tuệ của doanh nghiệp trong bối cảnh 
hội nhập kinh tế quốc tế. 

 Tại buổi tập huấn, ông Trần Giang 
Khuê đã trình bày 02 chuyên đề liên 
quan đến tài sản trí tuệ là “Thương 
hiệu và quyền sở hữu trí tuệ đối với 
doanh nghiệp trong quá trình hội nhập 
quốc tế” và “Quản trị tài sản trí tuệ 
trong doanh nghiệp”. Theo ông Trần 
Giang Khuê, tài sản trí tuệ thuộc loại 
tài sản vô hình, được hình thành và 
phát triển trong quá trình hoạt động 
của doanh nghiệp. Việc nhận biết, bảo 
vệ, khai thác và phát triển tốt tài sản 
trí tuệ sẽ góp phần đảm bảo quyền hợp 
pháp cho doanh nghiệp, ngăn chặn và 
chống các hành vi trái phép, tránh rủi 
ro, bảo đảm tính thống nhất trong 
quản trị doanh nghiệp, phù hợp với 
chiến lược thương hiệu, sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp. Đồng thời, 
nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng giá 
trị, nâng cao uy tín, danh tiếng, chất 
lượng và thị trường cho doanh nghiệp. 

 (TH theo Sở KH&CN) 
 
 
 

 Giống lúa N25 
Thông qua phương pháp xử lý đột 

biến bằng phóng xạ, các nhà khoa học 

thuộc Trung tâm Nghiên cứu và phát 
triển lúa thuần (Viện Cây lương thực 
và cây thực phẩm) đã nghiên cứu chọn 
tạo thành công giống lúa N25. 

Giống lúa N25 có thời gian sinh 
trưởng trung bình (120-125 ngày 
trong vụ xuân, 90-95 ngày trong vụ 
mùa), tán lá gọn, bông dài, hạt to 
trung bình, xếp sít, nhiều hạt/bông, 
cơm ngon, mềm, vị đậm, không nát 
khi chan canh, để nguội không cứng, 
kháng sâu bệnh khá, năng suất bình 
quân đạt 70-75 tạ/ha (nếu thâm canh 
tốt). Đặc biệt, giống lúa N25 chín sớm 
nên khi gặp mưa cuối vụ không bị vi 
khuẩn bạc lá gây hại như giống Bắc 
thơm 7. Với những ưu điểm nêu trên, 
giống lúa N25 đã được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn công 
nhận là tiến bộ kỹ thuật và cho phép 
sản xuất ở các tỉnh phía Bắc từ tháng 
8/2017. 

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm 
Nghiên cứu và phát triển lúa thuần 
Xã Liên Hồng, huyên Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương; Tel: 0220.3716928 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 

 
 
 Hỗ trợ học sau tiến sỹ ở nước 

ngoài tối đa 300 USD/người/tháng 
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 

số 88/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ 
chế tài chính thực hiện Đề án đào tạo, 
bồi dưỡng nhân lực khoa học và công 
nghệ (KH&CN) trong nước và nước 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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ngoài bằng ngân sách nhà nước (Đề 
án 2395). 

Theo đó, việc cân đối nguồn ngân 
sách nhà nước (NSNN) để thực hiện 
Đề án 2395 căn cứ trên số lượng 
người được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 
theo đúng đối tượng, lĩnh vực ngành 
nghề ưu tiên trong khuôn khổ chỉ tiêu 
đào tạo, bồi dưỡng được cơ quan có 
thẩm quyền giao và mức chi đào tạo 
quy định tại thông tư này. 

Điều kiện, tiêu chí và quy trình 
tuyển chọn các cá nhân đi đào tạo, bồi 
dưỡng của Đề án 2395 được thực hiện 
theo quy định tại Thông tư số 
13/2016/TT-BKHCN của Bộ 
KH&CN. 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí 
thực hiện Đề án 2395 theo nguyên tắc: 
Hỗ trợ 100% kinh phí đào tạo, bồi 
dưỡng cho các cá nhân hoạt động 
khoa học và công nghệ đang làm việc 
tại tổ chức khoa học và công nghệ 
công lập, cơ quan quản lý nhà nước về 
khoa học và công nghệ; hỗ trợ 50% 
kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cho các cá 
nhân hoạt động khoa học và công 
nghệ đang làm việc tại tổ chức khoa 
học và công nghệ ngoài công lập và 
doanh nghiệp. 

