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CẦN CƠ CHẾ ĐỂ DOANH 
NGHIỆP LÀ TRUNG TÂM 
CỦA HỆ THỐNG ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại 

phiên chất vấn chiều 19/3 tại UBTVQH 

Nhà nước cần có những cơ chế 
thiết thực, động lực kinh tế để các 
doanh nghiệp thực sự là trung tâm 
của hệ thống đổi mới sáng tạo, đẩy 
mạnh hơn nữa cơ chế tự chủ để 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học sử dụng có hiệu quả nguồn lực 
dành cho KH&CN. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
nhấn mạnh tại phiên chất vấn và 
trả lời chất vấn của Ủy ban Thường 
vụ Quốc hội (UBTVQH) đối với 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, 
ngày 19/3. 

Phó Thủ tướng cho rằng, so với 
các chỉ số khác như môi trường 
kinh doanh, năng lực cạnh tranh 
quốc gia thì vị trí KH&CN của 
Việt Nam trên thế giới cơ bản là 

tốt. Điều đó thể hiện qua chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu của Việt 
Nam hiện đứng thứ 47 trên thế 
giới. Trong đó, 5 nhóm chỉ số đầu 
vào là thể chế, nguồn nhân lực, cơ 
sở hạ tầng, trình độ phát triển của 
các loại thị trường, môi trường 
kinh doanh có vị trí trung bình 71. 
Còn 2 nhóm chỉ số đầu ra là tri 
thức công nghệ, kết quả đổi mới 
sáng tạo, trực tiếp liên quan đến 
ngành KHCN, thì Việt Nam đứng 
thứ 38. “Điều đó có nghĩa là, trong 
mặt bằng chung ngành KH&CN đã 
có sự cố gắng lớn, phát triển hơn 
mặt bằng chung. Kết quả này có 
được nhờ định hướng đúng của 
Đảng, các luật, văn bản, sự giám 
sát của Quốc hội, chỉ đạo điều 
hành của Chính phủ và các cấp”, 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Tuy nhiên Phó Thủ tướng cũng 
cho biết mặc dù có nhiều thành tựu 
ghi nhận nhưng nhìn vào báo cáo 
năng suất chúng ta thấy còn rất 
thấp so với các nước trong khu 
vực. Để tăng cường vấn đề này 
không chỉ riêng sự vào cuộc của 
KH&CN mà còn phải thay đổi cơ 
cấu nền kinh tế, cơ cấu vốn, định 
hướng về dịch vụ, môi trường, 
nhân lực KHCN…  

Thủ tướng lưu ý, đối với 
KH&CN, có rất nhiều việc phải 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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làm. Thứ nhất, có cơ chế thiết thực, 
động lực kinh tế để các doanh 
nghiệp thực sự là trung tâm của hệ 
thống đổi mới sáng tạo, thấy được 
sự cấp thiết phải làm KH&CN, đào 
tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Thứ hai, đẩy mạnh hơn nữa cơ chế 
tự chủ để các viện nghiên cứu sử 
dụng có hiệu quả nguồn lực dành 
cho KHCN, đưa công tác nghiên 
cứu KHCN trở thành một phần 
quan trọng, không thể thiếu trong 
các trường đại học. 

Về phía Nhà nước, quan trọng 
nhất là phải tạo môi trường thực sự 
đồng bộ từ các chính sách kinh tế 
để doanh nghiệp là trung tâm của 
hệ thống đổi mới sáng tạo đến 
nguyên lý chấp nhận rủi ro, độ trễ 
khoa học trong vận hành các thiết 
chế đầu tư cho KH&CN. Chúng ta 
đã có ví dụ rất tốt như mô hình 
Quỹ Phát triển khoa học và công 
nghệ Quốc gia (NAFOSTED) khi 
những đề tài được quỹ này tài trợ 
50% kinh phí đã chiếm ¼ tổng số 
nghiên cứu công bố khoa học quốc 
tế của Việt Nam trong 5 năm gần 
đây”, Phó Thủ tướng nói. 

Điều đặc biệt quan trọng nữa, 
theo Phó Thủ tướng đó là mọi khâu 
liên quan đến nghiên cứu KH&CN 
đều phải công khai minh bạch như 
đăng ký đề tài, kết quả, quá trình 

thẩm định, bỏ phiếu kết quả đề 
tài… Các đề tài KH&CN cần được 
kết nối với cơ sở dữ liệu khoa học 
trong nước và thế giới để các nhà 
khoa học không mất thời gian, 
công sức giải quyết những vấn đề 
mà trong nước, kể cả quốc tế đã 
nghiên cứu rồi. 

Phát biểu bế mạc phiên chất vấn 
và phiên họp thứ 22 của Ủy ban 
thường vụ Quốc hội, Chủ tịch 
Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân 
nhấn mạnh, các nhóm vấn đề được 
lựa chọn là những vấn đề quan 
trọng trong các lĩnh vực quản lý 
nhà nước được cử tri, Nhân dân cả 
nước và các vị đại biểu Quốc hội 
quan tâm, cần sớm có những giải 
pháp xử lý đồng bộ, kịp thời, tạo 
chuyển biến tích cực trong thời 
gian tới.  

(Tổng hợp) 
 
ĐỔI MỚI CƠ CHẾ QUẢN LÝ 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Chiều ngày 19.3, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Chu Ngọc Anh lần đầu tiên trả lời 
chất vấn tại UBTVQH về các nhóm 
vấn đề: Hiệu quả ứng dụng kết quả 
các đề tài nghiên cứu khoa học 
trong thực tế; Công tác kiểm soát 
nhập khẩu công nghệ trong sản 
xuất kinh doanh, dịch vụ; Ứng 



Số 263 - 03/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 3 

dụng KH-CN thúc đẩy tăng năng 
suất lao động; ứng dụng công nghệ 
cao phục vụ phát triển KT-XH. 

Tăng 12 bậc đổi mới sáng tạo 
toàn cầu 

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã nỗ 
lực tổ chức thực hiện các nhóm 
giải pháp tiếp tục đổi mới cơ bản, 
toàn diện hoạt động KH-CN. 
Trong đó, đặc biệt chú trọng vấn 
đề hiệu quả của hoạt động KH-CN, 
đẩy mạnh ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ trong thực tiễn. Năm 
2017, xếp hạng chỉ số đổi mới sáng 
tạo toàn cầu (GII) của Việt Nam đã 
tăng 12 bậc, từ vị trí 59/128 lên vị 
trí 47/127 nước và nền kinh tế, dẫn 
đầu nhóm các quốc gia có thu nhập 
trung bình thấp. 

 
Công nhân kỹ thuật cao tại nhà máy sản xuất 

linh kiện điện thoại KCN tỉnh Ninh Bình 

Kinh phí ngoài ngân sách liên 
tục tăng 

Theo báo cáo của Bộ KH-CN, 
trong giai đoạn 2011-2015, tổng 
chi ngân sách nhà nước cho KH-
CN được QH thông qua là 69.592 
tỷ đồng, trong đó kinh phí đầu tư 

phát triển là 30.799 tỷ đồng (chiếm 
44%) và kinh phí sự nghiệp là 
38.793 tỷ đồng (chiếm 56%). Bố 
trí ngân sách nhà nước cho KH-CN 
trong giai đoạn này (tính cả chi 
KH-CN trong an ninh, quốc 
phòng) đã cơ bản bảo đảm được 
quy định của Luật KH-CN (sửa 
đổi), Nghị quyết của QH, đạt mức 
2% tổng chi ngân sách nhà nước 
(tương đương 0,5%-0,6% GDP). 

Tuy nhiên, nếu không tính phần 
dành cho an ninh, quốc phòng và 
dự phòng thì chi cho KH-CN chỉ 
đạt từ 1,36% đến 1,52% tổng chi 
ngân sách nhà nước. Đến giai đoạn 
2016-2018, chi ngân sách nhà nước 
cho KH-CN được bảo đảm ở mức 
2% tổng chi ngân sách nhà nước. 
Cơ cấu kinh phí đầu tư phát triển 
kinh phí sự nghiệp KH-CN tiếp tục 
được bảo đảm theo tỷ lệ 40/60. 
Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 
nguồn kinh phí ngoài ngân sách 
nhà nước dành riêng cho nghiên 
cứu khoa học và phát triển công 
nghệ liên tục tăng. Năm 2016, tổng 
kinh phí dành cho hoạt động KH-
CN đạt 33.905 tỷ đồng, bao gồm 
ngân sách nhà nước 17.730 tỷ 
đồng, tổng kinh phí từ doanh 
nghiệp chi cho nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ là 
16.175 tỷ đồng. 
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Như vậy, về cơ cấu chi cho KH-
CN, ngân sách nhà nước chiếm 
52%, nguồn từ doanh nghiệp đã 
tăng lên 48%. Sự chuyển biến tích 
cực này có được nhờ doanh nghiệp 
đã quan tâm nhiều hơn tới KH-CN 
và sự đầu tư trọng điểm của một số 
doanh nghiệp lớn như: Tập đoàn 
Công nghiệp Viễn thông Quân đội 
Viettel, Tập đoàn Dầu khí quốc 
gia. Đây là dấu hiệu cho thấy hiệu 
quả trong tăng cường xã hội hóa 
trong nghiên cứu khoa học và phát 
triển công nghệ, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh đánh giá. 

Trên 300 doanh nghiệp được 
chứng nhận 

Theo báo cáo của Bộ KH-CN: 
Tính đến 31.12.2017, có 640 tổ 
chức KH-CN là đơn vị sự nghiệp 
trong lĩnh vực này. Về cơ bản, các 
tổ chức đã được cơ quan có thẩm 
quyền phê duyệt đề án thực hiện cơ 
chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 
Nhiều tổ chức đã thực hiện thành 
công cơ chế tự chủ với doanh thu 
hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và thu 
nhập của cán bộ gấp nhiều lần 
lương ngạch bậc. Cả nước có 3.590 
tổ chức đăng ký hoạt động KH-
CN, trong đó có 1.629 tổ chức 
công lập và 1.961 tổ chức ngoài 
công. 

Báo cáo cũng cho biết, cả nước 

hiện có 303 doanh nghiệp được cấp 
giấy chứng nhận doanh nghiệp 
KH-CN, 43 tổ chức được cấp giấy 
chứng nhận hoạt động công nghệ 
cao. Ngoài ra, có khoảng 2.000 
doanh nghiệp đạt điều kiện doanh 
nghiệp KH-CN trong các lĩnh vực: 
công nghệ thông tin, sản xuất phần 
mềm, doanh nghiệp trong các khu 
công nghệ cao, doanh nghiệp sở 
hữu sáng chế, giải pháp hữu ích 
chưa tiến hành đăng ký để cấp giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH-CN. 

Năm 2016, tổng doanh thu của 
các doanh nghiệp KH-CN đạt 
14.402 tỷ đồng, tăng 16,32% so 
với năm 2015; tổng lợi nhuận sau 
thuế đạt 1.290 tỷ đồng, tăng 
2,35%, trong đó, 32 doanh nghiệp 
có doanh thu trên 100 tỷ đồng. Các 
doanh nghiệp này đã giải quyết 
được hơn 16.600 việc làm. 

Quan tâm đào tạo, thu hút 
nguồn nhân lực 

Theo Bộ trưởng Bộ KH-CN Chu 
Ngọc Anh: Để triển khai có hiệu 
quả nhiệm vụ KH-CN, nhân tố con 
người là quan trọng nhất. Vị “tư 
lệnh” ngành KH-CN cho rằng, cần 
gây dựng và phát triển đội ngũ cán 
bộ khoa học mạnh trong nước và ở 
nước ngoài, kết hợp đồng thời biện 
pháp động viên, khuyến khích và 
đặt yêu cầu trở lại đối với nhà khoa 
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học; đào tạo, trọng dụng người tài 
kết hợp với đòi hỏi về tính liêm 
chính và đạo đức trong nghiên cứu. 
Bên cạnh đó, cần bảo đảm phương 
tiện và môi trường làm việc thuận 
lợi cho cán bộ khoa học. Đầu tư có 
hiệu quả cho hạ tầng KH-CN, 
trang thiết bị nghiên cứu, phòng thí 
nghiệm, nguồn lực thông tin và tài 
chính, kể cả hạ tầng mềm, đó là 
môi trường học thuật tiên tiến, lành 
mạnh.  

 (Tổng hợp) 
 

 
 
 
CẦN THỂ HIỆN TÍCH CỰC 
VAI TRÒ NĂNG LỰC SÁNG 
TẠO TRONG PHÁT TRIỂN 

Đây chính là thời điểm mà yếu tố 
về năng lực sáng tạo phải thể hiện 
được vai trò tích cực và quan trọng 
với phát triển kinh tế - xã hội, phù 
hợp với xu thế phát triển chung 
của thế giới, qua đó nhanh chóng 
đưa Việt Nam là một quốc gia phát 
triển dựa vào khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo, thay vì dựa 
vào vốn, tài nguyên, lao động như 
hiện tại. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Quốc 
Khánh cho biết như trên tại hội 

thảo “Hướng tới nền kinh tế dựa 
vào Đổi mới sáng tạo: Lý thuyết và 
Kinh nghiệm quốc tế”.  

