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THÚC ĐẨY THANH NIÊN SÁNG 
TẠO, KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO  

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) xác định rõ trách nhiệm 
của mình trong việc cần tạo ra một 
môi trường thuận lợi cho thanh niên 
được tham gia vào các hoạt động 
KH&CN. Đồng thời, luôn ghi nhận, 
đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng 
thanh niên và mong muốn, lực lượng 
thanh niên Việt Nam sẽ xung kích, 
sáng tạo làm chủ KH&CN. 

Đó là chia sẻ của đồng chí Chu 
Ngọc Anh – Bí thư Ban Cán sự Đảng, 
Bộ trưởng Bộ KH&CN tại Diễn đàn 
“Thúc đẩy thanh niên sáng tạo, khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo” chiều ngày 
10/12, tại Hà Nội. 

Sự kiện do Bộ KH&CN và Trung 
ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối 
hợp tổ chức và nằm trong khuôn khổ 
các hoạt động của Đại hội đại biểu 
toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 
lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022. 
Tham dự Diễn đàn về phía Bộ 
KH&CN có đồng chí Chu Ngọc Anh 
– Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí 
thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN; đồng chí Trần Văn Tùng - 
Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bí thư 
Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; đại 
diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Đảng 
ủy Bộ, lãnh đạo một số đơn vị thuộc 
Bộ và các đồng chí Bí thư, nguyên Bí 

thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ 
KH&CN.     

Về phía Trung ương Đoàn có đồng 
chí Nguyễn Phi Long-  Bí thư BCH 
Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên 
hiệp Thanh niên Việt Nam; đại diện 
lãnh đạo một số Ban thuộc Trung 
ương Đoàn; đặc biệt có sự tham dự 
của 125 đại biểu chính thức của Đại 
hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS 
Hồ Chí Minh lần thứ XI. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát 
biểu khai mạc tại Diễn đàn 

Tạo môi trường thuận lợi cho 
thanh niên tham gia hoạt động 
KH&CN 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 
cho rằng, nhờ những thành tựu to lớn 
của KH&CN, chúng ta đang trong quá 
trình chuyển từ nền văn minh công 
nghiệp sang kỷ nguyên số, từ nền kinh 
tế dựa vào các nguồn lực tự nhiên 
sang nền kinh tế dựa vào tri thức, mở 
ra cơ hội mới cho các nước đang phát 
triển có thể rút ngắn quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Với một 
nước đang phát triển như Việt Nam, 
KH&CN có vai trò hết sức quan 
trọng. Văn kiện trình Đại hội XII của 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Đảng đã xác định: “Phát triển mạnh 
mẽ KH&CN, làm cho KH&CN thực 
sự là quốc sách hàng đầu, là động lực 
quan trọng nhất để phát triển lực 
lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri 
thức, nâng cao năng suất, chất lượng, 
hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh. Tiến trình đó đòi 
hỏi sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị 
và toàn xã hội, trong đó có phần quan 
trọng của thanh niên, với vai trò là 
“rường cột của nước nhà, chủ nhân 
tương lai của đất nước, là lực lượng 
xung kích trong xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc, một trong những nhân tố 
quyết định sự thành bại của sự nghiệp 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, hội nhập quốc tế và xây dựng 
chủ nghĩa xã hội”. 

Bộ trưởng cho biết, Bộ KH&CN 
nhận thức rõ tầm quan trọng của thanh 
niên trong công cuộc xây dựng, bảo 
vệ tổ quốc nói chung, phát triển nền 
KH&CN đất nước nói riêng. Luật 
KH&CN năm 2013 đã quy định cụ thể 
các chính sách đãi ngộ về lương, phụ 
cấp trách nhiệm, việc đi dự các hội 
nghị, hội thảo quốc tế… với nhà khoa 
học trẻ tài năng là 1 trong 3 nhóm đối 
tượng được trọng dụng đặc biệt cùng 
với nhà khoa học đầu ngành, nhà khoa 
học được giao chủ trì nhiệm vụ 
KH&CN cấp quốc gia đặc biệt quan 
trọng. Trong đó có các chính sách 
nhằm tạo điều kiện, cơ hội để các nhà 
khoa học trẻ có quyền tham gia tuyển 

chọn, thực hiện đề tài khoa học các 
cấp, đề tài nghiên cứu cơ bản, được hỗ 
trợ kinh phí để tham dự các hội thảo, 
hội nghị khoa học trong nước và quốc 
tế, nắm bắt kịp thời những thành tựu 
khoa học, tiến bộ kỹ thuật tiên tiến 
trên thế giới. Đặc biệt, Bộ đã phối hợp 
với Trung ương Đoàn ký kết các 
Chương trình hành động, Nghị quyết 
liên tịch với mục đích hỗ trợ, phát huy 
vai trò của tuổi trẻ trong học tập, 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN; tổ 
chức giải thưởng, hội thi; xây dựng 
các câu lạc bộ, vườn ươm để tạo điều 
kiện cho các bạn trẻ những sân chơi 
mang tính tri thức, trí tuệ cao; duy trì, 
bồi dưỡng, phát huy nguồn lực; hỗ trợ 
các ý tưởng, sản phẩm sáng tạo của 
thanh niên... đã mang lại những đóng 
góp thiết thực trong việc phát huy vai 
trò xung kích của thanh niên trong sự 
nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
và phát triển đất nước. 

Để tiếp tục hỗ trợ, bồi dưỡng và phát 
huy vai trò của tuổi trẻ trong học tập, 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, 
khẳng định và tiếp tục phát triển 
những kết quả và giá trị đã đạt được, 
trong đó Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
đã và đang được nhắc đến rất nhiều 
trong thời gian vừa qua, Đảng và Nhà 
nước đã xây dựng những chính sách 
hỗ trợ cũng như phát triển “Hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” và 
đặt kỳ vọng lớn vào thế hệ trẻ. 

Bộ KH&CN xác định rõ trách nhiệm 
của mình trong việc cần tạo ra một 
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môi trường thuận lợi cho thanh niên 
được tham gia vào các hoạt động 
KH&CN. Chúng tôi cũng rất mong 
lực lượng thanh niên Việt Nam – 
trong chiến tranh đã từng “xẻ dọc 
Trường Sơn đi cứu nước”, thì hôm 
nay sẽ lại xung kích, sáng tạo làm chủ 
KH&CN, “mà lòng phơi phới dậy 
tương lai”. Bộ KH&CN luôn ghi nhận 
và đặt niềm tin sâu sắc vào lực lượng 
thanh niên. Song, bản thân thanh niên 
cần nhận thức sâu sắc hơn nữa vị trí, 
vai trò và trách nhiệm của mình, từ đó 
nâng cao ý thức, không ngừng nỗ lực, 
đẩy mạnh các hoạt động từ giáo dục 
đạo đức, lý tưởng, lối sống đến 
chuyên môn, học tập và phong trào, 
tình nguyện, góp phần cùng với ngành 
KH&CN hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ trong Văn kiện Đại hội lần thứ XII 
của Đảng, các Nghị quyết của Trung 
ương Đảng, Bộ Chính trị”, Bộ trưởng 
nhấn mạnh. 

Giải pháp thúc đẩy khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo 

Tại Diễn đàn, đồng chí Trần Văn 
Tùng - Thứ trưởng Bộ KH&CN và 
đồng chí Nguyễn Phi Long -  Bí thư 
Trung ương Đoàn đã cùng chủ trì, đối 
thoại với 125 đại biểu chính thức dự 
Đại hội. Các đại biểu đã tập trung thảo 
luận các nội dung như: phát huy vai 
trò của thanh niên, trí thức trẻ Việt 
Nam trong nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN; chính sách đào tạo, sử dụng 
và trọng dụng cán bộ khoa học, nhất là 
cán bộ trẻ có trình độ cao; thúc đẩy 

hoạt động sáng tạo của thanh thiếu 
nhi: Cơ chế phát triển các nhóm 
nghiên cứu trẻ, tiềm năng từ các 
trường Đại học, viện nghiên cứu làm 
hạt nhân hình thành các doanh nghiệp 
KH&CN khởi nguồn từ kết quả 
nghiên cứu; cơ chế hỗ trợ, chuyển 
giao ứng dụng KH&CN cho những 
doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo (ĐMST); vai trò của cán bộ 
Đoàn, Hội trong nghiên cứu khoa học, 
ứng dụng công nghệ trong khởi 
nghiệp ĐMST; hoạt động nghiên cứu 
khoa học, ứng dụng KH&CN trong 
cuộc sống; khởi nghiệp sáng tạo, 
doanh nghiệp KH&CN trẻ;... 

Chia sẻ về phong trào khởi nghiệp, 
Bí thư Đoàn thanh niên trường Đại 
học Hùng Vương Bùi Huy Toàn cho 
biết, Nhà trường đã tổ chức ngoại 
khóa với chủ đề “Khởi nghiệp – Tư 
duy để tồn tại và phát triển”, diễn đàn 
“Thanh niên khởi nghiệp – cơ hội và 
thách thức”, thực hiện các đề tài, tổ 
chức các cuộc thi về ý tưởng khởi 
nghiệp trong thanh niên,… Trăn trở 
phong trào khởi nghiệp của các trường 
còn bộc lộ nhiều hạn chế, đại biểu Bùi 
Huy Toàn bày tỏ cần thiết phải có 
môn học về khởi nghiệp trong chương 
trình đào tạo của sinh viên các trường 
đại học, cao đẳng. Để phát triển cần 
thay đổi triết lý giáo dục, thay vì chỉ 
đào tạo sinh viên trở thành những 
người có khả năng chuyên môn cao để 
đi xin việc thì còn phải dạy các em 
cách khởi nghiệp. Nghị quyết số 
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35/NQ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính 
phủ về hỗ trợ và phát triển doanh 
nghiệp đến năm 2020 cũng đã yêu cầu 
“các cơ sở giáo dục đại học phải chú 
trọng và đưa nội dung khởi nghiệp 
vào chương trình đào tạo”. Cùng với 
đó, cần có đội ngũ giảng viên có kinh 
nghiệm, nhiệt huyết, được đào tạo, tập 
huấn chuyên sâu về khởi nghiệp để 
giảng dạy, định hướng, truyền cảm 
hứng khởi nghiệp cho sinh viên. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng, những năm qua, Đảng, 
Nhà nước và xã hội đã tạo lập môi 
trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ 
quá trình hình thành, 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. Chính phủ đã ban hành 
Quyết định số 844/QĐ-TTg phê duyệt 
Đề án án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST quốc gia đến năm 
2025”. Luật KH&CN năm 2013 cũng 
như nhiều các chính sách khác của 
Nhà nước đã và đang tạo nhiều điều 
kiện thuận lợi cho các nhà khoa học, 
trong đó có các nhà khoa học trẻ. Bộ 
KH&CN cũng có nhiều chương trình, 
chính sách hỗ trợ lực lượng sinh viên, 
nông dân, phụ nữ và các lực lượng 
khác. “Chúng ta đang ở trong nền kinh 
tế chuyển đổi, do đó, các bạn trẻ cũng 
cần dấn thân, nắm bắt cơ hội, thậm chí 
chính chúng ta phải tạo ra cơ hội, thay 
đổi tư duy, hành động, cập nhật những 
quy định mới của các cơ chế, chính 

sách để vận dụng vào hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ. Tôi tin chúng ta là những 
người rất thông minh, rất có tiềm năng 
và Đảng, Chính phủ cũng như các Bộ, 
ngành hết sức tin tưởng ở tương lai, 
tin tưởng ở các bạn”, Thứ trưởng Trần 
Văn Tùng khẳng định. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT 
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU LẦN 
THỨ IX, NĂM 2016-2017  

Sáng 30/11, tại hội trường Thành ủy 
Vũng Tàu đã diễn ra Lễ tổng kết hội 
thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh BR-VT năm 
2016-2017. Đây là lần thứ 9, Hội 
Khoa học kỹ thuật, Sở KH&CN, Liên 
đoàn lao động, Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh đã phối hợp cùng các sở, ban, 
ngành và các địa phương tiến hành tổ 
chức, nhằm thúc đẩy phong trào lao 
động sáng tạo của quần chúng nhân 
dân và các nhà khoa học để phục vụ 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội 
của đất nước. Tham dự buổi lễ, về 
phía lãnh đạo tỉnh, có ông Đặng Minh 
Thông - Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh 
Đảng bộ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, 
ông Hoàng Văn Quang – Phó trưởng 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; về phía Ban 
tổ chức hội thi, có ông Trần Văn 
Khánh – Chủ tịch Liên hiệp các Hội 
Khoa học Kỹ thuật tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu, Trưởng ban Tổ chức Hội thi, 
cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, 
ngành, các huyện, thành phố, các Hội 
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thành viên, các Viện, Trường, doanh 
nghiệp và toàn bộ các nhà khoa học, 
sáng tạo, các tác giả có các giải pháp 
dự thi. 

