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PHÓ THỦ TƯỚNG DỰ ĐỐI 
THOẠI CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ 
KH&CN VỚI CÁC NHÀ KHOA 
HỌC 

Cơ chế quản lý khoa học và công 
nghệ (KH&CN) có bước đổi mới 
lớn nhưng những vướng mắc khó 
khăn nhất của các nhà khoa học 
vẫn chưa được giải quyết cơ bản, 
kinh phí đầu tư cho lĩnh vực này 
chưa được sử dụng hiệu quả, chưa 
đến được những đơn vị, nhà khoa 
học có năng lực thực sự. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng 

định phải tìm mọi cách tháo gỡ các khó 
khăn, vướng mắc cho các nhà khoa học  

Đây là nhận xét của Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam khi dự cuộc 
đối thoại của Bộ trưởng KH&CN 
Chu Ngọc Anh với các nhà khoa 
học, sáng 11/4, nhằm nhận diện, 
tháo gỡ những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình đăng ký, 
nghiên cứu, nghiệm thu các đề tài, 
dự án, chương trình nghiên cứu 
khoa học. 

Nhiều khó khăn về cơ chế tài 
chính 

 
Tại buổi đối thoại, Bộ trưởng Bộ KH&CN 

Chu Ngọc Anh cho biết, doanh nghiệp 
hiện được coi là trung tâm của hệ thống 

đổi mới sáng tạo quốc gia 

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, 
mặc dù đầu tư ngân sách Nhà nước 
cho lĩnh vực này đã được ưu tiên 
nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu 
cầu phát triển, đẩy mạnh các hoạt 
động nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ và đổi mới sáng 
tạo. Việc đầu tư cho các tổ chức 
KHCN còn dàn trải, chưa thực sự 
chú trọng đầu tư có trọng tâm, 
trọng điểm vào một số ngành, lĩnh 
vực lợi thế của Việt Nam để hình 
thành một số tổ chức KHCN mạnh 
đạt trình độ khu vực và quốc tế. 
Trung bình kinh phí cho hoạt động 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ trên một cán bộ nghiên 
cứu của Việt Nam hiện nay chỉ 
tương đương 50% so với Thái Lan, 
25% so với Malaysia, 15% so với 
Trung Quốc và Singapore, 10% so 
với Hoa Kỳ. 

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
thực hiện sửa đổi, ban hành nhiều 
thông tư hướng dẫn nhằm mục tiêu 
“sử dụng hiệu quả nguồn lực còn 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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hạn chế như hiện nay, tạo điều kiện 
cho các nhà khoa học đỡ vất vả”. 
Tuy nhiên, cơ chế tài chính và các 
quy trình, thủ tục thực hiện hồ sơ 
nghiên cứu là nhóm vấn đề được 
các nhà khoa học kiến nghị nhiều 
nhất với không ít bức xúc. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề 
nghị các nhà khoa học, nhất là 
những người trực tiếp triển khai 
các đề tài, chương trình, dự án, 
thẳng thắn trao đổi về các vướng 
mắc trong quá trình thực hiện, 
hướng giải quyết bằng cách sửa 
thông tư, nghị định hay luật, rất cụ 
thể. 

Hai thông tư liên quan đến thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học được 
“điểm danh” nhiều nhất trong cuộc 
đối thoại là Thông tư liên tịch 
55/2015/TTLT-BTC-BKHCN về 
định mức xây dựng phân bổ dự 
toán và quyết toán kinh phí đối với 
nhiệm vụ KH&CN có sử dụng 
ngân sách nhà nước; Thông tư liên 
tịch số 27/2015/TTLT-BTC-
BKHCN quy định về khoán chi 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách Nhà nước. 

Nhiều nhà khoa học bày tỏ đồng 
tình với nhận định của GS.TS 
Nguyễn Quang Thuấn, Chủ 
tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam cho rằng Thông tư 55 có 

ý tưởng, cách tiếp cận rất tốt nhưng 
triển khai trong thực tế rất khó vì 
các cơ quan quản lý áp dụng cứng 
nhắc, máy móc. 

Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam, GS.TS 
Nguyễn Đình Công cho biết thêm 
các nhà khoa học vẫn đang phải 
“vật lộn” với các quy trình, thủ tục 
thực hiện hồ sơ dẫn đến nguy cơ 
hành chính hoá nghiên cứu khoa 
học. Nhiều quy định chưa rõ ràng, 
thậm chí có những cách hiểu khác 
nhau trên cùng một văn bản.           

Bộ trưởng Bộ KH&CN cam kết 
với các nhà khoa học 

Theo đề nghị của Phó Thủ tướng 
Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh đã trao đổi trực tiếp về 
từng vấn đề được các nhà khoa học 
nêu lên. Bộ trưởng khẳng định thời 
gian qua Bộ đã thực hiện đơn giản 
hoá, cắt giảm nhiều thủ tục trong 
quá trình phê duyệt đề tài nghiên 
cứu khoa học. Tuy nhiên, nhiều 
vướng mắc về cơ chế tài chính cần 
tiếp tục được giải quyết trong thời 
gian tới. 

Cụ thể Bộ sẽ đẩy mạnh thực hiện 
tự chủ trong tổ chức KHCN để áp 
dụng thông thoáng việc tính chi phí 
nghiên cứu chủ yếu theo tiền công 
và chức danh nghiên cứu; sửa các 
yêu cầu, quy trình nghiệm thu đề 
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tài, thủ tục thanh quyết toán bảo 
đảm phù hợp, đơn giản hóa thủ tục 
hành chính và đúng quy định của 
các luật liên quan; hướng dẫn áp 
dụng thống nhất… 

Không chỉ vất vả với các thủ tục 
hồ sơ nghiên cứu, nhiều nhà khoa 
học phản ánh quy trình xét duyệt 
đề tài nghiên cứu quá dài và phức 
tạp nên có đề tài nghiên cứu khi 
được cấp kinh phí thực hiện thì nội 
dung nghiên cứu đã được một 
nhóm nghiên cứu nước ngoài công 
bố trước. 