Theo Thông tư, ngoài mức kinh phí 
ngân sách nhà nước hỗ trợ cho các đối 
tượng được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 
quy định. Sẽ chi hỗ trợ kinh phí 
nghiên cứu áp dụng đối với hình thức 
đào tạo, bồi dưỡng chuyên gia, nhóm 
nghiên cứu và bồi dưỡng sau tiến sỹ ở 

nước ngoài thêm một khoản kinh 
phí tối đa 300 USD/người/tháng cho 
cá nhân được cử đi đào tạo, bồi dưỡng 
chuyên gia và sau tiến sỹ (thời gian hỗ 
trợ không quá 02 năm); 1.000 
USD/tháng cho một nhóm nghiên cứu 
được cử đi đào tạo, bồi dưỡng theo 
nhóm (thời gian hỗ trợ không quá 06 
tháng). 

Hỗ trợ 100% phí công bố kết quả 
nghiên cứu trên tạp chí khoa học và 
công nghệ uy tín quốc tế; 100% chi 
phí đăng ký và công bố quyền sở hữu 
trí tuệ đối với các sáng chế, giải pháp 
hữu ích theo quy định tại điểm c và 
điển d khoản 4 Điều 22 Thông tư số 
13/2016/TT-BKHCN. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể 
từ ngày 07/10/2017. 

(VietQ.vn) 
 
 Bộ KH&CN cấp phép sử dụng 
tên quốc gia để đăng ký nhãn hiệu 
tại nước ngoài 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
quyết 91/NQ-CP về việc cấp phép sử 
dụng dấu hiệu chỉ dẫn nguồn gốc địa 
lý thuộc phạm vi quốc gia. 

Cụ thể, Chính phủ giao Bộ Khoa học 
và Công nghệ cấp phép sử dụng chữ 
"Việt" hoặc "Việt Nam", chữ tiếng 
Anh tương ứng "Viet" hoặc 
"Vietnam" để đăng ký nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các 
sản phẩm, dịch vụ quốc gia của Việt 
Nam tại nước ngoài; trước mắt cấp 
phép cho Bộ Nông nghiệp và Phát 
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triển nông thôn để đăng ký nhãn hiệu 
chứng nhận đối với sản phẩm gạo của 
Việt Nam tại nước ngoài. 

Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu, sửa đổi, bổ sung quy định pháp 
luật về việc sử dụng tên quốc gia, bao 
gồm dạng đầy đủ, dạng rút ngắn, các 
chữ tiếng Anh tương ứng và các dấu 
hiệu khác chỉ nguồn gốc địa lý thuộc 
phạm vi quốc gia trong việc đăng ký 
chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu (nhãn hiệu 
chứng nhận, nhãn hiệu tập thể) cho 
các sản phẩm, dịch vụ tại các văn bản 
quy phạm pháp luật liên quan, trình 
cấp có thẩm quyền theo quy định. 

(baochinhphu.vn) 
 
 Nghị định quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ KH&CN 

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 
95/2017/NĐ-CP quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN). 

Theo quy định, Bộ KH&CN là cơ 
quan của Chính phủ, thực hiện chức 
năng quản lý nhà nước về khoa học và 
công nghệ bao gồm: Hoạt động 
nghiên cứu khoa học, phát triển công 
nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển tiềm 
lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí 
tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 
năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ 
và hạt nhân; quản lý nhà nước các 
dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc bộ 
quản lý theo quy định của pháp luật. 

Bộ Khoa học và Công nghệ thực 
hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định tại Nghị định số 123/2016/NĐ-
CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ và 
những nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. 

Bộ KH&CN trình Chính phủ dự án 
luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; 
dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết 
của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự 
thảo nghị quyết, nghị định của Chính 
phủ theo chương trình, kế hoạch xây 
dựng pháp luật hằng năm của Chính 
phủ và các nghị quyết, dự án, đề án 
theo phân công của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; chiến lược, quy 
hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 
năm, hằng năm và các dự án, công 
trình quan trọng quốc gia của ngành 
thuộc lĩnh vực Bộ KH&CN quản lý. 

Đồng thời, phê duyệt phương 
hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KH&CN 5 
năm, kế hoạch KH&CN hàng năm, 
các nhiệm vụ KH&CN thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Bộ phù hợp với 
chiến lược phát triển KH&CN và theo 
phân cấp, ủy quyền của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ; Ban hành thông 
tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản 
khác thuộc phạm vi quản lý nhà nước 
của Bộ; hướng dẫn, kiểm tra và tổ 
chức thực hiện các văn bản quy phạm 
pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế 
hoạch thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ 
sau khi được ban hành, phê duyệt; 
thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo 
dục pháp luật về KH&CN; … 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 