Theo Ban tổ chức, sau 15 tháng phát 
động, hội thi có 74 giải pháp tham gia, 
tập trung 5 lĩnh vực gồm cơ khí, tự 
động hoá, xây dựng, giao thông vận 
tải; lĩnh vực y dược; giáo dục và đào 
tạo; công nghệ thông tin, điện tử, viễn 
thông; lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp, 
tài nguyên và môi trường. Để đánh giá 
kết quả các giải pháp tham dự hội thi, 
Ban tổ chức đã thành lập 8 hội đồng 
chấm thi chuyên ngành, hội đồng làm 
việc với tinh thần khẩn trương, 
nghiêm túc và khách quan. Kết quả có 
44 giải pháp đạt giải, gồm 2 giải phất, 
9 giải nhì, 16 giải ba và 17 giải 
khuyến khích. Trong đó lĩnh vực cơ 
khí, tự động hóa, xây dựng, giao thông 
vận tải có số lượng tham gia là cũng là 
lĩnh vực đạt nhiều giải nhất. Ban tổ 
chức cũng đã chọn 11 giải pháp đạt 
các giải nhất, nhì để đưa tham dự Hội 
thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 
14, năm 2016-2017. 

Hội thi lần thứ 9 được sự quan tâm 
chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, sự 
hưởng ứng nhiệt tình của mọi tầng lớp 
nhân dân trong tỉnh nên chất lượng 
các giải pháp được nâng cao, các giải 
pháp đều đang được triển khai và 
mang lại hiệu quả kinh tế xã hội tại cơ 
quan, đơn vị. Các giải pháp tham dự 
hội thi sáng tạo kỹ thuật tham dự lần 
này rất phong phú, thuộc nhiều lĩnh 

vực khác nhau. Trong số các giải pháp 
gửi về dự thi, có nhiều giải pháp có 
chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu về 
tính mới, tính sáng tạo, có khả năng áp 
dụng rộng rãi và mang lại hiệu quả 
kinh tế hoặc giá trị xã hội cao. Đa số 
các giải pháp dự thi đều có ý tưởng 
xuất phát từ thực tế, từ những trăn trở 
của người lao động trong sản xuất và 
hầu hết các giải pháp sau khi hoàn 
thiện đều được ứng dụng trở lại phục 
vụ sản xuất và đời sống. Trong lĩnh 
vực cơ khí, tự động hóa, xây dựng, 
giao thông điểm hình có Giải pháp 
“Thiết kế và chế tạo trạm đo Carota 
tổng hợp xách tay và tổ hợp rút gọn 
các máy giếng tương thích với trạm 
Karat” của nhóm tác giả Nguyễn 
Xuân Quang, Trần Đại Tính, Lê Mạnh 
Cường, Trần Đại Hùng, Vũ Anh Đức 
– Xí nghiệp địa vật lý giếng khoan – 
Liên doanh Việt – Nga Vietsopetro 
đạt giải nhất cuộc thi với tính mới, 
tính sáng tạo, và mang lại hiểu quả 
kinh tế cao. Đây là một thiết bị chuyên 
dụng, được áp dụng cho các đội đo địa 
vật lý của Xí nghiệp địa vật lý giếng 
khoan Liên doanh Việt – Nga 
Vietsopetro nhằm trực tiếp phục vụ 
công tác đo carota. Trạm carota tổng 
hợp xách tay hoàn toàn có thể thay thế 
hay làm dự phòng cho các trạm karat. 
Ngoài ra, được sử dụng để phục vụ 
công tác sửa chữa và Debug trạng thái 
hệ thống các máy giếng karat. Giải 
pháp đã giúp tiết kiệm tài chính mua 
trạm karat bổ sung cho cơ số đã hỏng, 



Số 260 - 12/2017 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 6 

thay thế và cung cấp ổn định các trạm 
làm việc với máy giếng Karat để sửa 
chữa các máy giếng. Với đơn giá 
2012, với 3 trạm bề mặt đã hoàn thành 
sẽ đưa vào áp dụng đã tiết kiệm số 
tiền mua trạm karat khoảng 140.000 
USD/1 trạm, nếu trừ chi phí chế tạo 
của 3 trạm thì đã tiết kiệm khoảng 
400.000 USD.  

Giải pháp “Nghiên cứu áp dụng 
công nghệ hàn tự động Dual Torch 
vào quá trình hàn trên tàu rải ống” của 
nhóm tác giả Đỗ Văn Phúc, Phạm Văn 
Toàn, Nguyễn Chí Đức, Nghiêm 
Trung Kiên, Nguyễn Ánh Ngọc – Xí 
nghiệp xây lắp – khảo sát và sửa chữa 
các công trình khai thác dầu khí - Liên 
doanh Việt-Nga Vietsovpetro đạt giải 
nhất cuộc thi. Mục đích của giải pháp 
áp dụng công nghệ hàn tự động Dual 
torch vào quá trình hàn trên tàu rải 
ống. Với việc áp dụng thành công giải 
pháp khi thi công tuyến ống API 5L 
X65 Ф 660 x 19,1 mm Pipeline NCS-
2 từ giàn BK4A đến KP207+500 (nội 
mỏ VSP) với chiều dài 11.85 km đã 
thu được hiệu quả kinh tế là 567,981 
USD.  

Trong lĩnh vực giáo dục, điểm hình 
là giải pháp đạt giải nhì - “Bàn học mỹ 
thuật đa năng” của nhóm tác giả 
Nguyễn Xuân Phong, Lê Thị Nhung, 
Huỳnh Thanh Phong, Nguyễn Quốc 
Trúc, Lê Thị Hương- trường tiểu học 
Phước Hải- huyện Đất Đỏ. Mục đích 
của giải pháp là tạo điều kiện thuận lợi 
cho học sinh tiếp thu và vẽ bài hợp lí 

một cách có hiệu quả, tạo hứng thú 
cho học sinh trong học tập. Bàn học 
mỹ thuật đa năng có thế áp dụng cho 
các trường tiểu học, trung học cơ sở 
khi sử dụng hoạt động nhóm, hoặc có 
thể dùng cho các trường trung cấp, 
cao đẳng mỹ thuật và các e học sinh, 
sinh viên có thể ngồi vẽ tranh theo 
mẫu và không phải đứng, … Sự thoải 
mái về không gian, vừa tầm tay cũng 
như ngồi để vẻ mang tính thẩm mỹ và 
khoa học.  

Giải pháp “Thiết kế và sử dụng bộ 
thí nghiệm Quang học trong dạy học 
vật lý” – giải pháp đạt giải nhì của tác 
giả Nguyễn Văn Nghĩa – trường đại 
học Đồng Nai. Bộ thí nghiệm quang 
học được cấu tạo bởi hai tâm mica, 
đèn laser, gương phẳng. Hai tấm mica 
ghép lại với nhau, phần phục khác tạo 
dạng hộp có thể chứa nước. Đây là 
một giải pháp hoàn toàn mới, đã góp 
phần đổi mới phương pháp dạy học, 
nâng cao chất lượng giáo dục.  

(Tổng hợp)  
 
 

 
 
KẾT NỐI CÁC DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO CỦA 
NGƯỜI VIỆT TẠI HOA KỲ VÀ 
VIỆT NAM  

Ngày 9/12/2017, tại thành phố San 
Francisco (Hoa Kỳ), Uỷ ban về người 
Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại 
giao) phối hợp với UBND Thành phố 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Hồ Chí Minh đã tổ chức "Diễn đàn kết 
nối các doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo của người Việt tại Hoa Kỳ và 
Việt Nam". Ông Nguyễn Thiện Nhân, 
Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ 
Thành phố Hồ Chí Minh dự và có bài 
phát biểu chào mừng diễn đàn. 
Cùng dự có ông Lương Thanh Nghị, 
Phó Chủ nhiệm Uỷ ban người Việt 
Nam ở nước ngoài; ông Lê Thanh 
Liêm, Phó Chủ tịch thường trực 
UBND Thành phố Hồ Chí Minh cùng 
đông đảo doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo của người Việt Nam tại Hoa 
Kỳ và Việt Nam. 

 
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Uỷ viên Bộ Chính 

trị, Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh  
Phát biểu khai mạc Diễn đàn, ông 

Lương Thanh Nghị nhấn mạnh: Khởi 
nghiệp sáng tạo là một xu hướng đang 
phát triển mạnh mẽ, nhiều doanh 
nghiệp của người Việt ở Hoa Kỳ đã 
thành công và có mong muốn mở rộng 
sự hợp tác, kết nối để tiếp tục phát 
triển. Trong thời gian tới, để tiếp tục 
gặt hái nhiều thành công mới, cần có 
sự phối hợp, kết nối chặt chẽ hơn nữa 
giữa các doanh nghiệp. 

Theo ông Lương Thanh Nghị, từ 
thực tế trên cùng với trách nhiệm của 

mình, Ủy ban Nhà nước về Người 
Việt Nam ở nước ngoài mong muốn 
xây dựng một mạng lưới các doanh 
nghiệp khởi nghiệp người Việt ở Mỹ 
và Việt Nam. Trong tháng 1/2018, 
một diễn đàn tương tự sẽ được tổ chức 
tại TP. Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục 
thúc đẩy sự kết nối giữa các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 
nước và ngoài nước. 

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn 
Thiện Nhân cho rằng, đây là cơ hội 
quý báu để hai bên cùng trao đổi về cơ 
hội đầu tư và kết nối hợp tác kinh 
doanh giữa các doanh nghiệp tại TP. 
Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ trong thời 
gian tới. TP. Hồ Chí Minh mong 
muốn được các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo chia sẻ các kinh 
nghiệm quý báu, từ đó có những bước 
triển khai phù hợp nhằm đẩy mạnh 
phong trào khởi nghiệp sáng tạo. 

Chia sẻ về những thành tựu phát 
triển của Việt Nam nói chung, TP. Hồ 
Chí Minh nói riêng, ông Nguyễn 
Thiện Nhân cho biết hiện nay Việt 
Nam có mối quan hệ đối tác chiến 
lược với hơn 20 quốc gia; đồng thời 
hiện là nền kinh tế cạnh tranh về các 
lĩnh vực đầu tư, thương mại cũng như 
có hệ thống cơ sở hạ tầng tốt, đang 
từng bước hoàn thiện. 

Trong phần phát biểu của mình, ông 
Nguyễn Thiện Nhân đã phân tích, dẫn 
chứng cụ thể những thuận lợi và thách 
thức mà Việt Nam cũng như TP. Hồ 
Chí Minh đang gặp phải trong quá 
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trình phát triển, nhất là trong vấn đề 
đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Theo 
ông Nguyễn Thiện Nhân, mặc dù còn 
không ít khó khăn, thách thức, nhưng 
với sự nỗ lực mạnh mẽ,Việt Nam nói 
chung, TP. Hồ Chí Minh nói riêng 
đang tiếp tục phát triển mạnh mẽ. 
Trong quá trình phát triển đó cần có 
sự đóng góp của các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo trong nước và 
nước ngoài, đặc biệt là các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo của 
người Việt tại Hoa Kỳ và Việt Nam. 