Hội thảo do Ban Quản lý Dự án 
“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông 
qua nghiên cứu KH&CN” (FIRST) 
phối hợp với Viện Chiến lược và 
Chính sách KH&CN (Bộ 
KH&CN) tổ chức từ ngày 
14/3/2018 - 15/3/2018 tại Hà Nội.  

Tham dự hội thảo có Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh, 
nguyên Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Lê Đình Tiến, nguyên Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Quốc Thắng 
cùng đại diện một số cơ quan có 
liên quan đến hoạt động KH&CN 
từ các Bộ, Ngành và đại diện một 
số cơ quan có liên quan của Bộ 
KH&CN. 

Thứ trưởng Trần Quốc Khánh 
nhấn mạnh, Cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư đang mang lại 
thời cơ cũng như thách thức mà 
chúng ta cần vượt qua. Để làm 
được điều này cần có sự tham gia 
của các cơ quan quản lý và các tổ 
chức xã hội, từ khu vực công tới 
khu vực tư nhân, từ các đối tác 
trong nước và các đối tác nước 
ngoài… cần tới sự thay đổi cách 
thức quản lý, thay đổi cách thức 
phối hợp và tổ chức thực hiện các 
hoạt động, nhiệm vụ khoa học, 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ví 
dụ như, quản lý phải dựa trên số 
liệu thống kê, dựa trên kết quả theo 
dõi và đánh giá, hội nhập quốc tế, 
tuân theo các thước đo thông lệ 
chung của quốc tế - đây cũng chính 
là đổi mới sáng tạo trong quản lý 
nhà nước.  

Trong bài tham luận của 
GS.Stefan Kulmann đến từ trường 
Đại học Twente, Hà Lan với nhan 
đề “Quản trị đổi mới sáng tạo cho 
các nền kinh tế mới nổi hướng tới 
những mô hình ưu việt” đã đặt ra 
câu hỏi: tại sao các hoạt động tri 
thức, khoa học, công nghệ và đổi 
mới không góp phần đáng kể vào 
tốc độ mong muốn ở nhiều nước 
mới nổi? GS.Stefan Kulmann đã 
nhấn mạnh đến vai trò của Quản trị 
đổi mới sáng tạo. Ông cho rằng 
nhân tố lớn nhất để phân biệt sự 
thịnh vượng giữa các quốc gia là 
chất lượng quản trị. GS.Stefan 
Kulmann đưa ra hình ảnh “sàn 
nhảy” để ví von “Quản trị giống 
như một sàn nhảy” mà ở đó nhấn 
mạnh đến vai trò của chính sách 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo, vai trò của Chính phủ, 
nhận thức về những thách thức của 
chính sách khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, các tiêu chí phân 
loại kết quả hoạt động… 

Tham gia tham luận “Thái Lan 
4.0: Tiến đến một quốc gia dựa vào 
đổi mới sáng tạo”, ông Parinand 
Varnasavang, Văn phòng Chính 
sách Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo Thái Lan cho biết, 
Chiến lược nghiên cứu và đổi mới 
quốc gia của Thái Lan lấy tăng 
cường nghiên cứu và cơ sở hạ tầng 
liên quan đến đổi mới nguồn nhân 
lực và các cấu trúc hệ thống làm 
trung tâm với 3 hướng phát triển: 
Nghiên cứu và đổi mới hướng đến 
thịnh vượng kinh tế; Nghiên cứu 
và đổi mới hướng đến phát triển xã 
hội và môi trường; Nghiên cứu và 
đổi mới hướng làm giàu bể tri 
thức  cối lõi của Thái Lan. Bên 
cạnh đó, Thái Lan cũng chia các 
gói Khoa học, Công nghệ và Đổi 
mới sáng tạo cho khởi nghiêp và 
phát triển công nghiệp tương lai 
như: Những dịch vụ tư vấn, nghiên 
cứu, phát triển và đổi mới; Hỗ trợ 
tài chính và khuyến khích thuế; Hỗ 
trợ nhân lực và liên kết với các 
trường đại học; Dịch vụ và cơ sở 
hạ tầng Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo; Khởi nghiệp và 
Phát triển doanh nghiệp start-up. 

Bên cạnh đó, hội thảo cũng được 
nghe các tham luận của các diễn 
giả đến từ Hà Lan, Thái Lan, Đài 
Loan, Đức với những nội dung 
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thiết thực như: Hệ thống tri thức, 
nghiên cứu và đổi mới sáng tạo 
hiệu quả; Hệ sinh thái khởi nghiệp 
của Đài Loan; Các hệ thống đổi 
mới sáng tạo – Một mô hình để 
phát triển Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo tại Việt Nam… 

Tại hội thảo, phía Việt Nam cũng 
trình bày về Hệ thống Đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam từ đó trao 
đổi, thảo luận về các vấn đề về 
quản trị Đổi mới sáng tạo, phát 
triển Hệ sinh thái khởi nghiệp của 
Việt Nam trên cơ sở những kinh 
nghiệm thực tế tại các quốc gia đã 
và đang thu được những thành 
công.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ 
KIỂM SOÁT NHẬP KHẨU 
CÔNG NGHỆ 

  
Các máy móc nhập khẩu phục vụ công tác 
nghiên cứu của Trung tâm Quang điện tử 

- Viện Ứng dụng CN (Bộ KH&CN).  
Quy định và công tác kiểm soát 

nhập khẩu công nghệ các dự án 
đầu tư và kiểm soát thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
thời gian đã thông thoáng, tạo môi 

trường thuận lợi thu hút đầu tư. 
Tuy nhiên, nhiều quy định trong 
lĩnh vực này còn bất cập, cần được 
sửa đổi để bảo đảm công bằng, sự 
yên tâm cho các nhà đầu tư. 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) cho biết, với mục tiêu 
tạo môi trường thông thoáng thu 
hút đầu tư nước ngoài, các quy 
định của Luật Ðầu tư đã rút ngắn 
thời gian, nội dung xem xét về 
công nghệ của dự án, tăng cường 
hậu kiểm, giảm tiền kiểm. Chẳng 
hạn, dự án có quy mô vốn đầu tư 
từ 300 tỷ đồng trở lên, không thuộc 
lĩnh vực đầu tư có điều kiện thì nội 
dung thẩm định dự án không có 
nội dung về công nghệ. Những dự 
án đầu tư phải lấy ý kiến góp ý của 
cơ quan quản lý nhà nước về công 
nghệ chỉ giới hạn ở những dự án sử 
dụng công nghệ thuộc danh mục 
công nghệ hạn chế chuyển giao 
(như công nghệ sản xuất đèn chiếu 
sáng bằng sợi đốt trong khí trơ, sản 
xuất linh kiện điện tử chân không, 
linh kiện bán dẫn mức độ tích hợp 
thấp, sản xuất vật liệu xây dựng sử 
dụng A-mi-ăng trắng...). Theo 
thống kê của Bộ KH&CN, từ năm 
2011 đến nay, đã có 284 dự án đầu 
tư có sự tham gia ý kiến về công 
nghệ của bộ. Trong đó, nhiều dự án 
đầu tư đã chuyển giao các công 
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nghệ cao, hiện đại phục vụ hiệu 
quả cho sự phát triển kinh tế của 
đất nước, nhất là trong các lĩnh 
vực: dầu khí, công nghệ thông tin, 
điện tử, chế biến nông sản thực 
phẩm, sinh học. Từ năm 2010 đến 
năm 2017, có 115 hợp đồng 
chuyển giao công nghệ từ nước 
ngoài vào Việt Nam. Tổng giá trị 
các hợp đồng được cấp giấy chứng 
nhận đăng ký hợp đồng chuyển 
giao công nghệ khoảng 447 nghìn 
tỷ đồng. Thông qua các dự án đầu 
tư nước ngoài, nhiều lĩnh vực, 
ngành kinh tế mới ra đời và phát 
triển như dầu khí, công nghệ thông 
tin, ô-tô… đã góp phần thúc đẩy 
ứng dụng kỹ thuật, công nghệ ở 
nhiều ngành, góp phần tăng năng 
suất lao động và chuyển dịch cơ 
cấu tỷ trọng các ngành trong nền 
kinh tế. 

Việc kiểm soát thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử dụng 
dần được siết chặt. Các văn bản 
pháp luật điều chỉnh lĩnh vực này 
như: Quyết định số 46/2001/QÐ-
TTg; Nghị định số 12/2006/NÐ-
CP; Thông tư số 23/2015/TT-
BKHCN. Thông tư số 23/2015/TT-
BKHCN đưa ra quy định máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng phải đáp ứng điều 
kiện tuổi thiết bị không quá 10 

năm và đã được sản xuất phù hợp 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(QCVN), tiêu chuẩn quốc gia 
(TCVN) hoặc tiêu chuẩn G7 về an 
toàn, tiết kiệm năng lượng và môi 
trường. So với quy định cũ trước 
đây, việc nhập khẩu máy móc, thiết 
bị, dây chuyền công nghệ cũ đã 
thông thoáng hơn khi nâng tuổi 
thiết bị được phép nhập khẩu thêm 
5 năm. Việc ban hành Thông tư số 
23 đã góp phần ngăn chặn việc 
nhập khẩu vào nước ta các loại 
máy móc, thiết bị, dây chuyền 
công nghệ đã sử dụng lạc hậu, kém 
chất lượng, tiêu tốn nhiều năng 
lượng, nguyên vật liệu và gây ô 
nhiễm môi trường. 

Tuy vậy, công tác kiểm soát nhập 
khẩu các sản phẩm này vẫn còn 
nhiều khó khăn, vướng mắc. Bộ 
KH&CN cho biết, trước đây, việc 
thẩm định về công nghệ tương ứng 
với giai đoạn quyết định chủ 
trương đầu tư và giai đoạn quyết 
định đầu tư chưa được quy định rõ. 
Luật Chuyển giao công nghệ năm 
2017 khắc phục hạn chế này với 
quy định mở rộng đối tượng dự án 
đầu tư cần phải thẩm định hoặc có 
ý kiến về công nghệ trong từng giai 
đoạn quyết định chủ trương đầu tư 
và quyết định đầu tư; trách nhiệm 
của các cơ quan trong việc thẩm 
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định hoặc có ý kiến về công nghệ. 
Bộ KH&CN đang xây dựng văn 
bản hướng dẫn để sớm triển khai 
thực hiện quy định mới. Thời gian 
tới, Bộ KH&CN phối hợp các bộ, 
ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện 
hành lang pháp lý triển khai đồng 
bộ công tác thẩm định, xây dựng 
chính sách nhập khẩu công nghệ 
phù hợp với từng giai đoạn phát 
triển kinh tế - xã hội. Nhiều ý kiến 
của doanh nghiệp cho rằng, việc 
quy định chung tuổi cho thiết bị đã 
qua sử dụng các lĩnh vực là chưa 
phù hợp. Các thiết bị thuộc lĩnh 
vực cơ khí, điện có thể kéo dài từ 
15 năm đến 20 năm thay vì quy 
định 10 năm như hiện nay. Thông 
tư số 23/2015/TT-BKHCN cũng 
chưa quy định rõ quy trình thủ tục 
xem xét việc nhập khẩu đối với 
trường hợp thiết bị vượt quá 10 
năm tuổi khi doanh nghiệp cần 
thiết phải nhập khẩu để bảo đảm 
duy trì hoạt động sản xuất, kinh 
doanh.  

Đại diện Bộ KH&CN cho biết: 
Ðã xây dựng nội dung sửa đổi 
Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN 
và phối hợp với Bộ Công thương 
đưa vào Nghị định hướng dẫn Luật 
Quản lý ngoại thương. Trong đó, 
tập trung quy định tiêu chí nhập 
khẩu chung là tuổi thiết bị không 

quá 10 năm, riêng đối với lĩnh vực 
cơ khí, tuổi không quá 20 năm. Ðối 
với các ngành, lĩnh vực khác giao 
các bộ, cơ quan ngang bộ xây dựng 
tiêu chí và trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt. Ðối với dự án đầu 
tư mới, đầu tư dịch chuyển cả nhà 
máy từ nước ngoài sang Việt Nam, 
không áp dụng tiêu chí tuổi của 
máy móc, thiết bị mà kiểm soát 
thông qua công nghệ áp dụng và 
chất lượng, hiệu suất còn lại của 
thiết bị được giám định tại nước 
ngoài, trước khi đóng gói, nhập 
khẩu. Ngoài ra, quy định cụ thể về 
hồ sơ, trình tự thủ tục cho phép 
nhập khẩu thiết bị trong trường 
hợp tuổi thiết bị vượt quá 10 năm. 
Với việc hoàn thiện các quy định 
còn bất cập, công tác về nhập khẩu 
công nghệ, thiết bị, dây chuyền sẽ 
được kiểm soát chặt nhưng vẫn bảo 
đảm môi trường đầu tư. 

(Theo nhandan.org.vn) 
 

TẠO HÀNH LANG CHO ĐẦU 
TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

Phong trào khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo (startup) trên cả nước đã 
và đang phát triển mạnh mẽ. Trong 
nhiều năm qua, nhiều startup của 
nước ta đã và đang lớn mạnh, tạo 
thành những doanh nghiệp có vị 
thế cao trên thị trường. Startup của 
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nhiều nước trên thế giới đã tạo ra 
lợi nhuận lớn cho nhà đầu tư cũng 
như tạo bước nhảy đột phá cho 
khoa học kỹ thuật cũng như cho 
nền kinh tế, góp phần thay đổi thế 
giới. 