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ 
nghiên cứu khoa học hằng năm rất 
cứng, khó thay đổi, bổ sung những 
đề tài đột xuất, phát sinh cấp thiết 
và thiếu kinh phí dự phòng để triển 
khai thực hiện. 

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tại 
cuộc đối thoại nêu sự cấp thiết của 
việc tăng cường kiểm soát chất 
lượng đầu ra là kết quả của các 
nghiên cứu khoa học. Như nhận 
định của GS.TS Trần Đình Thiên 
và GS.TS Đỗ Tiến Sâm là “chúng 
ta đang mới chỉ siết đầu vào nhưng 
khâu nghiệm thu kết quả lại chưa 
làm chặt. Nhiều hội đồng đánh giá 
còn xuê xoa. Vì vậy, đăng ký, thực 
hiện, nghiệm thu đề tài đúng quy 
trình nhưng chất lượng thấp, người 
sử dụng không hài lòng. Để khắc 

phục tình trạng này rất cần tăng 
cường công khai, minh bạch mọi 
bước trong quá trình triển khai 
nhiệm vụ khoa học”. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh bày tỏ 
sự đồng tình với các ý kiến này và 
cho biết nhiều công việc đang tiếp 
tục được triển khai, hướng tới công 
khai, minh bạch toàn bộ các bước 
nghiên cứu khoa học, xây dựng 
thành phần hội đồng nghiệm thu đề 
tài theo chuẩn quốc tế. 

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN 
sẽ tập trung hoàn thiện hành lang 
pháp lý về đăng ký, lưu giữ kết quả 
thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp 
trên toàn quốc. Quy định bắt buộc 
sử dụng kết quả tra cứu thông tin 
về nhiệm vụ KHCN trong quá trình 
xét duyệt, tuyển chọn nhiệm vụ và 
cả khi nghiệm thu (mở rộng tra cứu 
với các công bố khoa học trong 
nước và quốc tế). Hoàn thiện hệ 
thống tổ chức, các cơ sở dữ liệu 
quốc gia hỗ trợ thực hiện chức 
năng thông tin KHCN trên toàn 
quốc, công bố công khai trực 
tuyến. 

Ngoài ra một số nhà khoa học 
mong muốn rút ngắn thời gian 
đăng ký sở hữu trí tuệ, có cơ chế 
xử lý tài sản hình thành trong quá 
trình triển khai dự án dành cho nhà 
khoa học, đơn vị nghiên cứu; đãi 
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ngộ các nhà khoa học và thu hút, 
đào tạo lực lượng kế cận… 

Xoá khoảng cách “nói và làm” 
trong tháo gỡ các vướng mắc 

Phát biểu tại buổi đối thoại, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá 
cao những đóng góp tâm huyết của 
các nhà khoa học trong khuôn khổ 
cuộc đối thoại cũng như đối với 
chính sách KHCN nói chung. 

Khẳng định phải tìm mọi cách 
tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 
cho các nhà khoa học, Phó Thủ 
tướng cho rằng thời gian qua, từ 
chủ trương, tầm chiến lược đến các 
bộ, ngành đều tích cực tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc cho các nhà 
khoa học nhưng vẫn còn khoảng 
cách giữa mong muốn và khả năng 
thực hiện, giữa chủ trương chung 
và quy định cụ thể, giữa nói và 
làm. 

Về vấn đề này Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo với tinh 
thần phải hành động rất thiết thực, 
hiệu quả. Muốn làm được như vậy, 
trước hết trong hệ thống phải siết 
chặt kỷ cương, tăng cường kiểm tra 
nhiệm vụ giao cho các bộ ngành 
thực hiện đến đâu. Đồng thời phải 
tổ chức nhiều cuộc đối thoại để 
giải quyết “những vấn đề mà thoạt 
nhìn qua tưởng chừng như không 
có vấn đề gì nhưng làm không 

được thì chắc chắn có vấn đề”. 
Theo Phó Thủ tướng, cuộc đối 

thoại là sự mở đầu cho nhiều cuộc 
đối thoại về từng vấn đề hết sức cụ 
thể trong nghiên cứu khoa học để 
nhà quản lý và nhà khoa học hiểu 
rõ hơn. Cùng với những giải đáp 
của Bộ trưởng Bộ KHCN, Phó Thủ 
tướng đề nghị hai viện hàn lâm 
khoa học xem lại toàn bộ cơ chế 
hoạt động liên quan đến quyền tự 
chủ để làm nhiệm vụ khoa học cần 
bổ sung gì. Đây là nhiệm vụ cốt 
lõi, từ đó liên quan đến tự chủ về 
bộ máy tổ chức, biên chế, tài 
chính. 

Điểm thứ hai, Phó Thủ tướng cho 
rằng vô cùng quan trọng, 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… “để ngay trong giới 
khoa học phản biện”. 

Các đề tài 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 hoặc chỉ cần nghiên cứu tiếp, 
nghiên cứu sâu thêm, ở góc độ 
khác.  