Chia sẻ về kế hoạch phát triển, xây 
dựng TP. Hồ Chí Minh thành thành 
phố thông minh, sáng tạo, ông 
Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, 
thành phố là nơi khởi đầu nhiều hoạt 
động phát triển kinh tế của Việt Nam 
như thành lập khu công nghiệp, khu 
phần mềm Quang Trung, Khu công 
nghệ cao đầu tiên cũng như Viện khoa 
học tính toán, Trung tâm công nghệ 
sinh học hoạt động rất hiệu quả. Vừa 
qua, TP. Hồ Chí Minh đã công bố Đề 
án xây dựng TP. Hồ Chí Minh trở 
thành thành phố thông minh. Trong 
bối cảnh đó,việc các doanh nghiệp 
nước ngoài, trong đó có các doanh 
nghiệp Việt kiều tại Hoa Kỳ về thành 
phố tìm cơ hội đầu tư là khả thi, có 
nhiều điều kiện để phát triển. 

Về nguồn nhân lực, hiện TP. Hồ Chí 
Minh là nơi tập trung nhiều trường đại 
học lớn với nguồn nhân lực trẻ được 
đào tạo bài bản. Thành phố cũng là 
nơi thu hút nguồn nhân lực có chất 

lượng cao từ nhiều địa phương khác 
trong cả nước. Thành phố có 600.000 
sinh viên đang theo học tại 80 trường 
đại học, cao đẳng; có khoảng 134 
phòng thí nghiệm, 35 doanh nghiệp 
khoa học công nghệvà 245 tổ chức 
khoa học công nghệ đang hoạt động 
trên địa bàn thành phố, có khoảng 760 
nhà khởi nghiệp (startup) đang được 
ươm tạo tại 24 vườn ươm và 12 không 
gian hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp. 
Nguồn lực này có thể đóng nhiều vai 
trò trong một hệ sinh thái khởi nghiệp 
như: nhà sáng lập doanh nghiệp, nhân 
viên làm việc cho các công ty khởi 
nghiệp, nhà nghiên cứu, nhà đầu tư… 

TP. Hồ Chí Minh cũng là nơi thu hút 
nhiều nguồn đầu tư với tổng đầu tư 
toàn xã hội đạt 16 tỉ USD, trong đó 
vốn FDI 5,8 tỉ USD; đầu tư của nhà 
nước cho khoa học công nghệ đạt 60 
triệu USD/năm, có 13 quỹ đầu tư mạo 
hiểm đang hoạt động trên địa bàn 
thành phố.  

(Theo TTXVN) 
 

PHẦN LỚN DOANH NGHIỆP 
KH&CN GẶP KHÓ KHĂN 
TRONG VIỆC THUÊ ĐẤT 

Theo số liệu khảo sát về doanh 
nghiệp KH&CN của Cục Phát triển 
thị trường và Doanh nghiệp KH&CN 
(Bộ KH&CN), kết quả cho thấy: 
90,4% ý kiến cho biết có nhu cầu sử 
dụng đất để tiến hành các hoạt động 
nghiên cứu và phát triển sản xuất kinh 
doanh và mong muốn được miễn, 
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giảm tiền thuê đất để đầu tư cho phát 
triển KH&CN. 

Tính đến tháng 8/2017 cả nước có 
303 doanh nghiệp KH&CN, song chỉ 
14 doanh nghiệp được miễn giảm tiền 
thuê đất, thuê mặt nước với tổng số 
tiền được miễn giảm là 34.407,5 triệu 
đồng. Đây thực sự là con số rất ít ỏi. 
Trong thời gian vừa qua mặc dù có sự 
vào cuộc từ Bộ KH&CN, các 
bộ/ngành liên quan cùng với các sở, 
ban/ngành địa phương đã tháo gỡ 
được một số khó khăn nhất định từ 
khâu xây dựng, bổ sung, hoàn thiện 
chính sách lẫn thực tiễn thi hành 
nhưng vẫn còn gặp phải khó khăn, do: 
Thiếu quy định về hồ sơ, thủ tục để 
thực hiện ưu đãi, chưa có quy định về 
cơ quan có thẩm quyền và thủ tục xác 
nhận diện tích đất sử dụng cho hoạt 
động KH&CN; Chưa có phương pháp 
cụ thể trong việc xác định diện tích 
đất khi doanh nghiệp thuê để sử dụng 
cho nhiều mục đích khác nhau. 

(khoahocvacongnghevietnam.com) 
 

GIẢI THƯỞNG KOVA LẦN THỨ 
15: VINH DANH CÔNG TRÌNH 
KHOA HỌC CÓ TÍNH ỨNG 
DỤNG CAO 

Lễ trao Giải thưởng Kova năm 2017 
diễn ra sáng 02/12 tại Hà Nội. Đây là 
giải thưởng thường niên dành để tôn 
vinh những nhân tố xuất sắc của Việt 
Nam trong nhiều lĩnh vực. 

Năm nay, Giải thưởng Kova lần thứ 
15 đã vinh danh đóng góp của 2 công 

trình khoa học ứng dụng trong hạng 
mục Kiến tạo, 8 tấm gương với những 
việc làm tốt đẹp, nhân văn ở hạng mục 
Sống đẹp và 7 sinh viên có thành tích 
học tập và nghiên cứu khoa học xuất 
sắc với hạng mục Triển vọng. Đồng 
thời trao tặng học bổng Nghị lực cho 
118 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn 
nhưng vẫn vươn lên trong học tập 41 
trường Đại học công lập trên cả nước. 

Cụ thể, Giải thưởng Kiến tạo được 
trao cho 2 công trình khoa học ứng 
dụng: Công trình “Xây dựng mạng 
lưới quản lý Hen và COPD trong cộng 
đồng trên cả nước để giảm nhập viện 
do đợt cấp từ năm 2000 đến nay” của 
tập thể bác sĩ Bệnh viện Đại học Y 
dược TPHCM, do PGS.TS.BS Lê Thị 
Tuyết Lan- Chủ tịch Hội Hen Dị ứng 
Miễn dịch lâm sàng TPHCM làm chủ 
nhiệm cùng 22 cộng sự; Công trình 
“Khởi phát chuyển dạ bằng bóng đôi 
Foley cải tiến” của PGS. TS.BS 
Huỳnh Nguyễn Khánh Trang- Trưởng 
khoa Sản bệnh, Bệnh viện Hùng 
Vương làm chủ nhiệm cùng cộng sự. 

Cùng đó, Giải thưởng Kova - hạng 
mục Sống đẹp được trao cho 2 tập thể 
là: Tập thể Vùng 4 Hải quân và Đại úy 
Lê Văn Quân- Thuyền trưởng tàu 
Trường Sa 21- HĐ 1, Lữ 125, vùng 2 
Hải quân: là những tập thể, cá nhân 
tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ bảo 
vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. 

Giải thưởng Sống đẹp cũng được 
trao cho tập thể 4 giáo viên mầm non 
Phú Yên cứu 15 trẻ thoát lũ dữ: Với 
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lòng dũng cảm, trách nhiệm và tình 
người sâu sắc, các cô giáo Trường 
Mầm non xã An Hiệp đã chống chọi 
để bảo vệ an toàn cho 15 em nhỏ trong 
cơn lũ ngày 13-12-2016. Ban tổ chức 
cũng trao giải thưởng cho 6 tấm 
gương với những việc làm tốt đẹp, 
nhân văn (hạng mục Sống đẹp); 7 sinh 
viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu 
khoa học (hạng mục Triển vọng). 

Phát biểu tại lễ trao giải, nguyên Phó 
Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Doan, 
Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, 
Chủ tịch Ủy ban Giải thưởng Kova 
đánh giá cao cống hiến của PGS.TS. 
Nguyễn Thị Hòe, Chủ tịch Tập đoàn 
Sơn Kova và thành công của Tập đoàn 
trong những năm qua đã đưa Tập đoàn 
Kova và Giải thưởng Kova có những 
thành tích vượt trội, để lại ấn tượng 
sâu sắc cho những người nhận giải và 
cho toàn xã hội. Thông qua Giải 
thưởng Kova, nhiều công trình nghiên 
cứu từ phòng thí nghiệm đã được ứng 
dụng trong thực tế và thành công. Chủ 
tịch Ủy ban Giải thưởng Nguyễn Thị 
Doan tin tưởng, trong lĩnh vực của 
mình, mỗi người tiếp tục phát huy 
được tinh thần Giải thưởng Kova, đam 
mê nghiên cứu, tự học thành tài để 
đem lại những giá trị to lớn cho cộng 
đồng, xã hội. 

(most.gov.vn) 
 
BÀ RỊA – VŨNG TÀU HƯỚNG 
ĐẾN PHÁT TRIỂN NÔNG 
NGHIỆP THÔNG MINH 4.0 

Áp dụng thành tựu công nghệ, thay 
đổi phương thức sản xuất, làm việc 
trên những cánh đồng bằng phương 
pháp điều khiển từ xa trên các thiết bị 
điện tử thông minh, kết nối internet… 
là xu hướng tất yếu để phát triển nông 
nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. 
Đó là nền nông nghiệp thông minh 4.0 
mà tỉnh BR-VT đang xây dựng.  

Nông nghiệp 4.0 là thay đổi phương 
thức quản lý nông nghiệp, mở đường 
cho những hoạt động sản xuất chính 
xác, chặt chẽ mà con người không cần 
có mặt trực tiếp. Xu hướng nông 
nghiệp thông minh 4.0 là một quy 
trình khép kín bằng công nghệ: Giống 
xác nhận chất lượng cao, phân bón 
thông minh, thuốc trừ sâu thảo dược; 
canh tác chính xác, giảm hao hụt 
giống và giảm khí thải nhà kính; tự 
động hóa từ thu hoạch, bảo quản, vận 
chuyển và chế biến; ứng dụng điện 
toán đám mây để truy xuất nguồn gốc, 
bảo đảm sức khỏe cho người tiêu 
dùng. 

Tại hội thảo “Xu hướng phát triển 
mô hình nông nghiệp thông minh 4.0” 
do Sở KH&CN tổ chức ngày 5-12, 
HTX Nông nghiệp số (5/1, Phan Văn 
Bạch, Yên Hòa - Cầu Giấy, TP. Hà 
Nội) đã giới thiệu về mô hình sử dụng 
hệ thống truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm bằng các thiết bị di động thông 
minh. Ông Lê Anh Hoàng, Chủ tịch 
HĐQT HTX Nông nghiệp số cho biết, 
khi sử dụng hệ thống truy xuất nguồn 
gốc này, các cơ sở sản xuất thực hiện 
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ghi chép đầu vào, nhật ký canh tác 
bằng cách quẹt thẻ, giám sát nhật ký 
canh tác qua hình ảnh và in tem truy 
xuất nguồn gốc. Theo ông Hoàng, đa 
số các HTX ứng dụng công nghệ này 
đều là những cơ sở sản xuất theo 
chuẩn VietGAP. Nhờ ứng dụng truy 
xuất nguồn gốc này, giá trị hàng hóa 
được tăng lên. Ông Hoàng lấy ví dụ, 
1kg cam loại 4 trái/1kg giá thị trường 
được bán khoảng 20.000 đồng. Nếu áp 
dụng chuẩn GAP và có mã code, truy 
xuất nguồn gốc thì giá sản phẩm có 
thể bán được với giá 35.000 đồng/kg, 
độ tin cậy của khách hàng cũng nhờ 
đó tăng theo. 

Cũng quan tâm mô hình nông 
nghiệp thông minh, anh Cao Nhật Anh 
Tú, người sáng lập trang trại ViFarm 
(phường 12, TP. Vũng Tàu) cho biết, 
hiện ViFarm đang trồng rau bằng 
công nghệ thủy canh hồi lưu. Với 
công nghệ này, cây trồng không sử 
dụng đất mà sử dụng giá thể và nước. 
Toàn bộ chất dinh dưỡng cho rau 
được pha theo một quy trình được 
kiểm duyệt, theo hệ thống dẫn nước đi 
đến bên dưới các giá thể cung cấp cho 
cây phát triển. Theo anh Tú, hệ thống 
tự động giám sát các điều kiện môi 
trường (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng…) 
của cây sẽ được thông báo và cập nhật 
qua ứng dụng trên smartphone. Cũng 
từ smartphone, người làm vườn ở 
ViFarm chỉ cần nhấn nút điều khiển 
theo các thông số để bổ sung điều kiện 
thiết yếu cho rau. 