Trong những năm trở lại đây, với 
định hướng của Đảng đưa nước ta 
trở thành một quốc gia khởi 
nghiệp, Nhà nước đã đưa ra nhiều 
đường hướng, biện pháp khuyến 
khích khởi nghiệp trong nước. 
Song, đến nay startup Việt vẫn gặp 
một số khó khăn trong kêu gọi vốn 
đầu tư. Vì vậy, Văn phòng Đề án 
844 phối hợp với Cục phát triển thị 
trường doanh nghiệp KH&CN - Bộ 
KH&CN, Trung tâm hỗ trợ Thanh 
niên khởi nghiệp đã đứng ra tổ 
chức các hoạt động tích cực hỗ trợ 
cho hệ sinh thái khởi nghiệp, trong 
đó có Hội thảo “Giải pháp thu hút 
vốn đầu tư khởi nghiệp sáng tạo từ 
nguồn vốn trong và ngoài nước” 
diễn ra vào ngày 13/3, tại Hà Nội. 

Hội thảo tập hợp các chuyên gia 
tích cực và có nhiều kinh nghiệm 
trong đầu tư cho khởi nghiệp tại 
Việt Nam với mong muốn tiếp thu 
ý kiến từ cộng đồng đầu tư cho 
khởi nghiệp về hiện trạng và các 
kiến nghị đối với các cơ quan quản 
lý Nhà nước để tạo được môi 
trường ngày càng hấp dẫn hơn cho 

các nhà đầu tư khởi nghiệp. 
Chất lượng của Startup Việt 
Có thể thấy, chưa bao giờ làn 

sóng khởi nghiệp sáng tạo lại diễn 
ra mạnh mẽ như hiện nay tại nước 
ta. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, 
đây là thời điểm vàng cho hoạt 
động khởi nghiệp sáng tạo và đầu 
tư cho khởi nghiệp sáng tạo, từ môi 
trường pháp lý cho đến môi trường 
kinh doanh và các nền tảng hạ 
tầng. 

Nhận định về tài chính cho khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST), 
bà Phan Hoàng Lan, Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN cho biết, tổng giá trị các 
khoản đầu tư vào doanh nghiệp 
khởi nghiệp (startup) của Việt Nam 
năm 2017 đạt 291 triệu USD, tăng 
42% so với năm 2016, theo một 
báo cáo của Topica Founder 
Institute (TFI). Đã có 92 doanh 
nghiệp khởi nghiệp được rót vốn, 
gần gấp đôi năm 2016. Hiện nay, 
Việt Nam có khoảng 40 quỹ đầu tư 
mạo hiểm có hoạt động đầu tư tài 
chính cho khởi nghiệp ĐMST 
trong nước. Bên cạnh đó, các nhà 
đầu tư thiên thần cũng đã bắt đầu 
xuất hiện tại Việt Nam và đang 
tăng về số lượng, dần hình thành 
các câu lạc bộ liên kết các nhà đầu 
tư thiên thần. Tuy nhiên, lượng vốn 
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rót vào thị trường Việt Nam còn rất 
khiêm tốn nếu so sánh với các 
nước trong khu vực. 

Xây dựng hành lang pháp lý 
Ở Việt Nam, mạng lưới đầu tư 

khởi nghiệp đang tăng trưởng, với 
phần lớn các quỹ đầu tư tới từ 
nước ngoài. Song thực trạng rất 
nhiều các doanh nghiệp được đầu 
tư cần phải đăng ký tại nước ngoài 
(trong khu vực thường là 
Singapore) cho thấy hoạt động của 
các nhà đầu tư vào trong nước còn 
nhiều vướng mắc cần xem xét giải 
quyết. 

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp KH&CN cho biết: 
cách đây 6 năm, Quỹ đầu tư 
Endeavor của Hoa Kỳ với chi 
nhánh tại hơn 150 nước trên thế 
giới đã đến Việt Nam để tìm kiếm 
những cá nhân có tiềm lực kinh tế 
lớn sẵn sàng tham gia đầu tư cho 
khởi nghiệp song không có. Cho 
đến nay, vẫn có rất ít các doanh 
nghiệp lớn thực sự tham gia tích 
cực vào đầu tư khởi nghiệp. Ông 
Mai Duy Quang, Co-Director của 
Topica Founder Institute (TFI) cho 
rằng để thúc đẩy đầu tư khởi 
nghiệp từ nguồn vốn của các doanh 
nghiệp, cần làm rõ cơ chế cho quỹ 
đầu tư khởi nghiệp bên trong các 

tập đoàn doanh nghiệp lớn. Đây là 
một nguồn đầu tư rất quan trọng vì 
các doanh nghiệp này không chỉ có 
vốn mà còn có thể giúp startup 
hoàn thiện mô hình kinh doanh. 

Đại diện của trung tâm hỗ trợ 
thanh niên khởi nghiệp – Bà Đỗ Tú 
Anh cho rằng, hiện đang có ngày 
càng nhiều các nhà đầu tư thiên 
thần, song nhà nước cần có quan 
tâm vinh danh hoặc công nhận cho 
đội ngũ đầu tư này. Bổ sung thêm 
các ý kiến xung quanh ưu đãi cho 
nhà đầu tư mạo hiểm, bà Nguyễn 
Thị Lệ Quyên - Cục Phát triển 
doanh nghiệp – Bộ KH&ĐT cho 
rằng cần có đề xuất nghiên cứu của 
đề án 844 về các loại hình ưu đãi 
thích hợp và xác định bộ tiêu chí 
nhà đầu tư mạo hiểm được nhận 
các ưu đãi trên. 

Một vướng mắc mà đại diện của 
Topica và IDG Venture cho rằng 
vẫn còn tồn tại đó là thoái vốn. 
Không những thị trường thoái vốn 
ở Việt Nam còn chưa phát triển với 
bộ khung pháp lý hoàn thiện, mà 
cả vấn đề quản lý ngoại hối rất chặt 
chẽ trong nước đã gây ra nhiều khó 
khăn cho các tổ chức trong cả tiếp 
nhận vốn đầu tư và thoái vốn. Đây 
là vấn đề cần được xem xét tháo gỡ 
trong thời gian tới. 

Để tạo hành lang pháp lý cho 
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hoạt động đầu tư cho Startup, Nhà 
nước cần nhanh chóng ký ban hành 
nghị định hướng dẫn thành lập quỹ 
đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo trong nước; xem xét ban 
hành các văn bản pháp luật liên 
quan đến gọi vốn cộng đồng, đặc 
biệt là gọi vốn cộng đồng lấy cổ 
phần; xem xét việc thành lập thị 
trường mua bán cổ phần doanh 
nghiệp khởi nghiệp; rà soát, giảm 
thiểu các thủ tục liên quan đến 
đăng ký đầu tư từ nước ngoài vào 
trong nước và đầu tư trong nước ra 
nước ngoài; nới lỏng các quy định 
quản lý đối với việc thoái vốn của 
nhà đầu tư nước ngoài. Thêm vào 
đó, các chính sách cần phải đồng 
bộ, thống nhất, tránh sự thay đổi 
đột ngột khiến môi trường pháp lý 
thêm bất ổn. 

Hình thành mạng lưới liên kết 
hỗ trợ 

Trong thời gian tới, để thúc đẩy 
đầu tư cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp cũng như xây dựng hoàn 
chỉnh mô hình hệ sinh thái khởi 
nghiệp, nhà nước cần vào cuộc 
bằng cách hỗ trợ hiệu quả hơn các 
phương thức kết nối bên trong hệ 
sinh thái và với các hệ sinh thái 
khởi nghiệp quốc tế. 

Đại diện của SYS và TFI cho 
rằng hiện chưa có đầu mối chính 

thức nào của nhà nước có chức 
năng nhiệm vụ và mối tương tác đủ 
sâu rộng để làm đầu mối tổng hợp, 
cung cấp thông tin tổng hợp về hệ 
sinh thái đến trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, Việt Nam cũng cần 
xem xét đặt đại diện hỗ trợ khởi 
nghiệp tại các thung lũng khởi 
nghiệp lớn trên thế giới như 
Silicon Valley tại Mỹ như rất nhiều 
quốc gia trên thế giới đã làm. Đại 
diện hỗ trợ khởi nghiệp tại nước 
ngoài có mục tiêu chia sẻ thông tin 
về khởi nghiệp Việt Nam ra nước 
ngoài, tạo kết nối thường xuyên 
với hệ sinh thái khởi nghiệp tại 
đây, cũng như kết nối với hội 
người Việt ở nước ngoài, thu hút 
Việt Kiều làm cố vấn, đầu tư, hỗ 
trợ các startup tiềm năng. Văn 
phòng 844 có thể nghiên cứu đề 
xuất cơ chế đặc thù về visa để thu 
hút doanh nhân khởi nghiệp, 
chuyên gia, nhà đầu tư cho khởi 
nghiệp từ nước ngoài đến Việt 
Nam… 

Để khơi thông dòng vốn đầu tư 
cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, 
việc Nhà nước cần thực hiện trong 
thời gian tới còn rất nặng nề và cấp 
thiết như tạo lập hành lang pháp lý 
ổn định, thông thoáng và minh 
bạch về đầu tư cho khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo, tiếp tục đầu tư cho 
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các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 
v.v... Với các biện pháp đồng bộ 
mang tính cách mạng, khởi nghiệp 
sẽ phát triển mạnh mẽ, là nơi khởi 
nguồn đổi mới sáng tạo trong kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, tạo ra của cải cho 
đất nước.  

(Theo most.gov.vn) 
 

TRIỂN VỌNG ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ BỨC XẠ VÀO 
PHÁT TRIỂN  KT-XH 

Tại Việt Nam, công nghệ bức xạ 
đã được ứng dụng hiệu quả và có 
triển vọng phát triển trong nhiều 
lĩnh vực... Nhiều tổ chức, đặc biệt 
là trong lĩnh vực y tế và hải quan 
đã khai thác hiệu quả và an toàn 
các trang thiết bị tiên tiến, hiện đại 
ứng dụng công nghệ bức xạ, đóng 
góp hiệu quả cho phát triển kinh tế 
- xã hội. 

Ứng dụng NLNT trong phát 
triển kinh tế - xã hội 

Ở nhiều quốc gia, ứng dụng năng 
lượng nguyên tử (NLNT) có vai trò 
quan trọng và đóng góp lớn cho 
phát triển kinh tế - xã hội trên cả 
hai lĩnh vực ứng dụng bức xạ và 
đồng vị phóng xạ (ứng dụng phi 
năng lượng) và điện hạt nhân (ứng 
dụng năng lượng). Tại Hoa Kỳ, 
đóng góp của ứng dụng NLNT vào 

giá trị kinh tế xã hội đạt mức 2% 
GDP, đạt giá trị 158 tỷ USD vào 
năm 1997, trong đó đóng góp của 
các ứng dụng phi năng lượng 
chiếm 75% và của điện hạt nhân 
chiếm 25%.   

Ở Việt Nam, Chiến lược ứng 
dụng NLNT vì mục đích hòa bình 
đến năm 2020 (Chiến lược) đã 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 
01/2006/QĐTTg ngày 03/01/2006 
với mục tiêu chung là từng bước 
xây dựng và phát triển ngành công 
nghiệp, công nghệ hạt nhân có 
đóng góp hiệu quả trực tiếp cho 
phát triển kinh tế - xã hội và tăng 
cường tiềm lực khoa học và công 
nghệ của đất nước. Để cụ thể hóa 
các nhiệm vụ của Chiến lược, Thủ 
tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy 
hoạch tổng thể phát triển, ứng dụng 
NLNT vì mục đích hòa bình đến 
năm 2020 (Quyết định số 957/QĐ-
TTg ngày 24/06/2010). Triển khai 
thực hiện Quy hoạch tổng thể, các 
Bộ, ngành đã xây dựng trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt các 
Quy hoạch chi tiết phát triển ứng 
dụng bức xạ, đồng vị phóng xạ 
trong các lĩnh vực Y tế, Công 
nghiệp, Nông nghiệp, Tài nguyên 
và môi trường đến năm 2020.  
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Trên thế giới, công nghệ bức xạ 
đã được ứng dụng trong nhiều lĩnh 
vực công nghiệp trong hơn 50 năm 
qua. Nhờ các đặc trưng của năng 
lượng ion hóa, công nghệ bức xạ 
đã góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống hằng ngày bằng nhiều 
sản phẩm được tạo ra từ công nghệ 
này, từ lĩnh vực thực phẩm, may 
mặc, nhà cửa cho đến các phương 
tiện vận tải, truyền thông cũng như 
các trang thiết bị chẩn đoán và điều 
trị bệnh. Đặc trưng của năng lượng 
ion hóa được xem như công nghệ 
then chốt trong việc giải quyết 
nhiều vấn đề kỹ thuật cho sự phát 
triển một nền công nghiệp hiện đại, 
do đó việc nghiên cứu công nghệ 
bức xạ đang được đẩy mạnh trên 
thế giới. Công nghệ bức xạ tiên 
tiến ngày càng được các cơ sở 
nghiên cứu, các doanh nghiệp quan 
tâm đầu tư phát triển và đã đạt 
nhiều thành tựu trong nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, phát 
triển và chuyển giao công nghệ. 
Nhiều công nghệ tiên tiến đã được 
phát triển và ứng dụng hiệu quả 
như kỹ thuật chụp hình kết hợp 
PET/CT, SPECT/CT, kỹ thuật xạ 
hình bằng chùm neutron, proton, 
ion nặng, công nghệ sản xuất các 
dược chất phóng xạ mới; kỹ thuật 
soi chiếu gamma ngay trong vận 