Đối với các bất cập, vướng mắc 
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liên quan đến định mức kỹ thuật, 
đơn giá, ngày công khi thực hiện 
các đề tài khoa học, Phó Thủ tướng 
đề nghị Bộ KH&CN làm đầu mối, 
đại diện giới khoa học để “nói 
chuyện với các bộ chuyên ngành”, 
yêu cầu có văn bản điều chỉnh. 

Về kiến nghị cơ chế sở hữu trí 
tuệ, xử lý tài sản hình thành trong 
quá trình hoạt động khoa học, Phó 
Thủ tướng khẳng định: Nhà nước 
không có nhu cầu thu hồi những tài 
sản này về ngân sách mà dành cho 
phát triển khoa học, vì vậy, Bộ 
KH&CN và Bộ Tài chính cần 
nghiên cứu, hướng dẫn thống nhất. 

(Tổng hợp) 
 
VINH DANH 77 DOANH 
NGHIỆP ĐẠT GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA, 
CHẤT LƯỢNG CHÂU Á – 
THÁI BÌNH DƯƠNG 2017 

Sáng 22/4 tại Hà Nội, 77 doanh 
nghiệp (DN) xuất sắc nhất về năng 
suất, chất lượng đã được vinh 
danh tại lễ trao Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia (GTCLQG) và 
Giải thưởng Chất lượng Quốc tế 
châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) 
năm 2017. 

Tham dự lễ trao GTCLQG năm 
2017 có Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ 

Vũ Đức Đam; Ủy viên Trung ương 
Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường 
Quốc hội Phan Xuân Dũng; Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Chu Ngọc Anh; Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần 
Hồng Hà. 

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng - Chủ tịch 
Hội đồng quốc gia GTCLQG năm 
2017 cho biết, GTCLQG là giải 
thưởng cao quý cấp quốc gia do 
Thủ tướng Chính phủ tặng cho các 
tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu, 
xuất sắc trong việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa. Giải 
thưởng được quy định tại Luật 
Chất lượng sản phẩm, hàng hoá và 
thuộc hệ thống Giải thưởng GPEA 
của Tổ chức Chất lượng Châu Á - 
Thái Bình Dương (APQO). Bộ 
KH&CN là cơ quan được Chính 
phủ giao chủ trì, phối hợp với các 
ban ngành liên quan tổ chức hoạt 
động xét tặng hằng năm. 

Mục tiêu của GTCLQG nhằm 
khuyến khích các DN Việt Nam 
xây dựng và áp dụng các hệ thống 
quản lý, mô hình, công cụ cải tiến 
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năng suất - chất lượng, từ đó nâng 
cao khả năng cạnh tranh, đóng góp 
tích cực vào sự phát triển kinh tế - 
xã hội của đất nước. 

Giải thưởng có quy trình đánh giá 
và xét thưởng chặt chẽ, thống nhất 
dựa trên nguyên tắc công khai, 
minh bạch và khách quan với sự 
tham dự của hầu hết các cơ quan 
quản lý nhà nước cũng như đại 
diện của các tổ chức có liên quan. 
Trên cơ sở các tiêu chí khoa học và 
toàn diện, các cấp hội đồng giải 
thưởng từ địa phương đến trung 
ương đã làm việc nghiêm túc, có 
trách nhiệm và tâm huyết để chọn 
ra những DN tiêu biểu nhất để đề 
xuất Thủ tướng Chính phủ trao 
giải. 

Thực tế cho thấy, những DN đạt 
giải hằng năm đã có những thành 
tích nổi bật trong hoạt động sản 
xuất kinh doanh và có nhiều đóng 
góp cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

Từ 1996 đến nay, đã có 1.842 
lượt DN đạt giải, trong đó, có 218 
DN đạt Giải Vàng, 44 DN được 
trao giải thưởng GPEA. 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, 
thực tiễn hơn 20 năm triển khai 
hoạt động GTCLQG, những DN 
đạt Giải thưởng là những DN đã 

xây dựng được “văn hóa chất 
lượng” trong hoạt động của DN; là 
điển hình về áp dụng thành công 
các hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến, đạt kết quả sản xuất kinh 
doanh nổi bật và đóng góp tích cực 
cho cộng đồng xã hội. 

Bên cạnh đó, Giải thưởng còn thu 
hút được sự quan tâm, tạo uy tín 
trong cộng đồng DN, cơ quan quản 
lý cũng như người tiêu dùng trong 
xã hội. Đây là sự tôn vinh xứng 
đáng cho các DN đã nỗ lực đạt 
thành tích xuất sắc trong việc nâng 
cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, 
năng lực cạnh tranh và hiệu quả 
hoạt động, hội nhập với nền kinh tế 
khu vực và thế giới. Đồng thời là 
sự kích lệ, cổ vũ kịp thời, thể hiện 
sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà 
nước, Chính phủ không chỉ đối với 
DN mà còn đối với nhân dân cả 
nước - những người đã và đang 
tham gia vào Phong trào năng suất 
- chất lượng trong sản xuất, kinh 
doanh. 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 
trong xu thế toàn cầu hóa, tự do 
hóa thương mại và làn sóng cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư tác 
động mạnh mẽ tới mọi lĩnh vực 
của đời sống kinh tế - xã hội. Để 
có thể nắm bắt cơ hội, vượt qua 
thách thức phục vụ tăng trưởng bền 
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vững và hội nhập quốc tế, một 
trong những yêu cầu quan trọng 
đặt ra đối với DN Việt Nam đó là 
sự chủ động thực hiện các giải 
pháp trong việc đổi mới công nghệ, 
sản phẩm, tăng cường ứng dụng 
các hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng tiên tiến 
để nâng cao chất lượng sản phẩm 
hàng hóa nhằm giảm chi phí sai, 
lỗi cũng như nâng cao năng suất 
lao động và khả năng cạnh tranh 
của DN. 