Theo Tiến sĩ Lê Quý Kha, Phó Viện 
trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông 
nghiệp miền Nam, nông nghiệp 4.0 là 
“hàm số mũ” của nông nghiệp thông 
minh, công nghệ thông minh, thiết kế 
thông minh và DN thông minh. Đó là 
nền nông nghiệp có thể điều chỉnh 
phân bón, nước tưới, thuốc bảo vệ 
thực vật, lượng hạt giống gieo trồng... 
thông qua thiết bị định vị toàn cầu, 
mạng internet. Theo đó, nông nghiệp 
4.0 giúp quản lý đến từng ô thửa để 
tăng năng suất, chất lượng, giảm giá 
thành, giảm thiểu tồn dư hóa chất, 
tăng lợi nhuận và duy trì chất lượng 
môi trường. 

Tiến sĩ Lê Quý Kha nhận định, tuy 
chưa thể áp dụng mô hình nông 
nghiệp 4.0 đầy đủ như các nước tiên 
tiến, nhưng ở Việt Nam đã và đang 
xuất hiện một số mô hình ứng dụng 
giải pháp thông minh như: Chăn nuôi 
bò sữa ở TH True Milk (Nghệ An); 
Trại trình diễn và thực nghiệm chăn 
nuôi bò sữa công nghệ cao Israel (TP. 
Hồ Chí Minh)…  

Ông Mai Thanh Quang, Giám đốc 
Sở KH-CN tỉnh cho biết, bản chất của 
cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
trong lĩnh vực nông nghiệp là áp dụng 
thành tựu công nghệ, thay đổi phương 
thức sản xuất, làm việc trên những 
cánh đồng bằng phương pháp điều 
khiển từ xa… để tối ưu hóa quy trình 
sản xuất, nâng cao chất lượng nông 
sản, bảo vệ môi trường, cải thiện đời 
sống và làm giàu cho người nông dân. 
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Đây cũng là vấn đề mà Sở KH&CN 
quan tâm nghiên cứu nhằm giúp nông 
dân nâng cao giá trị nông sản, giải 
phóng sức lao động và tăng thu nhập. 

(baobariavungtau.com.vn) 
 
 
 
NGHIÊN CỨU, PHÁT TRIỂN HỆ 
THỐNG GIÁM SÁT TỰ ĐỘNG 
CÁC QUÁ TRÌNH SINH 
TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA 
CÂY TRỒNG TRONG NHÀ 
LƯỚI, ỨNG DỤNG TRONG SẢN 
XUẤT HOA CÔNG NGHỆ CAO  

Nhà lưới là một trong những mô 
hình hiệu quả trong sản xuất nông 
nghiệp theo hướng công nghệ cao. 
Nhà lưới phù hợp với yêu cầu để phát 
triển nông nghiệp bền vững, cho phép 
kiểm soát đầy đủ và chặt chẽ hầu hết 
các thông số của quá trình sản xuất 
như nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm, khí 
carbonic, khí oxy… kể cả việc sử dụng 
tối ưu đất canh tác để đáp ứng cho sự 
sinh trưởng, phát triển tốt nhất của 
cây trồng và kiểm soát được sau bệnh 
hại để đạt được sản lượng cao nhất. 

Với phương pháp trồng hoa trong 
nhà lưới thì việc ứng dụng tự động 
hoá mới đáp ứng được đầy đủ các yêu 
cầu công nghệ sản xuất hoa. Nhờ sự 
hỗ trợ của hệ thống tự động hóa, các 
nhà trồng có đầy đủ khả năng đảm bảo 
qui trình sản xuất và kiểm soát được 
đầy đủ các thông số của quá trình sản 
xuất hoa như nhiệt độ, độ ẩm, cường 

độ ánh sáng và nồng độ khí CO2 trong 
nhà lưới. Do đó cơ quan chủ trì Học 
viện nông nghiêp Việt Nam cùng phối 
hợp với chủ nhiệm đề tài TS. Ngô Trí 
Dương tiến hành thực hiện: “Nghiên 
cứu, phát triển hệ thống giám sát tự 
động các quá trình sinh trưởng, phát 
triển của cây trồng trong nhà lưới, ứng 
dụng trong sản xuất hoa công nghệ 
cao”.  

Qua thời gian nghiên cứu, đề tài đã 
lựa chọn được giải pháp để thiết kế 
được hệ thống thu nhận các thông số 
nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất 
và cường độ ánh sáng. Kết quả khảo 
nghiệm thu được cho thấy hệ thống đã 
đo được các thông số về nhiệt độ, độ 
ẩm môi trường, độ ẩm đất và cường 
độ ánh sáng với thời gian lấy mẫu T = 
2s. 

Hệ thống cảm biến được thiết kế và 
chế tạo để có thể thu thập và lưu trữ 
các dữ liệu về khoảng đo nhiệt độ (20-
60oC, mỗi bước 0,1); độ ẩm (40-
100%, mỗi bước (0,1); cường độ ánh 
sáng (10-14000 lux, mỗi bước 0,1) với 
sai số ±5% giá trị đặt đo. Nghiên cứu 
có thể bước đầu giải quyết được việc 
thu thập cũng như quản lý dữ liệu cho 
các hệ thống sản xuất cây trồng trong 
nhà lưới tại Việt Nam. Hệ thống đã 
thu thập được các thông số một cách 
rõ ràng, các bước lấy mẫu chính xác, 
các khoảng thông số đo phù hợp với 
phạm vi cần đo của hoa đồng tiền. 

Khi hệ thống làm việc, các thông số 
được đo và chuyển sang dạng đồ thị 

THÀNH TỰU KH&CN 
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tương ứng, hiến việc theo dõi rất trực 
quan và dễ so sánh. Hệ thống có khả 
năng lưu trữ đồ thị, bảng số iệu theo 
thời gian dưới dạng file.pdf để nhà 
vườn dễ so sánh các kết quả hàng năm 
của cây hoa đồng tiền với những 
khoảng thông số môi trường mà cây 
phát triển tốt nhất. Định dạng file.pdf 
sẽ dễ dàng chuyển sang nhiều định 
dạng khác cho việc nghiên cứu cũng 
như làm việc, hơn nữa dung lượng 
cũng rất nhỏ gọn, dễ lưu trữ. 

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và thử 
nghiệm thành công hệ thống giám sát 
tự động quá trình trồng hoa đồng tiền 
trong nhà lưới. Bước đầu đã được 
trồng thử nghiệm tại nhà lưới tại Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam, cụ thể: 
Hệ thống tưới nhỏ giọt hoạt động với 
3 luống với giá chữ A, đảm bảo được 
độ đồng đều khi tưới từ đầu luống đến 
cuối luống với lượng nước và chế độ 
dinh dưỡng đặt ra. Hệ thống cung cấp 
dung dịch dinh dưỡng được trộn theo 
từng mẻ 450 l/mẻ với các tỷ lệ phối 
trộn theo yêu cầu đặt ra cứ hết mỗi mẻ 
hệ thống được tiếp tục trộn. Hệ thống 
phun sương, quạt thông gió và cuốn 
và thoải mái hoạt động tốt theo chế độ 
đặt trong chương trình. 

Xây dựng được quy trình lắp đặt, cài 
đặt và vận hành hệ thống giám sát tự 
động quá trình trồng hoa đồng tiền và 
đề xuất quy trình trồng cây đồng tiền 
trong nhà lưới với sự hỗ trợ của hệ 
thống giám sát tự động. 

 (NASATI) 

MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP TÁI 
CHẾ CHẤT THẢI NHỰA  

Tái chế nhựa sẽ làm giảm lượng 
chất thải cần xử lý trong khi làm giảm 
áp lực đối với vật liệu nhựa nguyên 
sinh. Tái chế nhựa cũng làm giảm sự 
tiêu thụ năng lượng và nước và phát 
thải các loại khí và hóa chất độc hại 
trong quá trình sản xuất vật liệu 
nguyên sinh. 

Trong quá trình tái chế nhựa, các sản 
phẩm cuối cùng có thể thay thế cho 
vật liệu nguyên sinh và sẽ tạo ra 
những lợi ích kinh tế - môi trường 
đáng kể. Tái chế nhựa có thể được 
thực hiện theo ba cách chính: tái chế 
cơ học, tái chế hóa học (hay tái chế 
nguyên liệu) và tái chế nhiệt. 

Phương pháp tái chế cơ học 
Đây là phương pháp đơn giản và 

phổ biến được sử dụng cho phần lớn 
các loại chất thải nhựa. Tái chế cơ học 
là cách để tạo ra các sản phẩm mới từ 
chất thải nhựa chưa bị biến đổi. 
Phương pháp này được phát triển từ 
những năm 1970 và hiện đang được 
hàng trăm nhà sản xuất trên thế giới 
sử dụng. 

Chất thải được tái chế bằng phương 
pháp cơ học cho đến nay phần lớn là 
chất thải nhựa công nghiệp. Chất thải 
nhựa công nghiệp phát sinh trong sản 
xuất, chế biến và phân phối các sản 
phẩm nhựa rất thích hợp để sử dụng 
làm nguyên liệu cho tái chế cơ học 
nhờ sự phân tách rõ ràng các loại nhựa 
khác nhau, đồng thời chất thải nhựa 
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công nghiệp có hàm lượng bụi bẩn và 
tạp chất thấp và với số lượng lớn.  

Tất cả các loại sản phẩm tái chế 
được làm từ nhựa công nghiệp bao 
gồm đồ chứa, ghế băng, hàng rào, 
thiết bị vui chơi cho trẻ em, các sản 
phẩm bao bì, vận tải, xây dựng, nhà 
cửa, công viên, đường, đường sắt, các 
hàng hoá khác và các phương tiện 
được sử dụng trong nông nghiệp, lâm 
nghiệp và thủy sản. 

Phương pháp tái chế hóa học- 
Monome hóa  

Phương pháp này chủ yếu để khôi 
phục monome thông qua quá trình 
khử polyme hóa. Trong khi chai PET 
có thể được tái chế để làm ra các mặt 
hàng dệt và tấm nhựa, chúng không 
thể được sử dụng để làm chai PET 
đựng đồ uống. Điều này là do chai 
PET đã qua sử dụng không thích hợp 
làm nguyên liệu cho chai nước giải 
khát, rượu hay xì dầu vì lý do vệ sinh 
và mùi. Tuy nhiên, chuyển đổi chai 
PET trở lại trạng thái trước đó là kinh 
tế hơn so với sản xuất nhựa PET từ 
dầu hỏa và dầu mỏ.  

Phương pháp này phân hủy hóa học 
chai PET phế liệu thành các thành 
phần monome của chúng (khử polyme 
hóa) sau đó chúng được sử dụng để 
sản xuất chai PET.  

Công ty Tenjin của Nhật Bản đã sử 
dụng phương pháp phân hủy độc 
quyền của mình, kết hợp ethylene 
glycol (EG) và methanol để phân hủy 
chất thải nhựa PET thành DMT 

(dimethyl terephthalate) và chuyển đổi 
thành nguyên liệu cho sản xuất vải và 
màng mỏng. Kỹ thuật này đã được cải 
tiến để tiếp tục phân hủy chai PET từ 
DMT thành PTA (axit terephtalic tinh 
chế) để sản xuất nhựa PET và Công ty 
Sợi Tenjin bắt đầu vận hành thương 
mại một cơ sở với công suất xử lý 
khoảng 62.000 tấn/năm vào năm 
2003. Sản phẩm nhựa của công ty 
được Ủy ban An toàn thực phẩm Nhật 
Bản đánh giá phù hợp để sử dụng làm 
hộp đựng thức ăn vào năm 2004 và 
việc sản xuất chai từ chai phế thải đã 
được Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi 
chấp thuận. 

Công ty Aies tại Nhật Bản cũng đã 
phát triển một kỹ thuật để sản xuất 
nhựa bằng cách phân hủy nhựa thành 
các monome BHET (bis hydroxyethyl 
terephthalate) có độ tinh khiết cao sử 
dụng phương pháp khử polyme hóa 
mới bằng EG.  