hành; hệ thống soi chiếu 
container,… 

Tại Việt Nam, công nghệ bức xạ 
đã được ứng dụng hiệu quả và có 
triển vọng phát triển trong nhiều 
lĩnh vực kinh tế - xã hội như y tế 
(điện quang, y học hạt nhân và xạ 
trị), công nghệ bức xạ (chiếu xạ 
khử trùng, kiểm dịch hoa quả và 
thủy hải sản xuất khẩu; soi chiếu 
hệ thống, chiếu xạ công nghiệp; xử 
lý bức xạ biến tính vật liệu), soi 
chiếu container trong an ninh hải 
quan,... Nhiều tổ chức, đặc biệt là 
trong lĩnh vực y tế và hải quan đã 
khai thác hiệu quả và an toàn các 
trang thiết bị tiên tiến, hiện đại ứng 
dụng công nghệ bức xạ, đóng góp 
hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Tiềm năng và triển vọng 
TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục 

trưởng Cục Năng lượng nguyên tử 
cho biết, thời gian qua, nghiên cứu 
và ứng dụng công nghệ bức xạ 
trong phát triển kinh tế - xã hội đã 
đạt được nhiều thành tựu và kết 
quả, đặc biệt là trong chẩn đoán và 
điều trị bệnh bằng các trang thiết bị 
và kỹ thuật tiên tiến, ứng dụng 
công nghệ bức xạ trong chiếu xạ và 
xử lý bức xạ, soi chiếu an ninh hải 
quan.  

Trong y tế, ứng dụng bức xạ và 
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đồng vị phóng xạ được sử dụng 
chủ yếu ở ba lĩnh vực là y học hạt 
nhân, xạ trị và điện quang. Nhiều 
kỹ thuật xạ trị hiện đại, ngang tầm 
khu vực và quốc tế hiện đã được 
triển khai tại Việt Nam như điều trị 
ung thư tế bào gan bằng kỹ thuật 
gây tắc mạch bằng các vi cầu 
phóng xạ, kỹ thuật điều trị miễn 
dịch phóng xạ bằng kháng thể đơn 
dòng Rituzumab gắn I-131,…  

Sự tiến bộ của khoa học và công 
nghệ mà đặc biệt là công nghệ gia 
tốc đã giúp cho phương pháp xạ trị 
đạt được hiệu quả và có nhiều ưu 
thế trong trị liệu ung thư. Năm 
2000, tại Bệnh viện K, thiết bị gia 
tốc xạ trị LINAC hiện đại đầu tiên 
của Việt Nam được lắp đặt và đưa 
vào phục vụ công tác điều trị bệnh 
ung thư. Sau hơn 17 năm, ngoài 
các thiết bị chẩn đoán, hỗ trợ 
chuyên môn, hiện nay đã có 
khoảng trên 40 máy gia tốc LINAC 
được trang bị ở các đơn vị bệnh 
viện ung bướu phân bố ở cả ba 
miền trên cả nước, trong đó chủ 
yếu tập trung ở các bệnh viện ở Hà 
Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong lĩnh vực điện quang, công 
nghệ bức xạ tiên tiến được ứng 
dụng trong các thiết bị chẩn đoán 
hiện đại như CT, MRI. Các thiết bị 
điện quang chẩn đoán hiện đại còn 

là thiết bị không thể thiếu sử dụng 
trong phương pháp xạ trị ung thư 
dưới hướng dẫn ảnh (IGRT) nhằm 
đem lại hiệu quả xạ trị, tiêu diệt 
chính xác khối u và bảo toàn phần 
lớn số lượng các mô lành xung 
quanh.  

Theo thống kê, tổng nhu cầu 
dược chất phóng xạ trong y tế của 
Việt Nam hiện nay gần 1400Ci/ 
năm, trong đó Viện nghiên cứu hạt 
nhân Đà Lạt cung cấp gần 
400Ci/năm, sản xuất trên các máy 
cyclotron khoảng 250Ci/năm (tổng 
lượng cung cấp từ các cơ sở sản 
xuất trong nước đạt gần 50% nhu 
cầu, đáp ứng được mục tiêu đề ra 
trong Quy hoạch chi tiết về ứng 
dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ 
trong y tế); phần còn lại khoảng 
750Ci/năm chủ yếu do các doanh 
nghiệp cung cấp từ nhập khẩu.  

 
 Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến 

tham quan hệ thống xạ trị gia tốc đa mức 
năng lượng Infinity thế hệ mới của hãng 
Elekta (Anh Quốc) có bộ chuẩn trực 160 
lá tại Bệnh viện K (Tháng 6/2017) 

Nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ bức xạ cũng được triển khai 
trong các lĩnh vực soi chiếu hệ 



Số 263 - 03/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 16 

thống công nghiệp; chiếu xạ thủy 
hải sản và nông sản, đặc biệt là hoa 
quả phục vụ xuất khẩu; khử trùng 
dụng cụ y tế; chế tạo các vật liệu 
nhờ xử lý bức xạ.  

Hiện cả nước có 9 máy chiếu xạ 
ở quy mô công nghiệp, chủ yếu là 
do các doanh nghiệp đầu tư, đang 
hoạt động và đem lại giá trị kinh tế 
cao cho xuất khẩu thủy hải sản. 
Ngành hải quan đã chú trọng đầu 
tư và khai thác hiệu quả 11 hệ 
thống máy soi container hiện đại 
sử dụng máy gia tốc tia X tại 5 Cục 
Hải quan địa phương, đem lại hiệu 
quả rõ rệt trong việc đẩy nhanh 
thời gian làm thủ tục thông quan 
hàng hóa, giảm thiểu các nguy cơ 
về buôn lậu, trốn thuế hoặc vận 
chuyển ma túy, vũ khí, chất phóng 
xạ... 

Có thể nói rằng, thời gian qua, 
nghiên cứu và ứng dụng công nghệ 
bức xạ tại Việt Nam phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đã đạt được 
nhiều thành tựu và kết quả. Ý kiến 
của nhiều chuyên gia đều khẳng 
định rằng, đây là lĩnh vực sử dụng 
công nghệ tiên tiến, hiện đại, cần 
có sự hợp tác liên ngành. Do đó, 
thời gian tới cần tăng cường phối 
hợp giữa các cơ quan quản lý nhà 
nước, các cơ sở nghiên cứu và các 
doanh nghiệp, hợp tác giữa các 

chuyên gia trong nước và quốc tế 
để thúc đẩy ứng dụng công nghệ 
bức xạ cho phát triển kinh tế - xã 
hội. Trong đó, nhấn mạnh đến tầm 
quan trọng của công tác đào tạo, 
phát triển nguồn nhân lực, nâng 
cao năng lực chuyên môn, đặc biệt 
là ở các bệnh viện và cơ sở ứng 
dụng nhiều thiết bị công nghệ bức 
xạ tiên tiến, hiện đại. 

Trong thời gian tới, vai trò và 
đóng góp của khoa học công nghệ 
hạt nhân nói chung và công nghệ 
bức xạ cần được quan tâm, đẩy 
mạnh hơn nữa để phát huy tiềm 
năng và có đóng góp trực tiếp, hiệu 
quả cho phát triển kinh tế - xã hội 
đất nước. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 
 Chất xúc tác đôi nguyên tử 
mới hứa hẹn lớn mang lại năng 
lượng sạch bằng quá trình quang 
hợp nhân tạo 

 
Để tìm kiếm được các giải pháp 

mới có khả năng thu và lưu trữ 
hiệu quả hơn nguồn năng lượng 
mặt trời, các nhà khoa học hai 

THÀNH TỰU KH&CN 
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quốc gia Mỹ và Trung Quốc đã 
tổng hợp được một chất xúc tác đôi 
nguyên tử mới để đáp ứng làm nền 
tảng cho quá trình quang hợp nhân 
tạo.  

Nhóm nghiên cứu phát triển 
thành công chất xúc tác iridium chỉ 
bằng hai lõi kim loại phóng xạ. 
Điều quan trọng nhất là, các thí 
nghiệm cho thấy chất xúc tác là 
một cấu trúc được xác định rõ 
ràng, có thể cung cấp một nền tảng 
sản xuất cho các nghiên cứu trong 
tương lai đối với việc tổng hợp 
nhiên liệu năng lượng mặt trời. 

Đối với khía cạnh nghiên cứu 
này, các nhà nghiên cứu gặp phải 
những thách thức đặc biệt trong 
việc phát triển các chất xúc tác 
không đồng nhất, được sử dụng 
rộng rãi trong chuyển hóa các chất 
hóa học công nghiệp quy mô lớn. 
Hầu hết các chất xúc tác không 
đồng nhất hoạt tính này thường 
cho thấy không bền bên trong cấu 
trúc nguyên tử của chúng, điều này 
khiến khó đánh giá chi tiết kỹ thuật 
ở cấp độ phân tử. 

Nhóm đã tận dụng các kỹ thuật 
mới trong việc đánh giá các chất 
xúc tác đơn nguyên tử và phát triển 
vật liệu nền tảng để nghiên cứu 
những phản ứng phức tạp và rất 
quan trọng mà đòi hỏi có nhiều 

hơn một vị trí hoạt động. 
Nghiên cứu được Quỹ Khoa học 

Quốc gia và Bộ Năng lượng Hoa 
Kỳ tài trợ, cũng như các cơ quan 
khoa học ở Trung Quốc tài trợ.  

 (Theo NASATI) 
 

 Phát hiện công dụng chữa 
lành vết thương của collagen 
trong vảy cá  

 
Các nhà khoa học thuộc Đại học 

Công nghệ Nanyang (NTU) và Đại 
học Quốc gia Singapore (NUS), 
cho biết collagen có nguồn gốc từ 
vảy cá có thể được sử dụng để 
chữa trị vết thương. 

Nghiên cứu được tiến hành trên 
vảy của những loại cá thường được 
dùng để nấu ăn như cá vược, cá 
ngừ và cá rô phi. 

Các nhà khoa học phát hiện ra 
rằng vảy cá có chứa collagen có 
thể chuyển hóa về mặt hóa học để 
hòa tan trong nước và được sử 
dụng cho nhiều ứng dụng y sinh 
học. 

Bên cạnh đó, collagen đã chuyển 
hóa cũng có thể kết hợp với thuốc 
để sản xuất ra các loại băng vết 
thương có khả năng chữa bệnh cao 
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hơn. Khi được thử nghiệm trên 
chuột, collagen cũng đem lại nhiều 
tiềm năng trong việc điều trị và tái 
tạo mô. 

Trước đó, các nghiên cứu của 
nhóm nhà khoa học trên cũng cho 
thấy collagen có nguồn gốc từ vảy 
cá có thể tác động lên tế bào mao 
mạch của con người. 

Theo đó, những tế bào này sản 
sinh ra collagen cao gấp 2,5 lần 
trong quá trình hình thành mạch 
máu so với những tế bào được nuôi 
cấy trên những dạng collagen khác. 

Các phát hiện mới đã thu hút sự 
chú ý của giới khoa học quốc tế vì 
collagen từ các nguồn không phải 
là động vật có vú có thể khắc phục 
được những vấn đề sinh học và văn 
hóa khác nhau liên quan đến 
collagen từ gia súc, lợn. Đó là chưa 
kể cần phải kiểm tra kỹ lưỡng quá 
trình chiết xuất do nguy cơ dịch 
bệnh từ động vật có vú sang 
người... 

Nghiên cứu của các nhà khoa học 
Singapore cũng chỉ ra rằng 
collagen có nguồn gốc từ vảy cá có 
thể thu được dễ dàng với 200mg 
collagen có thể được chiết xuất từ 
một hoặc hai con cá và quá trình 
chiết xuất chỉ tốn hơn 4 đôla 
Singapore. 

Nhóm nghiên cứu cũng đang làm 

việc với một số cơ sở nghề cá địa 
phương để tìm cách chuyển đổi các 
chất thải nuôi trồng thủy sản như 
vảy cá thành vật liệu hữu ích cũng 
như mở rộng quy trình chiết xuất 
collagen để quản lý hiệu quả rác 
thải. 

(Theo Vietnam+) 
 

 Phát minh loại cửa sổ có tính 
năng tự đổi màu để tiết kiệm 
năng lượng  

 
Các nhà khoa học Canada vừa 

chế tạo loại cửa sổ thông minh có 
thể tự đổi màu để tiết kiệm năng 
lượng. 

Các nhà khoa học đã phủ cồn có 
chứa các ion kim loại lên mặt kính 
của các cửa sổ, sau đó sử dụng tia 
cực tím để tạo một lớp màng bao 
phủ toàn bộ lớp kính cửa sổ. 

Lớp màng này hoàn toàn trong 
suốt, nhưng sau khi được truyền 
điện, nó đã chuyển thành màu 
xanh. 