Theo Ban tổ chức, năm 2017, 
Thủ tướng Chính phủ quyết định 
tặng 15 Giải Vàng Chất lượng 
Quốc gia và 58 Giải Bạc Chất 
lượng Quốc gia năm 2017 cho các 
DN. 

Giải Vàng Chất lượng quốc gia 
được trao cho 15 DN gồm 08 DN 
sản xuất lớn: Công ty CP Nhựa 
Bình Minh; Công ty CP Dược - 
Trang thiết bị Y tế Bình Định; 
Công ty CP xi măng FICO Tây 
Ninh; Công ty Sản xuất và Thương 
mại Tân Á; Công ty CP Tập đoàn 
Đức Hạnh Mapharvet; Công ty CP 
Địa ốc Cáp điện Thịnh Phát; Công 
ty CP Dược phẩm IMEXPHARM; 
Công ty TNHH chế biến Dừa 
Lương Quới. 

01 DN dịch vụ lớn: Ngân hàng 
Thương mại CP Công thương VN. 

05 DN sản xuất nhỏ và vừa gồm: 
Công ty CP Cơ khí Chế tạo máy 
Long An; Công ty CP Vật tư Nông 
nghiệp Nghệ An; Công ty CP Trà 
Bắc; Công ty CP EUROHA; Công 
ty CP chế biến dịch vụ thủy sản 
Cát Hải. 

Trong 58 DN nhận Giải Bạc Chất 
lượng Quốc gia, có 11 DN sản xuất 
lớn; 1 DN dịch vụ lớn; 35 DN sản 
xuất nhỏ và vừa; 11 DN dịch vụ 
nhỏ và vừa. 

Tại buổi lễ, 04 DN đạt Giải 
thưởng GPEA năm 2017 cũng 
được vinh danh gồm: Công ty CP 
Tôn Đông Á (Tỉnh Bình Dương); 
Công ty TNHH Nhà nước MTV 
Yến Sào Khánh Hòa (tỉnh Khánh 
Hòa); Công ty CP Sản xuất Thép 
Việt Đức (tỉnh Vĩnh Phúc) và 
Công ty CP Long Hậu (tỉnh Long 
An). 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
 
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ HỌP BÁO THƯỜNG 
KỲ QUÝ I/2018 

Bên cạnh việc triển khai mạnh 
mẽ công tác xây dựng cơ chế, 
chính sách, pháp luật KH&CN, 
nhiều sự kiện lớn và quan trọng 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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của ngành cũng đã được tổ chức 
trong quý I/2018. 

Đó là thông tin được Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Phạm Công Tạc đưa ra 
tại buổi Họp báo Thường kỳ vừa 
diễn ra ngày 10/4/2018, tại Hà Nội.  

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Phạm Công Tạc đã thông 
tin về một số văn bản pháp quy do 
Bộ chủ trì soạn thảo, trình Chính 
phủ và ban hành.  

Theo đó, về công tác xây dựng cơ 
chế, chính sách, pháp luật 
KH&CN, trong quý I, Bộ KH&CN 
đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban 
hành Nghị định số 04/2018/NĐ-CP 
ngày 10/01/2018 quy định cơ chế 
ưu đãi đối với Khu công nghệ cao 
(CNC) Đà Nẵng; Quyết định số 
76/QĐ-TTg ban hành danh sách 
các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Bộ KH&CN; Quyết định số 
08/2018/QĐ-TTg quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 
cấu tổ chức của Học viện Khoa 
học, Công nghệ và Đổi mới sáng 
tạo trực thuộc Bộ KH&CN. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký ban 
hành Quyết định về việc ban hành 
Quy chế thi đua, khen thưởng của 
Bộ KH&CN; Quyết định Ban hành 
Kế hoạch hành động của Bộ 
KH&CN thực hiện Nghị quyết số 

126/NQ-CP của Chính phủ về 
Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện công tác phòng, 
chống tham nhũng đến năm 2020; 
Quyết định về việc phê duyệt Danh 
mục 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”... 

Thứ trưởng cũng đã điểm lại 
những sự kiện nổi bật đã được tổ 
chức trong Quý I như: chính thức 
khởi động Đề án “Hệ tri thức Việt 
số hoá”; hội nghị Tổng kết công 
tác năm 2017 và triển khai phương 
hướng, nhiệm vụ năm 2018; ký kết 
Chương trình phối hợp hoạt động 
giai đoạn 2018-2025 với tỉnh 
Quảng Nam; Ngày hội đầu tư 
“Demo Day 2018”; lễ Khánh thành 
Trung tâm đào tạo cán bộ quản lý 
KH&CN trực thuộc Bộ KH&CN 
Lào và ký Biên bản bàn giao giữa 
Bộ KH&CN Việt Nam và Bộ 
KH&CN Lào; Lễ động thổ xây 
dựng Viện KH&CN Việt Nam – 
Hàn Quốc (VKIST);…  

Đặc biệt, có thể kể đến một số sự 
kiện đã được các cơ quan thông 
tấn, báo chí quan tâm đặc biệt như: 
Ngày 19/3/2018, tại Phiên họp thứ 
22 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
hội, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh đã trả lời chất vấn Đại 
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biểu Quốc hội về 4 nhóm vấn đề: 
Hiệu quả ứng dụng kết quả các đề 
tài nghiên cứu khoa học trong thực 
tế đời sống xã hội; công tác kiểm 
soát nhập khẩu công nghệ trong 
sản xuất kinh doanh, dịch vụ; ứng 
dụng KH, CN thúc đẩy tăng năng 
suất lao động và ứng dụng công 
nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội. Kết thúc Phiên chất vấn 
và trả lời chất vấn, đã có 30 vị đại 
biểu Quốc hội trực tiếp hỏi, và 5 
đại biểu tranh luận đối với Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh. Nhiều Đại 
biểu Quốc hội cũng như cử tri hài 
lòng và đánh giá cao các câu trả lời 
của Bộ trưởng. 