Tái chế nguyên liệu bằng lò luyện 
sắt  

Tại các nhà máy thép, quặng sắt, 
than cốc và các nguyên liệu thô phụ 
trợ được đưa vào lò luyện sắt và 
quặng sắt tan chảy để sản xuất gang. 

Than cốc được sử dụng làm nhiên 
liệu để tăng nhiệt độ trong lò và cũng 
hoạt động như một chất khử bằng 
cách loại bỏ oxy từ oxit sắt, một trong 
những thành phần chính của quặng 
sắt. Do nhựa được làm từ dầu mỏ và 
khí đốt tự nhiên, thành phần chính của 
chúng là cacbon và hydro. Điều này 
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có nghĩa là có thể sử dụng chúng thay 
cho than cốc làm chất khử trong lò 
luyện sắt. 

Quá trình nhựa được sử dụng làm 
chất khử như sau: Chất thải nhựa thu 
gom từ các nhà máy và hộ gia đình 
được loại bỏ các chất không bắt cháy 
và các tạp chất khác như kim loại, sau 
đó được nghiền thành bột mịn và đóng 
khối để giảm thể tích. Nhựa không 
chứa PVC được tạo hạt và đưa vào lò 
luyện sử dụng than cốc. Nhựa chứa 
PVC được đưa vào lò sau khi được 
tách hydroclorua ở nhiệt độ cao 
khoảng 350oC và không có oxy do sự 
phát xạ của hydroclorua có thể làm 
hỏng lò. Sau khi được tách, 
hydroclorua được thu hồi dưới dạng 
axit hydrocloric và được sử dụng cho 
các mục đích khác. 

Khí hóa  
Nhựa được chuyển đổi thành khí để 

sử dụng làm nguyên liệu thô trong 
ngành công nghiệp hóa chất. Thành 
phần của nhựa chủ yếu là cacbon và 
hydro do đó thường sản sinh ra 
cacbon dioxit và nước khi đốt cháy. 
Quá trình khí hóa bao gồm làm nóng 
nhựa và bổ sung thêm oxy và hơi 
nước. Nguồn cung oxy bị hạn chế, có 
nghĩa là có nhiều nhựa được chuyển 
thành hydrocacbon, cacbon monoxit 
và nước. 

Cát được đốt nóng đến 600-800 độ 
C được trộn trong lò khí hóa nhiệt độ 
thấp giai đoạn đầu. Nhựa đưa vào lò 
khi tiếp xúc với cát tạo thành 

hydrocacbon, cacbon monoxit, hydro 
và than. Nếu nhựa chứa clo, chúng sẽ 
tạo ra hydroclorua. Nếu nhựa được sử 
dụng để sản xuất kim loại hay thủy 
tinh, những loại này được sử dụng 
như các chất không cháy. 

Khí từ lò khí hóa ở nhiệt độ thấp 
phản ứng với hơi nước ở nhiệt độ 
1.300-1.500 độ C trong lò khí hóa 
nhiệt độ cao giai đoạn hai sản xuất ra 
khí chủ yếu gồm cacbon monoxit và 
oxy. Ở cửa lò, khí được nhanh chóng 
giảm nhiệt xuống 200 độ C hoặc thấp 
hơn để tránh hình thành dioxin. Xỉ lò 
luyện sắt được sử dụng làm vật liệu 
xây dựng và công trình dân dụng. 

Sau đó, khí được cho đi qua thiết bị 
lọc khí và hydroclorua còn xót lại 
được trung hòa bằng chất kiềm và bị 
loại bỏ khỏi khí tổng hợp. Khí tổng 
hợp được sử dụng làm nguyên liệu thô 
trong ngành công nghiệp hóa chất để 
sản xuất các hóa chất như hydro, 
methanol, ammoniac và axit a-xê-tich. 

Để thử nghiệm công nghệ này, Công 
ty Rekisei Kouyu, Nhật Bản đã thành 
lập Trung tâm Hóa lỏng nhựa Niigata 
ở thành phố Niigata để xử lý tất cả các 
loại chất thải nhựa từ các hộ gia đình. 
Áp dụng những phát hiện của Viện 
Quản lý chất thải nhựa từ dự án trên, 
trung tâm đã tiến hành hoạt động thử 
nghiệm và hoạt động thương mại.  

Phương pháp tái chế nhiệt  
Tái chế nhiệt có nghĩa là sử dụng 

nhựa làm nhiên liệu chính để thu hồi 
năng lượng. Nhựa có hiệu suất tỏa 



Số 260 - 12/2017 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 16 

nhiệt cao do nhựa có nguồn gốc từ 
dầu. Giá trị năng lượng của nhựa 
tương đương hoặc lớn hơn so với 
than. Nhựa có thể được đốt và cung 
cấp năng lượng dưới dạng nhiệt.  

Một trong những ứng dụng chủ yếu 
của quá trình tái chế nhựa là thu hồi 
nhiệt để sản xuất hơi nước nóng cho 
mục đích sưởi ấm hay chạy các máy 
phát điện. Một trong các giải pháp 
đang được nghiên cứu ứng dụng là 
xây dựng cơ sở chế biến trung gian để 
cung cấp nhiên liệu cho nhà máy điện. 
Nhờ chế biến trung gian, chất thải 
nhựa có thể trở thành nhiên liệu 
chuyển hoá hoặc dầu tái sinh, có thể 
được sử dụng rộng rãi, không cần có 
hệ thống thu gom phân loại phức tạp, 
vì chất thải giấy, chất thải sinh hoạt và 
các chất thải khác không phải nhựa có 
thể trộn lẫn cùng nhiên liệu có nguồn 
gốc từ chất thải.  

(NASATI) 
 
NGƯỜI NHÓM LỬA STEM  

 
NHÀ PHÁT MINH "KHỦNG" 
NHẤT THẾ GIỚI VỚI 3.500 
BẰNG SÁNG CHẾ  

Ông Yoshiro Nakamatsu đã có bản 
quyền của hơn 3.500 sáng chế, gấp 3 
lần so với 1.093 bằng sáng chế của 
nhà phát minh vĩ đại Thomas Edison. 

Tự phát minh phương pháp chữa 
ung thư cho bản thân 

"Khác biệt lớn nhất giữa tôi và 
Thomas Edison là ông ấy mất năm 84 

tuổi còn tôi mới chỉ ở giữa cuộc đời 
mình", giáo sư Nakamats khẳng định. 

Nhận định của ông Nakamats không 
phải nói suông khi vị giáo sư này đã 
bắt đầu nghiên cứu về dinh dưỡng học 
cũng như mối liên quan đến sức khỏe 
con người từ năm 42 tuổi. Chuyên gia 
này phân tích mọi bữa ăn của mình, 
sau đó thử máu cũng như các loại xét 
nghiệm khác để cho ra kết luận rằng 
con người ăn quá nhiều và đây là 
nguyên nhân khiến tuổi thọ chúng ta 
bị giảm thiểu. 

Nghe có vẻ phi lý nhưng giáo sư 
Nakamats tin rằng việc ăn ít nhưng 
đúng loại thực phẩm, tập thể dục 
thường xuyên và có một cuộc sống 
tinh thần viên mãn sẽ khiến con người 
có tuổi thọ lâu dài hơn cũng như 
không bị bệnh tật. 

Giáo sư Nakamats. 

Đây không phải là lần đầu những 
phát minh của Nakamats khiến toàn 
giới chuyên gia phải kinh ngạc. Trên 
thực tế rất nhiều phát minh của ông 
cực kỳ hữu ích nhưng không được 
nhân rộng cũng như được các quốc gia 
khác tiếp nhận. 

Hơn nữa, rất nhiều sáng chế của ông 
Nakamats thuộc hàng khá dị nên cũng 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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thỉnh thoảng cũng bị giới chuyên gia 
quốc tế cũng như nhà đầu tư nghi ngờ 
về tính khả thi trong việc thương mại 
hóa. Một số phát minh có thể kể đến 
như đôi giày nhảy tốc độ Pyon Pyon 
giúp người dùng có sức bật và chạy 
nhanh hơn, gậy đánh golf báo hiệu khi 
bóng đã vào lỗ, áo lót nâng ngực siêu 
năng... 

Do đó, không có gì khó hiểu khi 
việc tự phát minh ra phương pháp 
chữa ung thư cho bản thân của giáo sư 
Nakamats chưa được nhiều người biết 
tới. Tuy nhiên giới chuyên gia Nhật 
Bản lại rất kỳ vọng vào những nghiên 
cứu này bởi ông Nakamats thực sự có 
tài trong việc sáng chế những phát 
minh mới. 

Bằng chứng tiêu biểu nhất là 
việc phát minh ra đĩa mềm được chính 
quyền Tokyo cấp bằng sáng chế năm 
1952 và bị IBM "đánh cắp" khi hãng 
tuyên bố phát minh này được các kỹ 
sư của công ty sáng chế vào năm 
1969. Để tránh xảy ra nhiều xung đột 
và kiện cáo, IBM đã ký một loạt các 
thỏa thuận với giáo sư Nakamats vào 
năm 1979. 

Mối quan tâm hàng đầu của nhà phát 
minh này hiện nay là tìm ra phương 
pháp chữa ung thư cho bản thân. Khác 
với nhiều bệnh nhân ung thư khác, 
giáo sư Nakamats lại cảm thấy may 
mắn khi mình bị bệnh. 

Khi mới phát hiện mình bị ung thư, 
ông Nakamats đã tìm đến mọi ý kiến 
chuyên môn trên toàn Nhật Bản 

nhưng kết quả cho thấy cả 2 phương 
pháp chữa chính là trị xạ và mổ đều 
không thích hợp cho người đã 87 tuổi 
như ông. Chính vì vậy, nhà sáng chế 
này đã tự phát triển nên một phương 
pháp chữa bệnh riêng vừa lập dị lại 
vừa điên rồ. 

Theo đó, ông Nakamats đang phát 
triển hàng loạt những dự án như loại 
thực phẩm siêu năng chống ung thư, 
loại chè có khả năng tăng cường hệ 
miễn dịch cơ thể, phương pháp sử 
dụng âm thanh để kích thích khả năng 
miễn dịch thông qua não bộ hay 
những con rô bốt nhỏ có thể tự động 
xử lý các tế bào ung thư trong cơ thể. 

Hiện giáo sư Nakamats đã phát minh 
và đang sử dụng "Gangan Oishii" và 
"Twentea", một loại thực phẩm và trà 
có khả năng tăng cường hệ miễn dịch 
cũng như góp phần chống ung thư. 
Ngoài ra, những ý tưởng khác của ông 
hiện vẫn còn đang được phát triển 
hoặc trong giai đoạn lý thuyết. 

Phát minh bằng cả trái tim và tình 
yêu thương 

Đối với giáo sư Nakamats, phát 
minh không phải là một sự nghiệp để 
kiếm tiền hay danh vọng. Ông làm 
điều này chỉ với niềm đam mê của 
mình. 

Cho dù có rất nhiều phát minh, cả 
nổi tiếng lẫn dị thường nhưng ông 
Nakamats vẫn nhớ mãi sản phẩm bơm 
nhiên liệu (Kerosene Pump) vốn vô 
cùng phổ biến tại các trạm bơm săng ở 
Nhật Bản. Ban đầu, phát minh này 
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được truyền cảm hứng khi ông mới 14 
tuổi và nhìn thấy người mẹ của mình 
vất vả đổ sữa đậu nành từ bình 20 lít 
sang các can nhỏ hơn. Khi đó trời quá 
lạnh và tay người mẹ của ông 
Nakamats hằn lên những vết thâm do 
phải làm việc nặng. 

Quá xúc động trước tình cảnh đó 
cũng như thương người mẹ của mình, 
ông Nakamats đã nảy sinh ra ý tưởng 
làm chiếc bơm nhiên liệu để giúp 
người mẹ của mình có thể làm việc 
nhà dễ dàng hơn. 