Theo các nhà khoa học, những 
cửa sổ trên có thể giữ được năng 
lượng trong tòa nhà khi chuyển đổi 
từ trạng thái không có màu sang 
trạng thái có màu sắc, qua đó có 
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thể có thể kiểm soát được nhiệt 
lượng và ánh sáng Mặt Trời phụ 
thuộc vào kết cấu và nhu cầu của 
những người bên trong tòa nhà. 

Việc chế tạo cửa sổ theo cách 
trên sẽ không đòi hỏi phải có nhiệt 
độ cao hoặc thiết bị chân không 
hiện đại giống như những loại cửa 
sổ thông minh khác, do vậy đã 
giúp giảm chi phí sản xuất. 

Những cửa số thông thường 
thường làm mất đi 1/3 nguồn năng 
lượng Mặt Trời được sử dụng để 
sưởi ấm, thông gió và phục vụ cho 
những tòa nhà được lắp đặt hệ 
thống điều hòa nhiệt độ, tuy nhiên 
các cửa sổ thông minh có thể giúp 
tiết kiệm nguồn năng lượng này tới 
mức 20%. 

(Theo Vietnam+) 
 

 Vật liệu cứng hơn thép được 
làm từ dầu ăn  

Công nghệ mới của các nhà khoa 
học Úc cho phép tổng hợp ra được 
vật liệu Graphene với nguyên vật 
liệu chỉ là dầu ăn. 

Graphene là vật liệu có rất nhiều 
đặc tính ưu việt, nó cứng hơn thép 
200 lần, cứng hơn cả kim cương 
nhưng lại vô cùng linh hoạt. Thậm 
chí, dưới những điều kiện nhất 
định, graphene còn có thể biến 
thành một chất siêu dẫn điện với 

điện trở bằng không. 
Những đặc tính đó của graphene 

khiến nó có thể được dùng để tạo 
ra những thiết bị điện tử tốt hơn, 
các tấm năng lượng mặt trời có 
hiệu suất cao hơn và thậm chí còn 
có thể được sử dụng trong y học. 

Công nghệ mới của các nhà khoa 
học Úc cho phép tổng hợp ra được 
vật liệu Graphene trong điều kiện 
nhiệt độ phòng thông thường và 
với nguyên vật liệu chỉ là dầu ăn 
mà thôi. 

 
Một mảnh graphene được tạo ra từ dầu 

ăn. 

Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều 
chi phí để sản xuất Graphene so 
với cách thông thường trước kia. 
Chi phí để tạo ra loại vật liệu 
Graphene theo phương pháp cũ 
tương đối lớn vì chúng phải được 
tổng hợp trong các loại máy móc 
thiết bị đặc biệt, có khả năng tạo ra 
nhiệt độ cực lớn. 

Chưa kể tới việc nguyên liệu tạo 
ra chúng cũng phải có độ tinh khiết 
rất lớn khiến cho giá thành của 
những loại vật liệu Graphene trở 
nên vô cùng đắt đỏ và khó có thể 
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được ứng dụng rộng rãi trong 
tương lai gần. 

Hiện tại, nhóm nghiên cứu đã đặt 
tên cho công nghệ mới này là 
GraphAir và theo các nhà nghiên 
cứu mô tả một cách khái quát thì 
dầu ăn sẽ được nung nóng trong 
một ống thủy tinh chịu nhiệt trong 
khoảng 30 phút để chúng tự phân 
rã và hình thành các khối cacbon 
mới. 

Những khối cacbon này sau đó sẽ 
được làm nguội và dàn đều trên 
những tấm kim loại nickel và tạo 
thành những tấm nguyên liệu 
Graphene với độ dày chỉ khoảng 1 
nanometre mà thôi (nhỏ hơn 
80,000 lần so với sợi tóc của con 
người). 

Dù rằng quy trình tổng hợp này 
có nhanh hơn, tiết kiệm hơn so với 
phương pháp tổng hợp Graphene 
trước đây nhưng nhóm nghiên cứu 
cũng đã thừa nhận rằng hiện tại nó 
vẫn còn một số hạn chế cần phải 
khắc phục trước đi được ứng dụng 
vào thực tiễn. 

(Theo baodatviet.vn) 
 
 
 

NHÀ KHOA HỌC ĐAM MÊ 
NGHIÊN CỨU GEN DI 
TRUYỀN 

  
PGS, TS Vân Khánh hướng dẫn sinh viên 

làm thí nghiệm. 
“Niềm hạnh phúc của những 

người cha, người mẹ mang trong 
mình gen bệnh, song lại sinh ra 
những em bé hoàn toàn khỏe 
mạnh, nhờ thành tựu công nghệ y 
học luôn là nguồn động viên, động 
lực để tôi cùng đồng nghiệp vững 
tin trên con đường của mình”, 
PGS.TS.BS Trần Vân Khánh - 
Trưởng bộ môn Bệnh học Phân tử, 
Khoa Kỹ thuật Y học, Phó Giám 
đốc Trung tâm nghiên cứu Gen-
protein, Trường đại học Y Hà Nội 
chia sẻ. 

PGS.TS.BS Vân Khánh là một 
trong những nhà khoa học nữ trẻ 
tuổi nhất được nhận Giải thưởng 
Cô-va-lép-xcai-a năm 2017. 

Chị Vân Khánh nhiều lần rơi 
nước mắt khi chứng kiến nỗi tuyệt 
vọng của nhiều gia đình không tìm 
ra được phương thức điều trị cho 
những đứa trẻ mang gen đột biến. 
PGS Vân Khánh từng công tác tại 
Viện Công nghệ Sinh học, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam. Trong thời gian bốn 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 



Số 263 - 03/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 21 

năm làm việc ở đây, chị có cơ hội 
học hỏi, tiếp cận với một số công 
việc nghiên cứu về sinh học phân 
tử trong y học, đặc biệt nghiên cứu 
về một số đột biến trong bệnh lý di 
truyền. “Ðây là lĩnh vực còn khá 
mới mẻ ở Việt Nam. Mặc dù tỷ lệ 
mắc không cao như một số bệnh lý 
khác, nhưng mỗi bà mẹ khi sinh ra 
đứa con bị bệnh sẽ là nỗi bất hạnh 
lớn, là gánh nặng cho gia đình và 
cả xã hội” - Chị Vân Khánh chia 
sẻ. 

Năm 2000, trở thành nghiên cứu 
sinh tại Khoa Y, Trường Đại học 
tổng hợp Kobe (Nhật Bản), PGS 
Vân Khánh tập trung nghiên cứu 
“Cơ chế bệnh sinh và điều trị bệnh 
ở mức độ phân tử đối với bệnh 
loạn dưỡng cơ Duchenne”. Ðây là 
một trong những bệnh lý di truyền 
phổ biến nhất ở Việt Nam cũng 
như trên thế giới với tần suất mắc 
bệnh 1/3.500 trẻ trai. Hầu hết trẻ 
trai mắc bệnh đều có dấu hiệu suy 
yếu cơ, tiến triển ngày càng nặng, 
cuối cùng dẫn đến tàn phế, mất khả 
năng đi lại ở lứa tuổi 12 và thường 
chết khi 20 tuổi. Chính vì vậy, 
nghiên cứu cơ chế bệnh sinh để 
hướng tới liệu pháp điều trị bệnh ở 
mức độ phân tử sẽ giúp cho người 
bệnh giảm nhẹ triệu chứng yếu cơ 
và kéo dài cuộc sống hơn. 

Tiến sĩ Vân Khánh tâm sự, bản 
thân theo đuổi công trình không 
đơn giản chỉ phục vụ làm nghiên 
cứu sinh, mà có lý do từ những 
cuộc điện thoại đầy nước mắt của 
các gia đình không may phát hiện 
con họ mắc chứng bệnh này. Chị 
chứng kiến nhiều gia đình có tới 
bốn thế hệ sinh con bị bệnh do thời 
điểm đó chưa được xét nghiệm gen 
và tư vấn di truyền, hoặc những gia 
đình đã có con bị bệnh thì không 
dám sinh thêm nữa... 

Sau khi tốt nghiệp trở về nước, 
PGS.TS Vân Khánh tham gia 
nhóm nghiên cứu của Trung tâm 
Nghiên cứu Gen-Protein thuộc 
Trường đại học Y Hà Nội và tiến 
hành nghiên cứu về bệnh loạn 
dưỡng cơ Duchenne cho đối tượng 
bệnh nhân Việt Nam. Nhóm 
nghiên cứu đã thành công trong 
việc xác định đột biến trên 40 gia 
đình bệnh nhân; xây dựng thành 
công và triển khai ứng dụng quy 
trình phát hiện người mang gen 
bệnh cho các thành viên gia đình 
và chẩn đoán trước sinh cho bà mẹ 
mang thai. 

PGS Vân Khánh là chủ nhiệm 08 
đề tài và là thành viên chính tham 
gia 04 đề tài nghiên cứu khoa học 
thuộc hướng nghiên cứu chẩn đoán 
trước sinh một số bệnh lý di truyền 
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và người mang gen. Hướng nghiên 
cứu này phục vụ chẩn đoán trước 
sinh các bệnh lý di truyền, chẩn 
đoán người mang gen và tư vấn di 
truyền cho bệnh nhân và các thành 
viên gia đình có quan hệ huyết 
thống với bệnh nhân. Ðến nay, đã 
có hơn 1.000 bệnh nhân và các 
thành viên gia đình được chẩn 
đoán bằng kỹ thuật gen, phát hiện 
người lành mang gen bệnh và chẩn 
đoán trước sinh. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 
 
 

 
VIỆT NAM CÓ NHIỀU TIỀM 
NĂNG VỀ CÔNG NGHỆ 
BLOCKCHAIN 

Với mục tiêu đem đến cho các 
nhà quản lý, giới doanh nhân, nhà 
khởi nghiệp cái nhìn tổng thể và 
thiết thực nhất về công nghệ 
Blockchain, xu hướng công nghệ 
mới trên toàn cầu hiện nay, ngày 
7-8/3/2018, tại TP. Hồ Chí Minh 
diễn ra Tuần lễ Blockchain Việt 
Nam – Vietnam Blockchain Week 
với chủ đề “Blockchain is the 
NOW”. 

Blockchain là hệ thống lưu trữ, 
cập nhật dữ liệu liên tục, tức thời 
và không có cơ sở dữ liệu tập 

trung. Việc phân tán cơ sở dữ liệu 
đảm bảo tính bảo mật của thông tin 
lưu trữ, tránh rủi ro bị tin tặc tấn 
công hay sập hệ thống. Mọi dữ liệu 
trên chuỗi khối đều được ghi lại 
chính xác thời gian, địa điểm, tài 
khoản tham gia và không thể bị 
thay đổi trong tương lai. 

Sự kiện do Infinity Blockchain 
Lab, Văn phòng đại diện KH&CN 
tại San Francisco tổ chức lần đầu 
tiên tại Việt Nam với sự tham gia 
của hơn 2.500 người quan tâm đến 
từ Anh, Mỹ, Australia, New 
Zealand, Ấn Độ, Nhật Bản... Tuần 
lễ Blockchain có sự tham gia của 
những “ông lớn” trong lĩnh vực 
blockchain như Charles Hoskinson 
- đồng sáng lập tiền điện tử 
Ethereum và Cardano, Lợi Lưu - 
9X Việt gọi vốn thành công 52 
triệu USD bằng tiền điện tử... cùng 
hàng trăm startup ứng dụng 
blockchain. Đã có hơn 30 tọa đàm 
và diễn thuyết với những chủ đề 
khác nhau được các diễn giả trình 
bày tại sự kiện. 

Theo ông Tạ Việt Dũng, Cục 
trưởng Cục ứng dụng và phát triển 
công nghệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Việt Nam có kết cấu dân số 
trẻ, cũng như số người sử dụng 
internet và các thiết bị công nghệ 
thông minh thuộc tốp đầu trên thế 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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giới. Hiện Việt Nam có hơn 290 
trường ĐH dạy về ICT và hơn 
40.000 sinh viên tốt nghiệp mỗi 
năm, sẵn sàng cung cấp nguồn 
nhân lực dồi dào để khai thác tối 
đa công nghệ Blockchain. Các nhà 
khoa học, chuyên gia, doanh nhân, 
người làm chính sách, doanh 
nghiệp có thể chia sẻ kiến thức, 
kinh nghiệm để khai thác những 
ứng dụng mà công nghệ này mang 
lại. 

Theo một đánh giá mới đây của 
Diễn đàn kinh tế thế giới, Việt 
Nam rất có tiềm năng về nguồn lao 
động hoạt động trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin. Tuy nhiên, 
Việt Nam hiện chưa có khung pháp 
lý để tạo điều kiện cho các ứng 
dụng công nghệ Blockchain được 
khai thác và sử dụng, đặc biệt là 
trong lĩnh vực tài chính, ngân 
hàng. Do đó, đây cũng là cơ hội để 
những người quản lý nhà nước và 
doanh nghiệp có thể tìm hiểu thấu 
đáo về Blockchain nhằm có những 
bước đi phù hợp trong việc xây 
dựng hành lang pháp lý cho công 
nghệ này. Đồng thời, các chuyên 
gia, những nhà phát triển, nghiên 
cứu, khởi nghiệp cùng xây dựng hệ 
sinh thái blockchain đang phát 
triển tại Việt Nam. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 
 

 
91% HÀNG HOÁ QUẢN LÝ 
ĐÃ ĐƯỢC CHUYỂN SANG CƠ 
CHẾ HẬU KIỂM 

Sáng 15/3 tại Hà Nội, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TĐC) – Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) phối hợp với Ủy 
ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng 
Hoa Kỳ (CPSC) tổ chức Hội thảo 
“Kinh nghiệm của Hoa Kỳ về tăng 
cường hoạt động kiểm tra và giám 
sát hàng hóa lưu thông trên thị 
trường”. 