Cùng với đó, trong chuyến thăm 
chính thức Australia của Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu 
nhân, Bộ KH&CN phối hợp với 
một số tổ chức KH&CN hàng đầu 
của Australia tổ chức sự kiện trình 
diễn Đổi mới sáng tạo với chủ đề: 
“Cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4: Kỷ nguyên mới cho ngành 
công nghiệp, cơ hội mới cho 
Australia và Việt Nam”. Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh và Thứ trưởng 
Phạm Đại Dương đã ký hai biên 
bản ghi nhớ hợp tác với hai Tổ 
chức hàng đầu của Australia (Tổ 
chức Nghiên cứu Khoa học và 
Công nghiệp Australia - CSIRO và 

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp 
quốc tế Australia - ACIAR) dưới 
sự chứng kiến của hai Thủ tướng. 

Trong khuôn khổ chuyến thăm 
chính thức Cộng hòa Pháp của 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và 
Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, 
Bộ KH&CN Việt Nam đã ký Ý 
định thư hợp tác với Tập đoàn 
Airbus Defence và Space SAS, 
Cộng hòa Pháp về công nghệ vũ 
trụ; ký kết Biên bản ghi nhớ hợp 
tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Viện 
Sở hữu công nghiệp Pháp (INPI) 
trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. 

Ngày 26/2, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 thực hiện thành 
công ca ghép phổi lấy từ người cho 
chết não đầu tiên ở Việt Nam. Đây 
là kết quả từ nhiệm vụ KH&CN 
độc lập cấp quốc gia được Bộ 
KH&CN phê duyệt thực hiện từ 
năm 2015 “Nghiên cứu triển khai 
ghép phổi lấy từ người cho chết 
não” do GS.TS. Mai Hồng Bàng 
làm Chủ nhiệm, Bệnh viện Trung 
ương Quân đội 108 là cơ quan chủ 
trì;... 

Tại Họp báo, Thứ trưởng Phạm 
Công Tạc cũng cho biết, dự kiến 
trong Quý II/2018, bên cạnh việc 
hoàn thiện các cơ chế, chính sách 
pháp luật về KH&CN, Bộ 
KH&CN sẽ tổ chức các sự kiện, 
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hoạt động theo kế hoạch, đặc biệt 
là chuỗi sự kiện chào mừng Ngày 
KH&CN Việt Nam (18/5): Kỷ 
niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 
26/4; Lễ trao Giải thưởng Chất 
lượng Quốc gia và Giải thưởng 
Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái 
Bình Dương năm 2017; Ra mắt 
Học viện KH, CN và Đổi mới sáng 
tạo; hội nghị Giao ban KH&CN 
vùng Trung du và Miền núi phía 
Bắc; hội nghị Giao ban KH&CN 
vùng Bắc Trung Bộ; Lễ trao Giải 
thưởng sáng kiến vì cộng đồng; Lễ 
trao Giải thưởng báo chí về 
KH&CN 2017; Lễ trao Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu; Hội nghị 
thường niên lần thứ 16 Liên hợp 
Thư viện Việt Nam về nguồn tin 
KH&CN;... 

Tại Họp báo, Thứ trưởng Phạm 
Công Tạc, Chánh Văn phòng Bộ 
và đại diện Lãnh đạo các đơn vị 
chức năng của Bộ đã giải đáp 
nhiều câu hỏi của phóng viên liên 
quan đến lĩnh vực quản lý của 
ngành như: Việt Nam đã sẵn sàng 
trước cuộc Cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4; hoạt động trọng tâm 
chào mừng Ngày KH&CN Việt 
Nam; hoạt động của Quỹ Đổi mới 
công nghệ quốc gia; đánh giá trình 
độ công nghệ của doanh nghiệp; 
hoạt động kết nối cung – cầu công 

nghệ; trọng tâm công tác thanh tra 
chuyên đề năm 2018;…  

 Thứ trưởng Phạm Công Tạc 
mong muốn thời gian tới, các cơ 
quan thông tấn báo chí tiếp tục 
đồng hành cùng Bộ để thực hiện 
công tác tuyên truyền, định hướng 
dư luận, phản ánh đầy đủ, trung 
thực những lĩnh vực quản lý của 
ngành, góp phần vào sự phát triển 
chung của đất nước.  

 (Tổng hợp) 
 

THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI CÔNG 
NGHỆ: COI DOANH NGHIỆP 
LÀ TRUNG TÂM 

 
Khảo sát của Bộ Khoa học và 

Công nghệ (KH&CN) tại 2.000 
doanh nghiệp (DN) cho thấy, 35% 
đơn vị ứng dụng công nghệ, trong 
đó có công nghệ thông tin đã giúp 
năng suất lao động tăng từ 1,7 - 2 
lần. 