Phát minh đầu tiên của ông 
Nakamats cũng là vào năm 14 tuổi với 
sản phẩm ấm nước giữ nhiệt được 
đăng ký bản quyền. Tiếp sau đó, khu 
nhà kho chưa bom bỏ hoang sau căn 
hộ của ông Nakamats được tận dụng 
làm nơi phát minh những sản phẩm 
mới. 

Quá hứng thú với việc sáng chế, ông 
Nakamats thi vào khoa kỹ sư của 
trường đại học Tokyo hàng đầu Nhật 
Bản và quyết tâm theo con đường 
chuyên nghiệp. 

Theo ông Nakamats, ngoài tình yêu 
thì điều quan trọng nhất đối với các 
nhà sáng chế là phải biết kết hợp lý 
thuyết lẫn thực hành. Rất nhiều nhà 
phát minh hiện nay chỉ có lý thuyết 
mà không thực hành, qua đó không 
thực sự thành công trong lĩnh vực này. 

Một trong những phát minh gây 
tiếng vang nhất tại Nhật Bản của ông 
Nakamats là thuốc xịt tình dục "Love 
Jets 69" không gây các tác dụng phụ 

cũng như tác động hóa học lên cơ thể 
người như thuốc chứ bệnh liệt dương 
thông thường Viagra. 

 (Tri thức trẻ) 
 
 
 

 
ĐẨY MẠNH THƯƠNG MẠI HÓA 
CÔNG NGHỆ TRONG LĨNH VỰC 
NÔNG NGHIỆP 

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế 
về thiết bị và công nghệ nông - lâm - 
ngư nghiệp 2017 (GROWTECH 
2017), Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
(KH&CN) đã tổ chức Hội thảo 
“Thương mại hóa công nghệ trong 
lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam 
hiện nay” vào sáng 1/12/2017. 

 
Trong lĩnh vực nông - lâm - ngư 

nghiệp, KH&CN đã có đóng góp lớn, 
quan trọng và nổi bật với trên 80% 
diện tích đất canh tác lúa, ngô, mía, 
bông được sử dụng giống mới; 45% 
đàn bò, 65% đàn lợn được sử dụng 
giống lai; gần 200 quy trình kỹ thuật 
được công nhận và đưa vào áp dụng 
trong sản xuất; KH&CN đóng góp 
trên 45% giá trị gia tăng cho ngành 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG 
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nông nghiệp. Trong đó, chọn tạo 
giống đột biến đã có bước tiến đáng 
kể bằng việc tạo ra và đưa vào sản 
xuất 61 giống tính đến năm 2015, bao 
gồm 41 giống lúa, 9 giống đậu tương 
và một số giống hoa, ngô, táo, lạc… 
Để thúc đẩy hơn nữa vai trò của 
KH&CN, cùng nhau thảo luận và tìm 
ra các giải pháp phù hợp đẩy nhanh 
tốc độ hóa thương mại công nghệ, tiến 
độ ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiến 
bộ KH&CN trong lĩnh vực nông - lâm 
- ngư nghiệp, các đại biểu tham dự 
Hội thảo đã trao đổi những vấn đề liên 
quan đến: Ứng dụng công nghệ hạt 
nhân, công nghệ chuỗi khối trong 
nông nghiệp; các công nghệ mới phục 
vụ nông nghiệp hữu cơ; các cơ chế 
đặc thù hỗ trợ người nông dân tiếp cận 
công nghệ mới... 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
 

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ NGŨ KIM 
VÀ DỤNG CỤ CẦM TAY 2017   

Triển lãm Quốc tế Sản phẩm ngũ 
kim và Dụng cụ cầm tay (Vietnam 
Hardware & Hand Tools Expo 2017) 
được tổ chức trong 4 ngày, từ ngày 06 
– 09/12/2017, tại SECC TP.Hồ Chí 
Minh, sự liện thu hút sự tham gia của 
200 doanh nghiệp, với 250 gian hàng 
đến từ 16 quốc gia, vùng lãnh thổ. 

Các lĩnh vực tham gia triển lãm bao 
gồm: Dụng cụ các loại như dụng cụ 
hàn, dụng cụ điện, dụng cụ làm vườn, 
máy nén khí, vật liệu bào mòn; DIY 
và Ngũ kim trong ngành xây dựng 

như phụ kiện cửa, vật liệu kim loại, 
thiết bị tự động, sơn và hóa chất; Thiết 
bị gia cố như bu-lông, đai ốc, đinh tán, 
lò xo cơ khí… và các thiết bị an toàn 
như khóa và đồ bảo hộ lao động…. 

Đây là lần thứ hai Triển lãm chuyên 
sâu về thiết bị cơ khí – chế tạo máy 
mang tầm quốc tế được tổ chức ở Việt 
Nam. Một số thương hiệu tiêu biểu 
tham gia triển lãm lần này có thể kể 
đến như: Bosch, Sealey, Onishi, 
Yanase, Brunox, Nikawa, Knipex, 
Makita, Sata, Kstools, Wera, Matador, 
Eastool, Dremel, Lidovit, Minh Hoa, .. 
Tại Vietnam Hardware & Hand Tools 
Expo 2017, các doanh nghiệp, khách 
tham quan có cơ hội gặp gỡ và kết nối 
giao thương, trao đổi, hợp tác kinh 
doanh với các doanh nghiệp Việt Nam 
và Quốc tế, qua đó thúc đẩy phát triển 
thương mại và đầu tư giữa Việt Nam 
và các nước trên thế giới. 

(baodautu.vn) 
 

 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ: CƠ CHẾ HẬU KIỂM ĐÃ 
SẴN SÀNG  

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã có văn bản hướng dẫn 
cho các bộ, ngành với các quy định cụ 
thể về khung pháp lý, các nghị định xử 
phạt trong từng lĩnh vực, phục vụ 
công tác hậu kiểm. 

Với mục tiêu cắt giảm ít nhất 50% 
số mặt hàng trong danh mục hàng hóa 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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nhóm 2 thuộc diện kiểm tra nhà nước 
trước khi thông quan trước tháng 
6/2018. Đây được coi là một thách 
thức đối với các Bộ ngành trong khi 
rất nhiều hàng hóa không có tiêu 
chuẩn kỹ thuật hoặc không có quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia. 

Riêng đối với Bộ KH&CN, toàn bộ 
hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến chất lượng sản phẩm 
hàng hóa, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật đã được Bộ rà soát. Cụ thể, có 
một loạt các Nghị định đã được rà soát 
và trình Chính phủ ban hành, một số 
Nghị định dự kiến sẽ ban hành vào 
cuối năm nay. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
TCĐLCL Nguyễn Hoàng Linh, nhằm 
thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ 
giao, Bộ KH&CN đã chủ động ban 
hành Thông tư 02 quy định khung 
pháp lý để các Bộ, ngành chuyển từ 
cơ chế tiền kiểm sang hậu kiểm và Bộ 
cũng đã ban hành Thông tư 07 áp 
dụng cơ chế hậu kiểm đó cho các 
nhóm sản phẩm hàng hóa thuộc trách 
nhiệm của Bộ KH&CN. 

Đề cập đến vấn đề hoàn thiện các 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia để phục 
vụ công tác quản lý, thực thi. “Nếu 
sản phẩm hàng hóa không có tiêu 
chuẩn, quy chuẩn thì không chỉ hậu 
kiểm mà tiền kiểm cũng rất khó khăn. 
Về phía Bộ KH&CN, tất cả các nhóm 
sản phẩm hàng hóa nhóm 2 có nguy 
cơ gây mất an toàn đều được xác định 
rõ các tiêu chuẩn, quy chuẩn”. 

Bộ cũng đã công bố danh sách 69 
phòng thí nghiệm đủ điều kiện cấp 
chứng nhận chất lượng để các doanh 
nghiệp lựa chọn, việc này giúp tận 
dụng nguồn lực xã hội và tăng tính 
hiệu quả, cạnh tranh, không thể để 
tình trạng độc quyền của các cơ sở 
kiểm định được chỉ định tiếp diễn. 

Bện cạnh đó, để bảo đảm thực thi 
đồng bộ, nhất quán, Bộ KH&CN đã 
có văn bản hướng dẫn cho các bộ, 
ngành với các quy định cụ thể về 
khung pháp lý, các nghị định xử phạt 
trong từng lĩnh vực, phục vụ cho công 
tác hậu kiểm. 

Hậu kiểm công tác kiểm tra sẽ khó 
khăn hơn 

Trước lo ngại thời gian kiểm tra 
đánh giá hàng hóa rút ngắn sẽ ảnh 
hưởng đến kết quả đánh giá chất 
lượng sản phẩm hàng hóa, ông Linh 
khẳng định rằng, chất lượng của sản 
phẩm hàng hóa đầu tiên phải do chính 
doanh nghiệp chịu trách nhiệm và 
đảm bảo nó phù hợp hay không. Ở 
đây, công tác kiểm tra không phải 
giảm bớt đi hay cắt ngắn bớt đi mà 
đơn giản là thay vì phải kiểm tra tất cả 
các công đoạn đó trước khi thông 
quan thì nay được chuyển sang sau 
thông quan. 

Còn theo quan điểm của ông Đậu 
Anh Tuấn – Trưởng Ban Pháp chế 
Văn Phòng thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam, kiểm tra sau thông 
quan không có nghĩa là từ bỏ quản lý 
nhà nước mà chỉ chuyển trọng tâm từ 



Số 260 - 12/2017 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 21 

tiền kiểm sang hậu kiểm. Nó đưa ra 
một thông điệp rất rõ là doanh nghiệp 
cứ kinh doanh, nhà nước sẽ giảm gánh 
nặng thủ tục hành chính cho doanh 
nghiệp còn doanh nghiệp phải có trách 
nhiệm tuân thủ tốt. 

Thông tư 07/2017 của Bộ KH&CN 
mới ban hành, quy định, doanh nghiệp 
nào 3 lần thông quan liên tiếp mà 
không vi phạm pháp luật được miễn 
kiểm tra trong vòng 1 năm. 

Tuy nhiên, cũng phải tính đến rủi ro. 
Những ngành hàng nào có nguy cơ vi 
phạm pháp luật cao, những doanh 
nghiệp nào có tiền sử vi phạm pháp 
luật cao thì cơ quan quản lý nhà nước 
phải đưa vào “tầm ngắm” và áp dụng 
hình thức kiểm tra chặt chẽ hơn. Đề 
cập về trách nhiệm của cơ quan quản 
lý nhà nước khi chuyển kiểm tra chất 
lượng hàng hóa kể cả mặt kỹ thuật từ 
trước thông quan sang sau thông quan, 
Ông Nguyễn Hoàng Linh thừa nhận 
các công chức kiểm tra chuyên ngành 
sẽ vất vả hơn và gặp nhiều khó khăn 
hơn với tình hình thực tiễn hiện nay. 

(Vietq.vn) 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Phương thức mới sản xuất xi 

măng chống nứt  
Lấy cảm hứng từ cấu trúc độc đáo 

của gai nhím biển, các nhà nghiên cứu 
tại trường Đại học Konstanz đã đưa ra 
một phương thức mới để sản xuất xi 
măng có khả năng chống nứt tốt hơn. 

Vỏ nhím biển được làm từ canxit, 
vật liệu tương đối giòn. Nhưng các 
bướu nhỏ hoặc gai nhọn, trang trí cho 
vỏ có tính chất đáng ngạc nhiên. Cấu 
trúc theo kiểu tường gạch mang lại 
cho vỏ độ cứng. Nhóm nghiên cứu đã 
tìm ra cách mô phỏng cấu trúc này ở 
cấp độ nano để các phân tử vĩ mô hoạt 
đông trong xi măng giống như vữa, 
giữ cho các khối tinh thể được sắp xếp 
đúng vị trí. 

Helmut Cölfen, Giáo sư khoa hóa 
học vật lý tại trường Đại học 
Konstanz cho rằng: "Xi măng mới có 
khả năng chống nứt cao hơn nhiều so 
với bất cứ loại xi măng nào đã được 
sản xuất cho đến nay, cung cấp cho 
chúng tôi loại vật liệu xây dựng hoàn 
toàn mới". 