Phát biểu tại Hội thảo, Tổng Cục 
trưởng Tổng cục TĐC Trần Văn 
Vinh cho biết, thực hiện chỉ đạo 
của Chính phủ tại Nghị quyết 19 
năm 2016, Bộ KH&CN đã đẩy 
mạnh việc chuyển đổi phương thức 
quản lý sản phẩm hàng hóa thuộc 
lĩnh vực quản lý từ tiền kiểm sang 
hậu kiểm nhằm tạo ra môi trường 
thông thoáng hơn cho các doanh 
nghiệp. Sau gần 02 năm triển khai, 
đến nay Bộ KH&CN đã giảm được 
91% sản phẩm hàng hóa phải kiểm 
tra. Cụ thể là 22/24 nhóm sản 
phẩm do Bộ KH&CN quản lý đã 
được chuyển sang cơ chế hậu 
kiểm. 

Việc chuyển đổi phương thức 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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quản lý sản phẩm hàng hóa từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm đã tạo ra 
những điều kiện thuận lợi tuy 
nhiên vẫn có nhiều người còn đặt 
câu hỏi có hay không chuyện 
buông lỏng công tác quản lý chất 
lượng sản phẩm hàng hóa. Việc 
đẩy mạnh chuyển đổi phương thức 
quản lý sản phẩm hàng hóa từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm là một trong 
những chỉ đạo của Chính phủ 
nhằm đơn giản hóa thủ tục, hướng 
tới cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia. Trong bối cảnh đó, 
vai trò của công tác giám sát, kiểm 
tra sản phẩm hàng hóa lưu thông 
trên thị trường là hết sức quan 
trọng.  

Tại Hội thảo, bà Arlene Flecha, 
Quản lý Chương trình Quốc tế của 
CPSC đã có những chia sẻ, đánh 
giá liên quan đến sản phẩm tiêu 
dùng tại Hoa Kỳ, các yêu cầu về 
thủ tục và kỹ thuật đối với sản 
phẩm, vai trò của tiêu chuẩn và 
quy trình giám sát hàng hóa nhập 
khẩu, trên thị trường… 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các 
đại biểu tham dự có dịp tìm hiểu về 
hoạt động đánh giá và quản lý rủi 
ro sản phẩm hàng hoá tại Hoa Kỳ. 
Từ đó, đánh giá thực trạng công 
tác giám sát, kiểm tra hàng hoá của 

Việt Nam cũng như đưa ra giải 
pháp phù hợp với tình hình thực tế. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

TIÊU CHUẨN ISO 31000:2018, 
“BẢO BỐI” GIÚP CÁC TỔ 
CHỨC QUẢN LÝ RỦI RO DỄ 
DÀNG 

Thiệt hại đối với danh tiếng hoặc 
thương hiệu, tội phạm mạng, nguy 
cơ chính trị và khủng bố là một 
trong những rủi ro mà các tổ chức 
tư nhân và công cộng thuộc mọi 
loại hình và quy mô trên thế giới 
phải đối mặt với tần suất ngày 
càng tăng. Để giúp cho việc quản 
lý rủi ro ở một tổ chức được diễn 
ra một cách suôn sẻ, thuận lợi, 
phiên bản mới nhất của Tiêu chuẩn 
quốc tế ISO 31000 vừa chính thức 
được ban hành (ISO 31000:2018). 

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 
31000:2018 vừa được ban hành 
cung cấp các hướng dẫn rõ ràng 
hơn và ngắn gọn hơn nhằm giúp 
các tổ chức sử dụng các nguyên tắc 
quản lý rủi ro để cải tiến việc 
hoạch định và ra các quyết định tốt 
hơn. 

 
Tiêu chuẩn ISO 31000:2018 giúp quá 

trình quản lý rủi ro tốt hơn. 
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 So với phiên bản trước, ISO 
31000:2018 tập trung vào nhiều 
vấn đề mang chiều sâu có nhiều 
điểm mới ưu việt hơn như rà soát 
các nguyên tắc quản lý rủi ro; Tập 
trung vào việc lãnh đạo bởi ban 
lãnh đạo chính là bộ phận đảm bảo 
rằng quản lý rủi ro được tích hợp 
vào tất cả các hoạt động của tổ 
chức, bắt đầu từ việc quản trị tổ 
chức; 

Nhấn mạnh hơn vào tính chất lặp 
đi lặp lại của quản lý rủi ro, dựa 
trên kinh nghiệm, kiến thức và 
phân tích mới cho việc sửa đổi các 
yếu tố quá trình, hành động và 
kiểm soát ở từng giai đoạn của quy 
trình; 

Tinh giản nội dung với sự tập 
trung nhiều hơn vào việc duy trì 
một mô hình hệ thống mở, thường 
xuyên trao đổi thông tin phản hồi 
với môi trường bên ngoài của tổ 
chức để phù hợp với nhiều nhu cầu 
và bối cảnh. 

Ông Jason Brown, Trưởng ban 
Kỹ thuật Tiêu chuẩn ISO/TC 262 
(Ban kỹ thuật ISO) cho biết: mỗi 
phần của tiêu chuẩn được xem xét 
trên cơ sở rõ ràng, sử dụng ngôn 
ngữ đơn giản để tạo điều kiện hiểu 
và làm cho nội dung của Tiêu 
chuẩn có thể tiếp cận được với tất 
cả các bên liên quan. 

Phiên bản năm 2018 tập trung 
nhiều hơn vào việc tạo ra và bảo vệ 
giá trị làm động lực chính trong 
quản lý rủi ro và các nguyên tắc 
liên quan khác như cải tiến liên 
tục, bao gồm các bên liên quan, 
được tùy chỉnh cho tổ chức và xem 
xét các yếu tố nhân văn và văn 
hoá. 

Rủi ro hiện được định nghĩa là 
“ảnh hưởng của sự không chắc 
chắn về mục tiêu”, tập trung vào 
hiệu quả của việc hiểu biết chưa 
đầy đủ về các sự kiện hoặc hoàn 
cảnh đối với việc ra quyết định của 
tổ chức. Điều này đòi hỏi một sự 
thay đổi về hiểu biết truyền thống 
về rủi ro, buộc các tổ chức điều 
chỉnh sự quản lý rủi ro theo nhu 
cầu và mục tiêu - một lợi ích quan 
trọng của tiêu chuẩn. 

Các nội dung này bao gồm chiến 
lược và lập kế hoạch, khả năng 
phục hồi của tổ chức, công nghệ 
thông tin, quản trị doanh nghiệp, 
nhân sự, tuân thủ, chất lượng, sức 
khoẻ và an toàn, tính liên tục trong 
kinh doanh, quản lý khủng hoảng 
và an ninh. 

Tiêu chuẩn quốc tế ISO 
31000:2018 cung cấp các hướng 
dẫn chứ không phải các yêu cầu, 
và do đó Tiêu chuẩn này không 
dành cho mục đích chứng nhận. 
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Điều này cho phép các nhà quản lý 
linh hoạt để thực hiện các tiêu 
chuẩn một cách phù hợp với nhu 
cầu và mục tiêu của tổ chức của 
họ. 

 (Theo vietq.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Phát hiện mới trong điều trị 
ung thư liên quan đến protein 
ERK5  

Các nhà khoa học Italy và Anh 
đã tìm ra một loại protein trong cơ 
thể người có tác dụng kích thích sự 
phát triển của các khối u, qua đó 
mở ra một hướng mới trong nghiên 
cứu điều trị bệnh ung thư. 

Nghiên cứu này được thực hiện 
bởi các nhà khoa học của Trường 
Đại học Siena, Đại học Brescia 
(Italy), Đại học Manchester (Anh). 

Về bản chất, ERK5 là các đại 
thực bào “ăn xác thối” của hệ 
thống miễn dịch. Tuy nhiên, dưới 
sự tác động của môi trường vi mô 
được tạo ra trong quá trình các tế 
bào khỏe mạnh biến đổi thành các 
tế bào ung thư, các đại thực bào 
này đã biến đổi thành các ERK5. 

Do vậy, ERK5 có thể trở thành 
mục tiêu của các loại thuốc trong 
tương lai. Các thí nghiệm trên 

chuột đã cho kết quả tích cực khi 
ngăn chặn được sự phát triển của 
các khối u bằng cách loại trừ các 
protein ERK5.  

Giáo sư Emanuele Giurisato, một 
trong các tác giả của công trình 
nghiên cứu khẳng định các kết quả 
nghiên cứu mới này sẽ nâng cao 
khả năng tác động đến các thực 
bào tiền ung thư thông qua phương 
pháp điều trị ức chế protein 
ERK5.  

Nghiên cứu này sẽ mở ra một 
phương pháp mới trong điều trị 
bệnh ung thư trong tương lai. 

 (Theo TTXVN) 
 

 Trung tâm xử lý rác hoàn toàn 
tự động 

Mới đây, Thụy Sĩ đã cho xây 
dựng một trung tâm xử lý rác thải 
tự động hoàn toàn tại bang 
Geneva. 

 
Nằm trong khu công nghiệp 

Satigny của bang Geneva, trung 
tâm xử lý rác thải mới rộng 20.000 
m2, dự kiến sẽ xử lý hơn 70.000 
tấn chất thải từ các ngành công 
nghiệp, các công trường xây dựng 

TIN NGẮN KH&CN 



Số 263 - 03/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 27 

và các doanh nghiệp mỗi năm. 
Đặc biệt, nhà máy được trang bị 

các robot thế hệ mới nhất với trí 
thông minh nhân tạo cho phép 
nhận biết các loại đồ vật và vật liệu 
khác nhau cùng hệ thống phân loại 
đa dòng mới (để phân loại chất thải 
công nghiệp thông thường, rác thải 
cồng kềnh, chất thải của các doanh 
nghiệp đô thị, chất thải xây 
dựng…), giúp tối đa hóa việc tái 
chế các vật liệu và giảm phần rác 
thải phải xử lý bằng phương pháp 
thiêu đốt.  

Công nghệ này cũng cho phép 
giảm lượng phát thải khí nhà kính 
khoảng 3.332 tấn, tương đương với 
10 chuyến bay đi và về bằng máy 
bay Airbus A380 giữa Paris và 
New York với lượng hành khách 
tổng cộng 250 người.  
Với Sortera, lần đầu tiên tại Thụy 
Sĩ, một trung tâm xử lý rác thải sẽ 
đạt tỉ lệ phân loại 80% tổng lượng 
chất thải nhập vào (kim loại đen và 
kim loại màu, gỗ, giấy, bìa, nhựa 
plastic) so với mức 30% hiện nay 
và tỉ lệ tái chế cao hơn 70%. Trung 
tâm này sẽ cho phép giảm đáng kể 
lượng rác thải phải thiêu đốt từ 
70% xuống còn 20%. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 

 Chỉ số đổi mới sáng tạo Việt 
Nam đứng sau Malaysia,Thái 
Lan 

Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) 
vừa mới công bố những nước sẵn 
sàng cho nền sản xuất trong tương 
lai, trong đó không có Việt Nam. 

Theo đó, kết quả đánh giá của 
WEP cho thấy các chỉ số liên quan 
đến đổi mới sáng tạo của Việt Nam 
còn ở mức thấp nên chưa sẵn sàng 
cho cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4. 

Trong 100 nước được WEF đánh 
giá, Việt Nam chỉ xếp thứ 70/100 
về nguồn nhân lực, trong đó các 
chỉ số về lao động có chuyên môn 
cao, chất lượng đại học lần lượt 
xếp thứ 81/100 và 75/100. 

 
Bảng chỉ số của Việt Nam trong cuộc 

đánh giá của WEF. 

Còn về công nghệ và đổi mới 
sáng tạo Việt Nam chỉ đứng thứ 
90/100. Trong đó, hạng 92/100 về 
công nghệ, hạng 77/100 về năng 
lực sáng tạo. 

Với kết quả này, WEF xếp Việt 
Nam vào hàng yếu kém. So với các 
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nước trong khu vực Đông Nam Á, 
Việt Nam đứng sau Malaysia, Thái 
Lan, Phillippines và gần tương 
đương với Campuchia. 

Kết quả của WEF chỉ rõ có 25 
nước sẽ hưởng lợi từ cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4. Các 
quốc gia này chủ yếu ở khu vực 
Đông Á, Bắc Mỹ và Châu Âu như 
Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Mỹ, Đức, Anh.... 

Đặc biệt, ba nước Đức, Nhật Bản 
và Mỹ sẽ thống trị về mặt hàng 
robot có giá trị cao. Hơn 90% các 
quốc gia còn lại chủ yếu ở các khu 
vực Mỹ La tinh, Trung Đông, 
Châu Phi, châu Á được xếp vào 
hạng yếu kém trong việc chuẩn bị 
cho CMCN 4 (nascent countries), 
có nguy cơ rơi vào tình trạng tụt 
hậu. 