Cơ hội bứt phá 
Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 

Ngọc Anh, nhận thấy rõ KH&CN 
là một trong những con đường 
ngắn nhất để bứt phá, cùng với cơ 
hội trước cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0, ngày càng nhiều DN 
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mạnh dạn đầu tư nghiên cứu, đổi 
mới, ứng dụng công nghệ hiện đại, 
từ đó, nâng cao chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

Ví dụ, thông qua dự án “Nghiên 
cứu thiết kế, chế tạo xe khách 
giường nằm cao cấp mang thương 
hiệu Việt Nam”, Công ty CP ôtô 
Trường Hải (Thaco) đã làm chủ 
được tính toán, thiết kế và mô 
phỏng hoàn chỉnh kết cấu ôtô 
khách. Từ đó, rút ngắn khoảng 
cách trình độ thiết kế và công nghệ 
chế tạo ôtô của Việt Nam so với 
các nước trong khu vực ASEAN; 
nâng cao tỷ lệ nội địa hóa của xe 
khách lên đến 61%. Chất lượng nội 
thất tương đương sản phẩm nhập 
khẩu từ Hàn Quốc trong khi giá 
thành chỉ bằng 50 - 60%. Hiện sản 
phẩm xe khách giường nằm cao 
cấp do Thaco sản xuất chiếm lĩnh 
hơn 85% thị phần trong nước và có 
khả năng xuất khẩu. 

Bà Đào Thúy Hà – Trưởng phòng 
Marketing, Công ty CP Traphaco - 
cho biết, DN đã khánh thành nhà 
máy sản xuất thuốc tân dược hiện 
đại, thông minh nhất Việt Nam tại 
tỉnh Hưng Yên. Nhà máy có tổng 
vốn đầu tư 477 tỷ đồng, gồm 3 
phân xưởng và 5 dây chuyền sản 
xuất. Dây chuyền sản xuất thuốc 
ứng dụng công nghệ thông tin, 

được đầu tư đồng bộ và tự động 
hóa hoàn toàn. 

Giúp sức cho doanh nghiệp 
Trong bối cảnh hội nhập sâu 

rộng, công nghệ được xem là công 
cụ chiến lược để phát triển một 
cách nhanh chóng và bền vững. 
Tuy nhiên, báo cáo của Tổng cục 
Thống kê cho thấy tỷ trọng đầu tư 
cho KH&CN của DN mới chỉ 
khoảng 1% GDP và chỉ tập trung 
vào các DN lớn. Còn khu vực DN 
tư nhân, đặc biệt DN nhỏ và vừa 
chưa tham gia nhiều vào hoạt động 
nghiên cứu và triển khai (R&D). 

Về vấn đề này, Chính phủ cũng 
như Bộ KH&CN đặc biệt coi trọng 
việc thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động đổi 
mới công nghệ trong DN. Việc xác 
định lấy DN là trung tâm của đổi 
mới KH&CN; xây dựng và triển 
khai chính sách hỗ trợ của nhà 
nước thông qua việc hình thành 
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia, 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia, 
Chương trình KH&CN quốc gia… 
Đây là những kênh tài chính cung 
cấp khoản tài trợ, hỗ trợ vốn vay, 
bảo lãnh tín dụng, giúp DN tiến 
hành hoạt động nghiên cứu, đổi 
mới công nghệ phục vụ hoạt động 
sản xuất, kinh doanh. 

Bên cạnh đó, nỗ lực thu hút, 
khuyến khích DN tham gia vào 
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hoạt động KH&CN cũng được các 
bộ, ngành quan tâm và xây dựng 
thành những chương trình hỗ trợ 
như: Chương trình nghiên cứu 
KH&CN trọng điểm quốc gia về 
phát triển công nghiệp hóa dược 
đến năm 2020 của Bộ Công 
Thương; Đề án đưa Việt Nam sớm 
trở thành nước mạnh về công nghệ 
thông tin và truyền thông của Bộ 
Thông tin và Truyền thông… 

Dù vậy, trong hoạt động đổi mới 
công nghệ, DN phải đóng vai trò 
chủ động, đưa ra những kế hoạch, 
quyết sách chuẩn xác để đầu tư đổi 
mới công nghệ sao cho đạt hiệu 
quả cao nhất. 

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tập 
trung tuyên truyền và hỗ trợ DN 
ứng dụng, đổi mới công nghệ; 
khuyến khích thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN gắn với DN; thực hiện 
đồng bộ các giải pháp nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa...  

 (Theo most.org.vn) 
 

“ĐÁNH THỨC” NGHIÊN CỨU 
“NGỦ TRONG NGĂN KÉO” 

Có hay không tình trạng kết quả 
nghiên cứu khoa học “bỏ ngăn 
kéo”, không có giá trị áp dụng vào 
thực tiễn? - Đó là câu hỏi được 
nhiều đại biểu chất vấn tại kỳ họp 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 
diễn ra ngày 19-3-2018. 

Thừa nhận tình trạng “bỏ ngăn 
kéo” là vấn đề khiến người trong 
ngành trăn trở, nhưng theo Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
Chu Ngọc Anh, nhiều công trình 
nghiên cứu khoa học đã được 
“đánh thức” đúng lúc, tạo nên 
những thành tựu trong thực tiễn. 