Sự lắp ghép kiểu tường gạch ở cấp 
độ nano tương tự như điểm quy chiếu 
vĩ mô - vật liệu cứng xếp chồng lên 
trên vật liệu mềm, được sắp xếp để tạo 
thành cấu trúc phân lớp hoặc hoa văn. 
Các khối tinh thể trong vỏ canxit của 
nhím biển không nứt vì chúng chuyển 
đổi năng lượng ngoại lực vào lớp vật 
liệu mềm, không theo trật tự ở xung 
quanh, đóng vai trò là vữa. Đối với 
nhím biển, vữa là canxi cacbonat. 
Xi măng chủ yếu có cấu trúc vô định 
hình, mà không có cấu trúc hoa văn, 
loại cấu trúc mang lại cho vỏ của 
nhím biển và trai độ bền chắc đáng 
kinh ngạc. Để tăng khả năng chống 
nứt, nhóm nghiên cứu đã mã hóa trật 
tự cấu trúc lớn hơn ở cấp độ nano. Để 

TIN NGẮN KH&CN 
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làm được điều này, đầu tiên, các nhà 
khoa học đã xác định được vật liệu 
liên kết mạnh với các hạt xi măng. 
Nhóm nghiên cứu đã kết hợp 10 peptit 
tích điện âm và sử dụng các peptit như 
vữa để tạo nên các hạt nano xi măng. 

 (NASATI) 
 
 Nhật Bản đang đẩy mạnh phát 

triển công nghiệp thông minh  
Tại Nhật Bản, quá trình tự động hóa 

kết hợp trí thông minh nhân tạo (AI) 
đang được đẩy mạnh. Vì vậy, nước 
này đã xây dựng một chiến lược để 
phát triển công nghiệp thông minh. 
Cùng với đó, Nhật Bản cũng như có 
những bước đi rất cụ thể để tận dụng 
tối đa những lợi ích từ việc ứng dụng 
công nghệ hiện đại trong việc nâng 
cao hiệu quả sản xuất.  

Trong một nhà máy thế hệ mới tại 
Nhật Bản, những người công nhân tại 
nhà máy tái chế đồ điện cũ PETECK, 
Công ty Panasonic đã quen với 4 cỗ 
máy chở hàng không người lái chạy 
vòng quay nhà máy. 4 cỗ máy này sẽ 
mang các bảng mạch điện tử cần xử lý 
đến cho một cỗ máy khác, quá trình 
này diễn ra mà không có sự can thiệp 
của con người. Việc đầu tư cho mỗi 
một thiết bị robot rất tốn kém, lên đến 
600.000 USD, tuy nhiên một hệ thống 
robot hoàn chỉnh có thể thay thế rất 
nhiều nhân lực, đồng thời làm tăng 
hiệu suất lên nhiều lần. 

Cũng như nhiều nước phát triển 
khác, các tập đoàn lớn của Nhật Bản 

là động lực chính đằng sau việc triển 
khai các sáng kiến liên quan đến công 
nghiệp 4.0. Việc kết nối sản xuất, ứng 
dụng tiến bộ công nghệ sẽ giúp họ có 
lợi thế cạnh tranh so với doanh nghiệp 
nước ngoài. 

Về quản lý, chính phủ Nhật Bản 
cũng đã từng bước đưa ra và triển khai 
các chính sách thúc đẩy công nghiệp 
hóa 4.0. Sau "Chiến lược toàn diện 
cho khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo" và "Chiến lược cách mạng 
hóa Robot", trong giai đoạn 2016 - 
2020, Nhật bản đã triển khai "Kế 
hoạch cơ bản về Khoa học và Công 
nghệ lần thứ 5" nhằm định hình một 
xã hội "siêu thông minh" hay "xã hội 
5.0". Khi đó, xã hội sẽ cung cấp hàng 
hóa và dịch vụ theo nhu cầu của từng 
cá nhân. 

Xã hội Nhật Bản đang trong trong 
giai đoạn già hóa dân số, đối mặt với 
bài toán suy giảm lao động và vì vậy 
robot sẽ dần thay thế con người. Nhật 
Bản cũng đã có những chính sách để 
gia tăng việc làm trong các ngành dịch 
vụ thông tin và các dịch vụ khác.  

(NASATI) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Họp Hội đồng Giải thưởng 

Chất lượng Quốc gia năm 2017 lần 
thứ hai  

Sáng ngày 08/12/2017 tại Hà Nội, 
Hội đồng Giải thưởng Chất lượng 
Quốc gia (GTCLQG) năm 2017 đã 
họp phiên toàn thể lần thứ hai để xem 
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xét, đánh giá và xét duyệt các doanh 
nghiệp (DN) xứng đáng được trao 
Giải vàng GTCLQG năm 2017. 

Tham dự  có Thứ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN), Chủ 
tịch Hội đồng GTCLQG năm 2017 
Trần Văn Tùng; Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng, Phó Chủ tịch Hội đồng 
GTCLQG năm 2017 Trần Văn Vinh 
và các thành viên là đại diện của Bộ, 
ngành, tổ chức liên quan. 

Tại phiên họp, Phó Viện trưởng 
Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt 
Nam, Thư ký Hội đồng GTCLQG 
Ngô Thị Ngọc Hà báo cáo tóm tắt kết 
quả cuộc họp lần nhất diễn ra vào 
ngày 19/10/2017. Thống nhất danh 
sách 79 DN (của 37 Hội đồng sơ 
tuyển) được xem xét trao giải năm 
2017 và 25 DN được Hội đồng 
GTCLQG thẩm định tại chỗ để tiếp 
tục xem xét lựa chọn 20 DN tiêu biểu 
nhất để đề nghị Bộ trưởng Bộ 
KH&CN trình Thủ tướng Chính phủ 
tặng Giải Vàng GTCLQG năm 2017. 
Đồng thời, tiếp tục cập nhật thông tin 
liên quan đến các DN được đề xuất 
trao GTCLQG năm 2017 trong thời 
gian thẩm định hồ sơ trước khi trình 
hồ sơ đề nghị Thủ tướng Chính phủ 
trao giải năm 2017. 

Về công tác xem xét, thẩm định đã 
được tích cực triển khai tại các DN. 
Cụ thể, từ ngày 26/10/2017 đến ngày 
01/12/2017, các Đoàn đánh giá của 
Hội đồng GTCLQG đã tiến hành xem 

xét, thẩm định định tại cơ sở sản xuất 
kinh doanh của 25 DN được các Hội 
đồng sơ tuyển đề xuất trao tặng Giải 
Vàng GTCLQG năm 2017. 

(most.gov.vn) 
 
 "Bảo vệ, phát triển tài sản trí 

tuệ trong thời đại công nghiệp 4.0"  
Đó là chủ đề cuộc tọa đàm do Báo 

Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức chiều 
5-12 tại Hà Nội. Cuộc tọa đàm với sự 
tham gia của đại diện Trung tâm phát 
triển tài sản trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ; 
chuyên gia sở hữu trí tuệ, luật sư, 
Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ 
Thương hiệu Việt Nam và một số 
doanh nghiệp trên địa bàn. 

Tại cuộc tọa đàm, các đại biểu đã 
chỉ rõ những hạn chế trong việc quản 
lý, giám sát và đề ra những giải pháp 
hợp lý và kịp thời giúp hạn chế và đẩy 
lùi tình trạng vi phạm quyền sở hữu trí 
tuệ tại Việt Nam, giúp các doanh 
nghiệp làm ăn chân chính hoạt động 
ngày càng hiệu quả. Tóm tắt và ghi 
nhận ý kiến của các chuyên gia, luật 
sư Trần Hữu Huỳnh cho rằng, trong 
những giải pháp mà các diễn giả, 
chuyên gia đã đề cập đến như kêu gọi 
sự tham gia của Hiệp hội Doanh 
nghiệp, Hiệp hội Bảo vệ người tiêu 
dùng, kêu gọi lòng yêu nước của 
người Việt Nam về sử dụng hàng Việt 
Nam, điểm mấu chốt để giải quyết 
được vấn đề này là doanh nghiệp vẫn 
đóng vai trò chủ động và quan trọng. 

(Hanoimoi.com.vn) 



Số 260 - 12/2017 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 24 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Buổi gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh 

đạo tỉnh và công chức, viên chức trẻ 
tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu 

 
Sáng 02/12, tại Trung tâm Hội nghị 

tỉnh, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã 
gặp gỡ, đối thoại với hơn 300 công 
chức, viên chức trẻ trên địa bàn tỉnh. 
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đình 
Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng 
Minh Thông, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh, đồng chủ trì buổi gặp gỡ, đối 
thoại. Cùng tham dự còn có các đồng 
chí: Lưu Tài Đoàn, Ủy viên Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy; Trương Thanh Phong, 
Giám đốc Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo 
các sở, ban, ngành, địa phương. 

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại, 
đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết: 
Tỉnh đang nỗ lực xây dựng một nền 
kinh tế với 5 mũi nhọn gồm: công 
nghiệp, cảng biển, logistics, du lịch và 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 
Qua đó nâng cao chất lượng cuộc 
sống của người dân, chăm lo cho mục 

tiêu phát triển con người, nỗ lực công 
tác xây dựng Đảng, xây dựng một tổ 
chức chính trị để lãnh đạo sự phát 
triển mạnh hơn. Và cuộc gặp gỡ này 
không ngoài mục đích lắng nghe tâm 
tư, nguyện vọng cùng với những kiến 
nghị, các giải pháp từ đội ngũ công 
chức, viên chức trẻ cho phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh. Qua đó tiếp tục có 
chiến lược cho sự phát triển của tỉnh 
và đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên 
chức trẻ trở thành những nhà lãnh đạo 
tương lai.  

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, các công 
chức, viên chức trẻ đã nêu lên những 
khó khăn thực tế tại đơn vị mình đang 
công tác; đồng thời, đề xuất một số 
giải pháp về phát triển kinh tế-xã hội; 
ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy 
mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ 
người dân làm thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực hộ tịch-tư pháp; kết hợp 
phát triển du lịch với chữa bệnh bằng 
y học cổ truyền; thu hút và trọng dụng 
nhân tài...  

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng đã 
giải đáp trực tiếp một số ý kiến, kiến 
nghị tại buổi gặp gỡ; ghi nhận những 
đề xuất, giải pháp của công chức, viên 
chức trẻ đối với sự phát triển kinh tế-
xã hội tỉnh trong thời gian tới; đồng 
thời chỉ đạo lãnh đạo các sở, ngành, 
địa phương nghiên cứu, tiếp thu, giải 
quyết các ý kiến, kiến nghị, đề xuất 
thuộc phạm vi, lĩnh vực đơn vị, địa 
phương mình. 

(Sở KH&CN) 
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 Tập huấn Đăng ký quyền sở 
hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
và kiểu dáng công nghiệp 

Ngày 07/12/2017, tại thành phố 
Vũng Tàu, Văn phòng đại diện tại 
thành phố Hồ Chí Minh - Cục Sở hữu 
trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh BR-VT tổ chức tập 
huấn “Đăng ký quyền sở hữu công 
nghiệp đối với nhãn hiệu và kiểu dáng 
công nghiệp trong việc phát triển kinh 
doanh, mở rộng thị trường của doanh 
nghiệp”. Tham dự có hơn 100 học 
viên là đại diện Sở KH&CN các tỉnh 
khu vực Phía Nam, đại diện các sở 
ban ngành, viện trường, doanh nghiệp 
và cá nhân trong tỉnh.  

Tham dự lớp tập huấn, học viên 
được các giảng viên là các chuyên gia 
trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ giới thiệu 
3 chuyên đề liên quan đến quyền sở 
hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 
hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp 
như: Khai thác, sử dụng sở hữu công 
nghiệp đối với nhãn hiệu và kiểu dáng 
công nghiệp để phát triển kinh doanh, 
mở rộng thị trường của doanh nghiệp; 
Đăng ký quyền sở hữu công nghiệp 
đối với nhãn hiệu và kiểu dáng công 
nghiệp; Tra cứu, đánh giá khả năng 
bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công 
nghiệp. 