Được biết, WEF là một tổ chức 
phi lợi nhuận có trụ sở chính tại 
Thụy Sĩ, nơi các lãnh đạo doanh 
nghiệp hàng đầu, các vị lãnh đạo 
các nước, các học giả và phóng 
viên thảo luận những vấn đề thời 
sự quốc tế, bao gồm các lĩnh vực y 
tế và môi trường. 

Ngoài các cuộc họp quốc tế 
thường niên và nhiều cuộc họp khu 
vực khác, WEF cũng xuất bản các 
kết quả nghiên cứu và khuyến 
khích các thành viên cùng thực 

hiện các sáng kiến mang lại lợi ích 
cho toàn thế giới. 

WEF là tổ chức quốc tế thực hiện 
các mục tiêu kinh tế trên phạm vi 
toàn cầu và khu vực; hoạt động 
không vì mục đích lợi nhuận, cũng 
như không có bất kỳ liên kết thiên 
lệch nào đối với các yếu tố mang 
tính chính trị, quốc gia dân tộc, hay 
cá nhân đơn lẻ. 

(Tổng hợp) 
 

 Đào tạo nhân lực trong thời 
đại cách mạng công nghiệp 4.0  

Giáo dục và đào tạo con người 
Việt Nam trong thời đại cách mạng 
công nghiệp 4.0 là nội dung chính 
được đem ra thảo luận tại Hội nghị 
cách mạng công nghiệp 4.0 và đào 
tạo STEM vừa khai mạc tại TP Hồ 
Chí Minh trong ngày 8-3. 

Hội nghị do Đại học bang 
Arizona (Hoa Kỳ) và Đại học 
Quốc gia TP Hồ Chí Minh phối 
hợp tổ chức. Đây là lần thứ 6 liên 
tiếp hội nghị được tổ chức luân 
phiên tại các thành phố lớn ở Việt 
Nam. Năm nay, hội nghị kéo dài 2 
ngày 8-3 và 9-3 với các phiên trao 
đổi toàn thể, các hội thảo. 

Tại hội nghị, các chuyên gia đào 
tạo đến từ nhiều quốc gia khác 
nhau cùng trao đổi về xu hướng 
chuyển dịch sang số hóa, phát triển 
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tư duy doanh nhân, chuẩn bị cho 
học sinh từ tiểu học đến trung học 
phổ thông trước thi theo đuổi khối 
ngành khoa học, công nghệ, kĩ 
thuật, toán học ở bậc đại học. Khối 
ngành đào tạo STEM gồm lĩnh lực 
khoa học, công nghệ, kỹ thuật, 
toán học đứng sau sự phát triển của 
nền kinh tế thế giới và khu vực 
Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam 
Á (ASEAN) đã trở thành trọng tâm 
của cách mạng toàn cầu. 

Các chuyên gia cùng thảo luận 
cách giúp sinh viên hứng thú với 
các môn học thuộc khối ngành 
STEM (khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật, toán học), hỗ trợ các nhà 
giáo dục và xây dựng lộ trình phát 
triển sự nghiệp cách mạng công 
nghiệp 4.0 tất cả các khía cạnh từ 
lúc sinh viên được đào tạo cho đến 
lúc tham gia lực lượng lao động, sự 
phối hợp giữa doanh nghiệp và đơn 
vị đào tạo nhằm hướng tới sự phát 
triển bền vững của Việt Nam. 

Cách mạng công nghiệp 4.0 tập 
trung vào các công nghệ mới về 
sinh học và số hóa, bao gồm trí 
thông minh nhân tạo, robot, các 
phương tiện vận chuyển tự hành, 
cộng nghệ nano, công nghệ thần 
kinh, điện toán lượng tử, thành phố 
thông minh và internet vạn vật./. 

 (Theo hanoimoi.com.vn) 

 Việt Nam sẽ chủ động sản xuất 
vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi 

Mới đây, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã phê duyệt Danh mục Dự 
án KH&CN và các nhiệm vụ thuộc 
Dự án KH&CN bắt đầu thực hiện 
từ năm 2018 thuộc sản phẩm quốc 
gia “Sản xuất vắc xin phòng bệnh 
cho vật nuôi của Việt Nam”. 

Tại Quyết định số 365/QĐ-
BKHCN nêu rõ, giao trực tiếp 
Phân viện Thú y miền Trung, Viện 
Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn là tổ chức chủ trì 
thực hiện dự án KH&CN: “Nghiên 
cứu và sản xuất vắc xin nhược độc 
đông khô tứ giá phòng 4 bệnh ở 
lợn bao gồm: Tụ huyết trùng, Phó 
thương hàn, Đóng dấu, Dịch tả 
lợn”. 

Đây là loại vắc xin được chế từ vi 
khuẩn hoặc virut đã được làm yếu 
đi đến mức không gây nguy hiểm 
cho cơ thể nhưng vẫn đáp ứng 
miễn dịch tốt, hoặc từ những chủng 
vi sinh vật vốn có tính gây bệnh 
thấp đối với động vật được tuyển 
chọn từ tự nhiên. 

Theo đó, yêu cầu đặt ra đối với 
sản phẩm của dự án là vắc xin đạt 
tiêu chuẩn thuần khiết 100%, an 
toàn 100%, hiệu lực tương đương 
với vắc xin đơn giá cho mỗi bệnh, 
đạt chất lượng kiểm nghiệm cấp 
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quốc gia. Cùng với đó dự án phải 
đảm bảo sản xuất 600.000 liều vắc 
xin nhược độc đông khô phòng 4 
bệnh trên được cấp phép lưu hành. 

Với việc sản xuất vắc xin nhược 
độc đông khô tứ giá phòng 4 bệnh 
ở lợn sẽ đáp ứng nhu cầu trong 
nước đạt hiệu quả kinh tế - xã hội. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội đồng tư vấn xác định 
nhiêm vụ KH&CN bổ sung năm 
2018 – Ngành du lịch 

Ngày 22/03, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng tư 
vấn xác định nhiệm vụ KH&CN bổ 
sung năm 2018 của tỉnh BR-VT – 
Ngành du lịch do ông Nguyễn Kim 
Trường làm chủ tịch Hội đồng. 

Tại cuộc họp, trên cơ sở xác định 
các nhiệm vụ KH&CN được đề 
xuất phải xuất phát từ nhu cầu thực 
tiễn, phù hợp với đề án, chương 
trình, kế hoạch phát triển KT-XH 
của tỉnh; có tính mới, tính sáng tạo, 
có khả năng ứng dụng mang lại 
hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực 
cho địa phương; và trên cơ sở đặt 
hàng của Sở Du lịch tỉnh BR-VT 
Hội đồng đã tiến hành xem xét đề 
tài “Nghiên cứu lắp đặt hệ thống 
phao tiêu khoanh vùng bờ biển an 
toàn cho người tắm biển”. 

Mục tiêu của đề tài nhằm hình 
thành các hệ thống phao tiêu trên 
tất cả các bãi tắm của tỉnh BR-VT 
khoanh vùng khu vực an toàn được 
tắm biển. Có độ bền chắc dưới sự 
tác động của thời tiết, sóng biển, có 
thể di chuyển theo thủy triều, mở 
rộng hoặc thu hẹp theo sự điều 
khiển của cứu hộ viên. 

Sau khi xem xét tính khả thi của 
đề tài, Hội đồng đã thống nhất 
trình UBND tỉnh phê duyệt. 

(Theo Sở KH&CN) 
 
 Cuộc thi KHKT cấp quốc gia 
dành cho HSTH: Cả 6 dự án của 
tỉnh BR-VT đều đoạt giải 

Ngày 20-3, tại TP. Đà Lạt, Bộ 
GD-ĐT phối hợp UBND tỉnh Lâm 
Đồng tổ chức bế mạc và trao giải 
Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia dành cho HS trung học 
khu vực phía Nam năm học 2017-
2018. 

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải 
cho 119 dự án xuất sắc, gồm 12 
giải Nhất, 25 giải Nhì, 36 giải Ba 
và 46 giải Tư. Riêng tỉnh BR-VT, 
cả 6 dự án dự thi đều đoạt giải với 
2 giải Nhất, 1 giải Nhì, 2 giải Ba 
và 1 giải Tư. Trong đó, 2 dự án: 
“Trích ly và tổng hợp thuốc nhả 
chậm Capsaicin@Chitosan nhằm 
tiêu diệt vi khuẩn Helicobacter 
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Pylori hỗ trợ điều trị viêm loét dạ 
dày và ngăn ngừa ung thư dạ dày” 
của nhóm HS Trần Vũ Tiến Thắng 
và Lê Đức Hải, Trường THPT 
chuyên Lê Quý Đôn (TP. Vũng 
Tàu); “Thiết bị đo những khí độc 
hại điều khiển và giám sát từ xa” 
của nhóm tác giả Phan Thanh Bình 
và Diệp Tuấn Luân, HS Trường 
THPT Trần Văn Quan (huyện 
Long Điền) giành giải Nhất. 

Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp 
quốc gia khu vực phía Nam được 
tổ chức từ ngày 17 đến 20-3 tại TP 
Đà Lạt. Tham dự cuộc thi năm nay 
có 239 dự án của 417 HS đến từ 34 
đoàn của 32 Sở GD-ĐT từ Đà 
Nẵng trở vào, cùng 2 trường THPT 
chuyên thuộc Đại học Quốc gia và 
Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí 
Minh. Những dự án xuất sắc nhất 
từ cuộc thi tại 2 khu vực sẽ được 
lựa chọn để tham dự Hội thi khoa 
học kỹ thuật quốc tế (Intel ISEF) 
năm 2018 tại Mỹ, dự kiến diễn ra 
vào tháng 5-2018. 

 (Theo Báo BR-VT) 
 

 Nhiều dự án nông nghiệp CNC 
chờ được giao đất 

Thời gian qua, dù có nhiều DN 
đăng ký đầu tư phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
(NNUDCNC), tuy nhiên đến nay 

vẫn còn quá ít dự án khởi động. 
Nguyên nhân chính là do chính 
sách về giao đất, cho thuê đất 
trong lĩnh vực này vẫn chưa hoàn 
thiện... 

 
Rau trồng theo mô hình thủy canh hồi lưu 

ứng dụng công nghệ cao tại trang trại 
Vifarm (TP.Vũng Tàu). 

Theo thống kê của Sở KH-ĐT, từ 
giữa năm 2017 đến nay, BR-VT đã 
nhận được 26 hồ sơ xin chủ trương 
đầu tư các dự án NNUDCNC tại 
tỉnh với tổng diện tích đất sử dụng 
khoảng 3.454ha, tổng vốn đầu tư 
khoảng 1.913 tỷ đồng. Trong đó, 
huyện Xuyên Mộc có 11 dự án với 
tổng diện tích sử dụng đất khoảng 
1.530ha; huyện Châu Đức có 12 dự 
án, với tổng đất sử dụng khoảng 
1.875ha; huyện Tân Thành 1 dự án 
với diện tích 40ha; huyện Đất Đỏ 1 
dự án với diện tích 8ha; huyện Côn 
Đảo 1 dự án với diện tích 1ha. Tuy 
nhiên, đến nay việc thẩm định để 
ra quyết định giao đất, cho thuê đất 
để cho các dự án triển khai vẫn 
chưa được thực hiện. Một trong 
những nguyên nhân dẫn đến việc 
chậm thẩm định là do vướng về 
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chính sách đất đai. 
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Thăng Khang (xã Tóc Tiên, huyện 
Tân Thành) nộp hồ sơ xin chủ 
trương đầu tư trang trại cây ăn quả 
nhiệt đới ứng dụng công nghệ cao 
tại xã Hòa Hội (huyện Xuyên 
Mộc). Diện tích sử dụng đất 
khoảng 100ha, tổng vốn đầu tư 80 
tỷ đồng. Mục tiêu đầu tư của dự án 
là xây dựng và phát triển hệ thống 
trồng, sản xuất nông sản sạch áp 
dụng các công nghệ tiên tiến: Bưởi 
da xanh, cam sành, sầu riêng, 
thanh long… Qua nghiên cứu, xem 
xét hồ sơ thực hiện dự án của Công 
ty Thăng Khang, các Sở Xây dựng, 
NN-PTNT và UBND huyện Xuyên 
Mộc đã thống nhất xác định chủ 
trương dự án của công ty phù hợp 
với định hướng phát triển 
NNUDCNC của tỉnh. Tuy nhiên, 
hiện nay do tỉnh chưa xây dựng và 
ban hành cơ chế giao đất, cho thuê 
đất đối với các dự án thuộc lĩnh 
vực NNUDCNC nên DN còn phải 
chờ đợi. 