Từ nghiên cứu “bỏ ngăn kéo”… 
Một đề tài hay một công nghệ có 

thể phát huy hiệu quả trong đời 
sống hay không phụ thuộc vào 
nhiều vấn đề, trong đó có ba yếu tố 
quan trọng: Nhu cầu của thị 
trường; năng lực tiếp thu của 
doanh nghiệp và khả năng sáng tạo 
của các nhà khoa học. Ông Nguyễn 
Thiện Thành, Giám đốc Văn phòng 
các chương trình trọng điểm cấp 
Nhà nước chia sẻ: Nghiên cứu 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
có tính đặc thù là hiệu quả luôn có 
độ trễ. Kết quả nghiên cứu dù có 
tốt, có hay đến mấy nhưng khi 
chưa hội tụ được ít nhất ba yếu tố 
kể trên thì vẫn tạm thời “nằm im” 
hoặc không phát huy được hiệu 
quả. Thời gian để hội tụ được các 
yếu tố này có thể là 1 năm, 5 năm, 
thậm chí lâu hơn. Chưa kể, khoảng 
thời gian cần thiết để các nhà khoa 
học có được một kết quả nghiên 
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cứu đạt đến “độ chín” cũng có thể 
mất từ 3 đến 5 năm nữa. Điều này 
dễ dẫn đến ý hiểu là kết quả bị 
“xếp vào ngăn kéo”. 

 
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn 

Thiện Thành, nói như vậy không 
phải là để biện minh cho những gì 
được cho là thiếu hiệu quả, và đây 
cũng chưa phải là tình trạng phổ 
biến, đặc biệt là trong bối cảnh cơ 
chế quản lý từ khâu đặt hàng đến 
nghiệm thu của Bộ KH&CN đã có 
nhiều đổi mới trong thời gian gần 
đây. 

Nguyên Bộ trưởng Bộ KH-CN 
Nguyễn Quân từng trả lời chất vấn 
tại Quốc hội, cho biết: Đề tài “bỏ 
ngăn kéo” có ba loại, trong đó một 
loại xấu là nghiên cứu không vì 
cuộc sống, nghiên cứu “cắt dán”, 
sao chép hoặc gian dối. Có hai loại 
mang tính tất yếu và không phải là 
xấu, đó là nghiên cứu cơ bản phải 
đi trước, làm tiền đề cho nghiên 
cứu ứng dụng, và nghiên cứu ứng 
dụng nhưng phải chờ cơ hội đầu tư 
để được thương mại hóa. Loại thứ 
2 có thời gian nằm chờ ngắn hạn 
hơn là những nghiên cứu ứng dụng 

đang chờ cơ hội tìm kiếm nhà đầu 
tư. Nhà khoa học có thể nghiên 
cứu rất thành công, nhưng nếu 
không có người đầu tư thì kết quả 
chỉ dừng ở phòng thí nghiệm... 

... đến những thành tựu mang 
tính dẫn đầu 

Gần đây, báo chí nói nhiều đến 
công trình nghiên cứu cây thuốc 
Trinh nữ hoàng cung của Tiến sĩ 
Nguyễn Thị Ngọc Trâm và Công 
ty Thiên Dược với kết quả là sản 
phẩm viên nang Crila chữa u xơ tử 
cung và tiền liệt tuyến được Cục 
Quản lý thực phẩm và dược phẩm 
của Mỹ (FDA) cấp phép đạt tiêu 
chuẩn xuất khẩu sang thị trường 
của nước này, được trao tặng “Biểu 
tượng vàng vì sự nghiệp chăm sóc 
sức khỏe cộng đồng”. Doanh thu 
của sản phẩm trong năm 2016 và 
2017 lên đến gần 100 tỷ đồng. 

Không nhiều người biết rằng việc 
đầu tư nghiên cứu này đã bắt đầu 
từ năm 1999. Trải qua 17 năm, 
thông qua 7 nhiệm vụ KH-CN, 
Tiến sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm 
mới phát triển được viên nang 
Crila và vùng nguyên liệu để sản 
xuất ra nó. Như vậy, có thể thấy độ 
trễ từ kết quả đề tài khoa học đầu 
tiên đến khi có sản phẩm là khoảng 
15 năm. Thậm chí, năm 2010, sau 
khi kết thúc 5 nhiệm vụ KH-CN, 
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đã có nhiều ý kiến cho rằng kết quả 
nghiên cứu này thuộc diện “đưa 
vào ngăn kéo”. 

Một ví dụ khác: Vào năm 2013, 
lần đầu tiên vắc xin Rotavin - M1 
phòng bệnh tiêu chảy được đưa ra 
thị trường. Đây là loại vắc xin đầu 
tiên tại nước ta được nghiên cứu và 
sản xuất thành công từ chủng vi rút 
của người Việt Nam, phù hợp với 
người Việt. Thành công này đánh 
dấu bước ngoặt trong ngành Vắc 
xin học. Việt Nam là nước thứ hai 
của Châu Á, là một trong bốn nước 
trên thế giới (sau Mỹ, Bỉ, Trung 
Quốc) tự sản xuất được loại vắc 
xin này. Để có được kết quả đó, 
các nhà khoa học đã trải qua 16 
năm nghiên cứu (bắt đầu từ năm 
1998). Vào năm 2008 (sau khi kết 
thúc 3 đề tài), hiệu quả nghiên cứu 
gần như bằng không và kết quả thu 
được từ đề tài nghiên cứu đầu tiên 
vẫn được coi là “bỏ ngăn kéo”. 

Việc ghép tạng được các nhà 
khoa học Việt Nam bắt đầu nghiên 
cứu từ năm 1991. Năm 1992, 
thông qua nhiệm vụ KH-CN, ca 
ghép thận đầu tiên được thực hiện 
tốt đẹp. Tuy nhiên, mãi đến những 
năm 2000, kỹ thuật này mới được 
phát triển thành công trong 12 
bệnh viện. Đến nay, 18 bệnh viện 
trong cả nước đã ứng dụng thành 

công kỹ thuật này. 
Kế tiếp thành công của kỹ thuật 

ghép thận, ngành KH-CN tiếp tục 
hướng tới các kỹ thuật cao hơn: 
Ghép gan thành công vào năm 
2004, ghép tim thành công vào 
năm 2010, ghép thận từ người cho 
chết não thành công vào năm 2010, 
ghép khối tụy và thận từ người cho 
chết não thành công vào 2014. Đặc 
biệt, năm 2017, từ một nhiệm vụ 
KH-CN, lần đầu tiên tại Việt Nam 
có ca ghép phổi từ người cho sống 
được thực hiện thành công...  