Theo Văn phòng đại diện tại thành 
phố Hồ Chí Minh - Cục Sở hữu trí tuệ, 
ngày nay, sở hữu trí tuệ đóng một vai 
trò vô cùng quan trọng trong sự phát 
triển kinh tế - xã hội, nhất là trong xu 

thế hội nhập sâu và toàn diện như hiện 
nay. Tạo dựng một hệ thống sở hữu trí 
tuệ mạnh và hoàn thiện là một trong 
những nhân tố không thể thiếu trong 
chiến lược kinh tế dài hạn của bất kỳ 
quốc gia nào. Một trong những thành 
phần quan trọng của Sở hữu trí tuệ 
trong sự phát triển kinh doanh, thị 
trường là nhãn hiệu hàng hóa và kiểu 
dáng công nghiệp.  

Cũng tại lớp tập huấn, ngoài các nội 
dung liên quan đến nhãn hiệu và kiểu 
dáng công nghiệp, các học viên được 
giải đáp, tư vấn trực tiếp các nội dung 
khác của sở hữu trí tuệ như sáng chế, 
giải pháp hữu ích, bí mật kinh doanh, 
quyền tác giả và giống cây trồng.  

(Sở KH&CN) 
 
 Lễ khai trương Sàn giao dịch 

công nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu 

Sáng 5-12, Sở KH&CN đã tổ chức 
lễ khai trương Sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến (SGDCNTT) tỉnh BR-
VT. Đến dự buổi lễ, về phía lãnh đạo 
tỉnh BR-VT 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 Trần Văn 
Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng nhân 
dân tỉnh, ông Đặng Minh Thông – Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh; về phía Bộ 
KH&CN có Ông Phạm Xuân Đà - 
Cục trưởng cục công tác phía Nam; về 
phía Sở KH&CN có ông Mai Thanh 
Quang – GĐ Sở KH&CN cùng đại 
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diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các 
viện, trường; doanh nghiệp trong và 
ngoài tỉnh. 

Tại buổi lễ khai trương, ông Mai 
Thanh Quang, Giám đốc Sở KH&CN 
cho biết, qua hai năm triển khai xây 
dựng và vận hành thử nghiệm, đến 
nay toàn bộ nội dung thực hiện 
SGDCNTT của tỉnh đã hoàn thành. 
Sàn đã thu hút trên 900 nhà cung cấp 
với hơn 3.000 sản phẩm chào bán và 
chào mua, 272 tổ chức và chuyên gia 
tư vấn đăng ký tham gia sàn. 

Phát biểu tại lễ khai trương, ông 
Đặng Minh Thông – Phó chủ tịch 
UBND tỉnh đánh giá, SGDCNTT của 
tỉnh bước đầu đã hỗ trợ các Doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa 
bàn tỉnh tiếp cận và làm quen với một 
loại hình kinh doanh mới, hiện đại, 
giúp các Doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt 
động xúc tiến thương mại, đặc biệt là 
thương mại hóa các sản phẩm khoa 
học. Ngoài ra, SGDCNTT còn góp 
phần thúc đẩy hoạt động chuyển giao 
công nghệ hiện đại từ nước ngoài, là 
cơ hội để đối tác nước ngoài có thể 
tìm kiếm, đẩy mạnh cơ hội hợp tác tại 
thị trường Việt Nam nói chung và tỉnh 
BR-VT nói riêng. Tuy nhiên, theo ông 
Đặng Minh Thông để SGDCNTT hoạt 
động tốt hơn Sở KH&CN cần phải 
tăng cường tuyên truyền, giới thiệu 
Sàn trên các phương tiện thông tin để 
thu hút nhiều hơn nữa các doanh 
nghiệp, tổ chức tham gia giao dịch; 
tăng cường đào tạo huấn luyện đội 

ngũ vận hành Sàn nhằm gắn kết sản 
xuất, kinh doanh với nghiên cứu khoa 
học. 

 
Buổi sáng cùng ngày, Sở KH&CN 

đã tổ chức hội thảo “Xu hướng phát 
triển mô hình nông nghiệp thông minh 
4.0” với mục đích nhằm giới thiệu các 
mô hình nông nghiệp thông minh 4.0 
trên thế giới và một số nước trong khu 
vực, qua đó trao đổi, thảo luận giữa 
các chuyên gia và khách mời để đề 
xuất những mô hình thông minh 4.0 
có thể áp dụng tại Việt Nam nói chung 
cũng như tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
nói riêng. Đồng thời đã tổ chức triễn 
lãm trưng bày các công nghệ, thiết bị 
và mô hình, sản phẩm nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao thu hút nhiều 
đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài 
tỉnh tham gia. 

(Sở KH&CN) 
 
 
 
QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN 
XUẤT ZEOLITE CU2+ 

Thông qua việc thực hiện Dự án 
KH&CN “Hoàn thiện quy trình công 
nghệ sản xuất zeolite Cu2+ dùng trong 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy 
sản và sản xuất phân bón vi lượng”, 
nhóm các nhà khoa học thuộc Viện 
Khoa học Vật liệu ứng dụng (Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam) đã hoàn 
thiện 1 quy trình công nghệ sản xuất 
zeolite NaA từ cao lanh; 1 quy trình 
công nghệ sản xuất zeolite Cu2+ từ 
zeolite NaA; 1 quy trình công nghệ 
sản xuất chế phẩm chứa zeolite 
Cu2+ phục vụ xử lý môi trường thủy 
sản, công suất 500 kg/mẻ; 1 quy trình 
công nghệ sản xuất phân bón vi lượng 
chứa zeolite Cu2+ kích thích tăng 
trưởng cây trồng, công suất 1000 
kg/mẻ. Dự án đã triển khai lắp đặt dây 
chuyển sản xuất ổn định tại Công ty 
TNHH sản xuất Việt Áo. 

Dự án đã phát huy được tính năng 
vượt trội của zeolite và muối đồng để 
tạo ra sản phẩm mới có hiệu quả trong 
việc làm sạch môi trường nước nuôi 
trồng thủy sản và kích thích sự phát 
triển của cây trồng; tận dụng nguồn 
nguyên liệu sẵn có trong nước tạo ra 
sản phẩm có giá trị gia tăng cao. 

Chi tiết: Viện Khoa học Vật liệu ứng 
dụng, số 1 Mạc Đĩnh Chi, quận 1, TP 
Hồ Chí Minh; Tel: (028) 38243507; 
Email: laikimdung@gmail.com  (TS 
Lại Thị Kim Dung). 

 
GIỐNG DỨA H180 

Xuất phát từ đề tài “Nghiên cứu 
chọn tạo giống dứa chất lượng cao 
phục vụ ăn tươi và chế biến”, các nhà 
khoa học thuộc Viện Nghiên cứu rau 

quả (Viện Khoa học nông nghiệp Việt 
Nam) đã chọn tạo thành công giống 
dứa H180. 

Giống dứa H180 có lá màu xanh 
đậm, mép lá không gai hoặc rất ít gai, 
thuận tiện cho chăm sóc và thu hoạch. 
Góc lá hẹp, cho phép tăng mật độ 
trồng để tăng năng suất. Tỷ lệ ra hoa 
tự nhiên cao (trên 90%), thời gian từ 
khi trồng đến đủ tiêu chuẩn xử lý ra 
hoa (để rải vụ thu hoạch) khá ngắn 
(340-349 ngày). Mắt quả to và nông, 
trọng lượng trung bình đạt 1,4-1,9 
kg/quả. Thịt quả màu vàng tươi, 
hương thơm, vị ngọt, ăn giòn, ít xơ, độ 
Brix đạt 17,4-17,6%, chất khô 17,4-
17,7%, đường tổng số 15,5-15,8%, 
axít tổng số 1,45-1,55% rất phù hợp 
dùng ăn tươi, đặc biệt là cho chế biến 
công nghiệp phục vụ xuất khẩu. Năng 
suất trung bình đạt 75-78 tấn/ha, thâm 
canh tốt có thể đạt 90 tấn/ha. Giống 
dứa H180 đã được Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn công nhận cho 
sản xuất thử từ tháng 10/2017. 

Chi tiết: PGS.TS Nguyễn Quốc 
Hùng - Viện Nghiên cứu rau quả 
Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội; Tel: 
024.38276254; Fax: 024.38276148 

(TH khoahocvacongnghevietnam) 
 

 
 
 
QUY ĐỊNH MỚI VỀ CHÍNH 
SÁCH ƯU ĐÃI ĐẤT ĐAI CHO 
DOANH NGHIỆP KH&CN 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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Ngày 14/11/2017, Chính phủ đã ban 
hành “Nghị định số 123/2017/NĐ-CP 
về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 
của các Nghị định quy định về thu tiền 
sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê 
mặt nước” quy định cụ thể về hồ sơ để 
miễn giảm tiền thuê đất đối với doanh 
nghiệp (DN) khoa học và công nghệ 
(KH&CN). Cụ thể tại Điểm e, Mục 3, 
Điều 3 đã quy định về Hồ sơ miễn, 
giảm tiền thuê đất đối với đất xây 
dựng cơ sở nghiên cứu khoa học gồm: 

1) Văn bản đề nghị được miễn, giảm 
tiền thuê đất: 01 bản chính. 

2) Giấy chứng nhận DN công nghệ 
cao, DN KH&CN, tổ chức khoa học 
và công nghệ: 01 bản sao. 

3) Quyết định cho thuê đất của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền: 01 bản 
sao. 

Trong trường hợp DN sử dụng diện 
tích thuê đất cho nhiều mục đích sản 
xuất kinh doanh khác nhau, hoặc trong 
trường hợp mục đích sử dụng hỗn hợp 
thuộc phần sở hữu nhà nước hoặc có 
phần diện tích thuộc quyền quản lý 
nhà nước mà không tách riêng cho 
từng đối tượng thì đã được quy định 
tại Mục 3, Điều 3 như sau: “Đối với 
trường hợp đất sử dụng đồng thời vào 
mục đích phải nộp tiền thuê đất, mục 
đích không phải nộp tiền thuê đất thì 
số tiền thuê đất phải nộp được xác 
định trên cơ sở phân bổ diện tích theo 
mục đích sử dụng đất. Trường hợp 
thuộc đối tượng được Nhà nước cho 
thuê đất theo quy định của pháp luật 

đất đai đang sử dụng nhà, đất tại công 
trình xây dựng có mục đích sử dụng 
hỗn hợp thuộc sở hữu nhà nước hoặc 
có phần diện tích thuộc quyền quản lý 
của Nhà nước mà không tách riêng 
được phần diện tích đất sử dụng cho 
từng đối tượng đang sử dụng thì số 
tiền thuê đất mà đối tượng thuê đất 
phải nộp được xác định theo hệ số 
phân bổ trên cơ sở diện tích sàn sử 
dụng”. 

Sau khi hồ sơ miễn giảm tiền thuê 
đất, thuê mặt nước được cơ quan thuế 
tiếp nhận nghĩa là đã hợp lệ khi đó tại 
Điểm a, Mục 2, Khoản 7, Điều 3 của 
Nghị định 123/2017/NĐ-CP quy định 
rõ trách nhiệm của cơ quan thực hiện 
miễn giảm tiền thuê đất như sau: “Cục 
trưởng Cục thuế ban hành quyết định 
miễn, giảm đối với tổ chức kinh tế; tổ 
chức, cá nhân nước ngoài, người Việt 
Nam định cư ở nước ngoài thuê đất”. 
Nghĩa là DN KH&CN cũng đã thuộc 
đối tượng được điều chỉnh bởi quy 
định trên. 

Như vậy, về cơ bản chính sách ưu 
đãi đất đai cho DN KH&CN đã đầy 
đủ cơ sở pháp lý cũng như quy trình 
thủ tục, hồ sơ miễn giảm tiền thuê đất, 
thuê mặt nước. Đặc biệt trong Nghị 
định đã đưa ra phương án tính toán để 
xác định diện tích đất khi DN dùng 
cho nhiều mục đích khác nhau cũng 
như trong trường hợp thẩm quyền 
quản lý diện tích đất khi DN thuê đất 
được miễn, giảm tiền thuê đất.  

(khoahocvacongnghevietnam) 