HTX Nông nghiệp và Thảo Dược 
xanh (TP.Vũng Tàu) đăng ký thực 
hiện Dự án trồng và sơ chế dược 
liệu sạch ứng dụng công nghệ cao 
theo hướng sản xuất hàng hóa tại 
xã Hòa Hội (huyện Xuyên Mộc). 
Quy mô dự án khoảng 150ha thực 

hiện trồng và sơ chế các sản phẩm 
nghệ, gừng, đinh lăng, trinh nữ 
hoàng cung…, với tổng vốn đầu tư 
70 tỷ đồng. Đơn vị này cũng đã 
xây dựng lộ trình thực hiện dự án. 
Cụ thể, từ quý I đến quý III-2018: 
chuẩn bị các bước để có thể triển 
khai dự án trồng các loại cây dược 
liệu; Từ quý IV-2018 đến quý I-
2019: xây dựng hạ tầng kỹ thuật, 
xây dựng công trình, trồng cây 
dược liệu… hoàn thành và đưa dự 
án vào khai thác. Tuy nhiên, hiện 
nay khu đất của DN xin đầu tư do 
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp 
BR-VT quản lý. Đến nay, vẫn chưa 
được UBND tỉnh ra quyết định 
công nhận vùng NNUDCNC. 
Ngoài ra, do các tiêu chí để công 
nhận NNUDCNC vẫn chưa được 
ban hành nên việc xem xét, công 
nhận và cấp giấy chứng nhận đầu 
tư còn chậm trễ.  

Theo Sở TN-MT, hiện nay quỹ 
đất dành cho phát triển 
NNUDCNC trên địa bàn tỉnh 
không nhiều. UBND tỉnh cũng đã 
có chủ trưởng thu hồi 1.016,75ha 
đất trồng cao su do Công ty Cao su 
Bà Rịa quản lý tại huyện Châu 
Đức, trong đó 316,75ha tại xã 
Xuân Sơn, 400ha tại xã Quảng 
Thành, 300ha tại xã Cù Bị và đất 
do Công ty TNHH MTV Lâm 
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nghiệp BR-VT quản lý tại huyện 
Xuyên Mộc. Nhưng đến nay, việc 
thu hồi đất vẫn chưa hoàn tất và 
chưa thể xây dựng quy chế khai 
thác các quỹ đất này nên việc thẩm 
định giao đất cho các DN đăng ký 
đầu tư gặp khó khăn. Ông Lê Ngọc 
Linh, Giám đốc Sở TN-MT cho 
biết, với quỹ đất dành cho phát 
triển NNUDCNC hiện nay không 
nhiều, để khai thác tốt, đem lại 
hiệu quả cao về mặt kinh tế - xã 
hội, tỉnh cần xem xét đấu thầu 
chọn lựa nhà đầu tư có năng lực, 
trình độ ứng dụng công nghệ khoa 
học tiên tiến, đáp ứng các tiêu chí 
công nghệ cao ứng dụng trong 
nông nghiệp hiện hành. Về các chủ 
trương giao đất, cho thuê đất thực 
hiện NNUDCNC, hiện ngành TN-
MT cũng đang khẩn trương xin ý 
kiến hướng dẫn của Bộ TN-MT, để 
khi việc thu hồi đất hoàn thành thì 
có cơ sở triển khai giao đất cho DN 
theo quy định. 

Về phía ngành nông nghiệp, ông 
Trần Văn Cường, Giám đốc Sở 
NN-PTNT cho biết thêm, hiện đơn 
vị này đang xây dựng tiêu chí xét 
chọn các dự án khuyến khích đầu 
tư vào NNUDCNC. Vì phải có tiêu 
chí thì tỉnh mới xác định được các 
loại hình thu hút đầu tư, định 
hướng cho việc đầu tư phát triển 

NNUDCNC của tỉnh. Dự kiến bộ 
tiêu chí sẽ hoàn thành trong quý I-
2018. Song song với xây dựng các 
tiêu chí thu hút đầu tư Sở NN-
PTNT cũng đang phối hợp với các 
sở, ngành liên quan thực hiện công 
tác thu hồi đất theo đúng trình tự 
quy định của pháp luật, lộ trình 
thực hiện trong năm 2018 và đến 
năm 2020. 

(Báo BR-VT) 
 
 
 

 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
ĐÈN LED ĐẶC CHỦNG DÀNH 
CHO TÀU ĐÁNH BẮT CÁ 

Là một trong những nội dung 
được đề cập tại buổi làm việc giữa 
Ngài Sumiya Kisanuki, đại diện Cơ 
quan Phát triển tổng hợp Năng 
lượng mới - Kỹ thuật công nghiệp 
(NEDO) - Nhật Bản và Vụ trưởng 
Vụ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) các ngành kinh tế - kỹ 
thuật (Bộ KH&CN) Nguyễn Đình 
Hậu cùng đại diện lãnh đạo các 
đơn vị liên quan thuộc Bộ KH&CN 
diễn ra chiều 1/3 tại Hà Nội. 

Tại buổi làm việc, hai bên cùng 
thảo luận về dự án sử dụng đèn 
LED đặc chủng thay thế bóng đèn 
Halogen kim loại hoặc đèn thủy 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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ngân được lắp đặt trên một số tàu 
đánh bắt cá tại vùng biển Việt 
Nam; kiểm chứng kết quả cải tiến 
trên tàu cũng như hiệu quả năng 
lượng của tàu cá thuộc đối tượng 
dự án; công nghệ mới Chip On 
Board (COB) của đèn LED và tính 
khả thi triển khai hệ thống tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên 
quan,… 

Thay mặt Lãnh đạo Bộ KH&CN, 
Vụ trưởng Nguyễn Đình Hậu bày 
tỏ tin tưởng về hiệu quả của dự án 
và cam kết đồng hành với NEDO 
trong việc phổ biến, giới thiệu 
công nghệ mới thông qua các hoạt 
động thường niên được tổ chức 
hàng năm của Bộ KH&CN như: 
Techfest, Techmart, TechDemo,…  

Cũng tại buổi làm việc, Ngài 
Sumiya Kisanuki mong muốn dự 
án có thể đóng góp vào sự phát 
triển nghề cá tại Việt Nam cũng 
như góp phần giải quyết các vấn đề 
về môi trường, tiết kiệm năng 
lượng phục vụ phát triển KT-XH. 

 Theo các chuyên gia của NEDO, 
với việc sử dụng đèn LED đặc 
chủng dành cho đánh bắt cá, các 
tàu có thể giảm được 70% lượng 
nhiên liệu dầu tiêu thụ dành cho 
chiếu sáng, nâng cao tính an toàn 
và hiệu quả công việc trên tàu. 

  (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 
HỆ THỐNG THIẾT BỊ SẢN 
XUẤT NƯỚC NÓNG VÀ 
NƯỚC UỐNG MASTERSIM  

Các thông số kỹ thuật của thiết bị 
gồm: Công suất: 750 W, sản lượng 
nước nóng: 120 l, nhiệt độ nước 
uống: 60-650C; sản lượng nước 5-
7 l. Hệ thống thiết bị MasterSim sử 
dụng bộ lọc và đèn diệt khuẩn cực 
tím giúp đáp ứng các tiêu chuẩn về 
nước uống và công nghệ bơm nhiệt 
với lượng nhiệt sinh ra để sản xuất 
nước nóng gấp 3 lần so với dùng 
điện trở thông thường giúp tiết 
kiệm điện năng. 

Hệ thống thiết bị sản xuất nước 
nóng và nước uống MasterSim tích 
hợp các tính năng: Sản xuất nước 
nóng, sản xuất nước uống, làm mát 
không khí, tách ẩm (khử ẩm không 
khí). Ưu điểm của hệ thống thiết bị 
là nhỏ gọn, dễ lắp đặt, dễ sử dụng 
và có độ bền cao, phù hợp cho các 
hộ gia đình, khu nghỉ dưỡng, 
khách sạn, trường học... 

Mọi chi tiết, xin liên hệ: ThS 
Trần Xuân An. Trưởng Bộ môn 
Công nghệ nhiệt lạnh, Trường Cao 
đẳng Công thương TP Hồ Chí 
Minh. Số 20 Tăng Nhơn Phú, 
Phước Long B, quận 9, TP Hồ Chí 
Minh; Tel: 0909262985. 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
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ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI XỬ PHẠT 
VI PHẠM HÀNH CHÍNH 
TRONG HOẠT ĐỘNG KH&CN 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đang dự thảo Nghị định 
quy định xử phạt vi phạm hành 
chính trong hoạt động KH&CN, 
chuyển giao công nghệ (CGCN). 

 
Sau khi Luật KH&CN (sửa đổi) 

năm 2013 có hiệu lực từ 
01/01/2014, Chính phủ đã ban 
hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP 
để sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP. 
Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập 
trung chủ yếu ở phần quy định về 
các hành vi vi phạm trong hoạt 
động KH&CN để phù hợp với Luật 
KH&CN (sửa đổi). Phần quy định 
về các hành vi vi phạm trong hoạt 
động CGCN vẫn được giữ nguyên. 
Tại kỳ họp Quốc hội tháng 6/2017, 
Luật CGCN (sửa đổi) cũng đã 
được thông qua và có hiệu lực từ 
ngày 01/7/2018. 

Nhằm bảo đảm tính đồng bộ, 
thống nhất của hệ thống pháp luật 

hiện hành, Bộ KH&CN đang dự 
thảo Nghị định quy định xử phạt vi 
phạm hành chính trong hoạt động 
KH&CN, CGCN. 

Hình thức xử phạt 
Đối với mỗi hành vi vi phạm 

hành chính trong lĩnh vực 
KH&CN, CGCN, cá nhân, tổ chức 
phải chịu một trong các hình thức 
xử phạt chính là cảnh cáo hoặc 
phạt tiền. 

Ngoài các biện pháp khắc phục 
hậu quả quy định tại Khoản 1 Điều 
28 Luật xử lý vi phạm hành chính, 
tổ chức, cá nhân vi phạm hành 
chính có thể bị áp dụng một hoặc 
nhiều biện pháp khắc phục hậu quả 
sau: 1. Buộc hoàn trả số tiền bị 
chiếm dụng hoặc sử dụng sai mục 
đích; 2. Buộc hủy bỏ hồ sơ, tài 
liệu, báo cáo có số liệu, nội dung 
sai sự thật. 

Xử phạt vi phạm hành chính 
Dự thảo quy định, phạt tiền từ 2 

triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với 
cá nhân; phạt tiền từ 4 triệu đồng 
đến 10 triệu đồng đối với tổ chức 
không đăng ký kết quả thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân 
sách nhà nước theo quy định tại cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền. 

Khi vi phạm quy định về hoạt 
động KH&CN, phạt cảnh cáo đối 
với cá nhân, tổ chức thực hiện 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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nhiệm vụ KH&CN có sử dụng 
ngân sách nhà nước vượt quá thời 
gian đã cam kết mà không được sự 
đồng ý của cơ quan quản lý nhà 
nước giao nhiệm vụ. 

Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 
triệu đồng đối với cá nhân; phạt 
tiền từ 2 triệu đồng đến 4 triệu 
đồng đối với tổ chức kê khai sai sự 
thật trong hồ sơ tham gia tuyển 
chọn, xét chọn một trong những 
nội dung sau: a- Kết quả hoạt động 
KH&CN của tổ chức đăng ký chủ 
trì; b- Lý lịch khoa học của cá nhân 
đăng ký chủ nhiệm nhiệm 
KH&CN; c- Năng lực của tổ chức, 
cá nhân tham gia phối hợp thực 
hiện. 

Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 4 
triệu đồng đối với cá nhân; phạt 
tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu 
đồng đối với tổ chức có một trong 
các hành vi sau: a- Báo cáo sai sự 
thật về tiến độ, nội dung, kết quả 
nghiên cứu; b- Nộp hồ sơ, tài liệu 
để phục vụ đánh giá, nghiệm thu 
kết quả thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN có số liệu, nội dung sai 
sự thật. Biện pháp khắc phục hậu 
quả: Buộc hủy bỏ báo cáo, tài liệu 
có số liệu, nội dung sai sự thật đối 
với hành vi quy định này. 

Khi vi phạm chính sách khuyến 
khích ứng dụng, chuyển giao, đổi 

mới công nghệ, phạt tiền từ 10 
triệu đồng đến 20 triệu đồng đối 
với tổ chức thực hiện một trong 
các hành vi sau: a- Sử dụng không 
đúng mục đích số kinh phí được ưu 
đãi, hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công 
nghệ quốc gia; b- Thực hiện không 
đúng hoặc thực hiện không đầy đủ 
nội dung đã cam kết để được ưu 
đãi, hỗ trợ từ Quỹ đổi mới công 
nghệ quốc gia. 

Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 
triệu đồng đối với tổ chức thực 
hiện hành vi gian lận, giả mạo để 
được hưởng hỗ trợ, ưu đãi của 
chính sách khuyến khích, thúc đẩy 
chuyển giao công nghệ… 

Dự thảo Nghị định cũng quy định 
thẩm quyền xử phạt vi phạm hành 
chính của: Thanh tra chuyên ngành 
về KH&CN, Chủ tịch UBND, 
Công an nhân dân, Hải quan, Quản 
lý thị trường, cơ quan Thuế, Thanh 
tra, người được giao thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
khác. 

Mời bạn đọc xem toàn văn dự 
thảo và góp ý tại: 
http://chinhphu.vn/portal/page/por
tal/chinhphu/congdan/DuThaoVan
Ban?_piref135_27935_135_27927
_27927.mode=reply&_piref135_2
7935_135_27927_27927.id=2163 

(Theo chinhphu.vn) 