Những kết quả nói trên đã chấm 
dứt giai đoạn tụt hậu về trình độ 
ghép tạng của các nhà khoa học 
Việt Nam so với thế giới. 

Thành tựu KH-CN cần có thời 
gian để ứng dụng vào thực tiễn. 
Việc hiểu rõ tính đặc thù giúp 
chúng ta xác định thái độ kiên 
nhẫn, kiên trì đầu tư để có được kết 
quả nghiên cứu có ích cho đời 
sống. Tất nhiên, bên cạnh đó, cần 
duy trì thái độ kiên quyết “nói 
không” với những đề tài được "vẽ" 
ra để trục lợi. 

 (Theo Hà Nội mới) 
 

NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 
CAO THU HÚT DOANH 
NGHIỆP 

Thời gian gần đây, một số DN 
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sau khi cổ phần hóa (CPH) đã 
mạnh dạn đa dạng hóa các lĩnh 
vực hoạt động, trong đó đầu tư vào 
lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao (NNUDCNC) được 
quan tâm hàng đầu. Điều này cho 
thấy NNUDCNC đang có sức hấp 
dẫn mạnh mẽ đối với DN.  

DN rót tiền sản xuất NNUDCNC 
Theo ngành NN-PTNT, triển khai 

chủ trương thu hút đầu tư vào 
NNUDCNC, thời gian qua, đã có 
nhiều DN chuyên sản xuất nông 
nghiệp liên hệ tìm hiểu thông tin 
và đầu tư. Chẳng hạn, Công ty CP 
Cao su Thống Nhất đang có kế 
hoạch chuyển đổi 73 ha đất trồng 
cao su không hiệu quả tại nông 
trường Phong Phú để trồng chuối, 
khoai lang… theo mô hình 
NNUDCNC. Bên cạnh đó, một số 
đơn vị, DN ngoài ngành cũng quan 
tâm đến lĩnh vực này. Từ giữa năm 
2017, Công ty CP Xây dựng và 
Phát triển đô thị BR-VT (UDEC) 
đã lấy ý kiến cổ đông để bổ sung 
thêm lĩnh vực kinh doanh là nông 
nghiệp và hoạt động dịch vụ có 
liên quan. Do chưa tìm được quỹ 
đất nên công ty đang mượn 2 ha 
đất thuộc quy hoạch sân vận động 
của huyện Châu Đức để đầu tư khu 
thí nghiệm cấy mô, nhân giống cây 
trồng (Ufarm). Đến nay, UDEC đã 

đầu tư hơn 10 tỷ đồng vào Ufarm 
tại Châu Đức để xây dựng phòng 
thí nghiệm cấy mô, nhân giống các 
loại cây trồng như: Lan, nấm... 
Hiện phòng thí nghiệm đang nhân 
giống các loại lan quý trên thế giới 
phục vụ nhu cầu trong tỉnh và khu 
vực, hơn 1 tháng nữa sẽ xuất bán 
ra thị trường. 

Tính đến nay, ngoài 23 tổ chức, 
DN, cá nhân đã và đang đầu tư sản 
xuất NNUDCNC trên diện tích 
664,5ha, còn có thêm 26 DN đang 
xin đầu tư các dự án NNUDCNC 
với diện tích 3.454ha, với tổng 
mức đầu tư hơn 1.913 tỷ đồng. Các 
dự án tập trung vào trồng các loại 
cây ăn quả, cây công nghiệp có giá 
trị cao như: Bưởi da xanh, cam 
sành, sầu riêng, nhãn, bơ, dưa lưới, 
hồ tiêu, một số loại rau củ quả và 
nuôi trồng thủy hải sản. 

 
Kiểm tra chất lượng cây giống trong 

phòng thí nghiệm cấy mô, nhân giống các 
loại cây trồng của Công ty UDEC. 

Tạo điều kiện tối đa để thu hút 
đầu tư 

Muốn thu hút đầu tư, phát triển 
NNUDCNC, chính sách hỗ trợ về 
vốn và đất đai là những yếu tố 



Số 264 - 4/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 16 

hàng đầu. Thời gian qua, để tạo 
nguồn đất sạch, thuận lợi cho các 
nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh đã làm 
việc với Tập đoàn Công nghiệp 
Cao su Việt Nam và thống nhất 
chủ trương chuyển 1.033ha đất cao 
su tại huyện Châu Đức về cho tỉnh 
quản lý để kêu gọi các nhà đầu tư 
có năng lực, kinh nghiệm tham gia 
đầu tư các dự án NNUDCNC. 

Ngoài việc hỗ trợ nguồn đất sạch, 
thời gian qua các chính sách hỗ trợ 
nông nghiệp của Chính phủ đã tạo 
điều kiện cho các DN, cơ sở có cơ 
hội tiếp cận nguồn vốn vay để đầu 
tư chuyển đổi sản xuất, góp phần 
vào phát triển nền nông nghiệp của 
tỉnh. Thống kê của Chi nhánh 
NHNN tỉnh cho biết, tính đến hết 
quý I-2018, doanh số giải ngân tín 
dụng phát triển nông nghiệp, nông 
thôn trên địa bàn tỉnh đạt 4.500 tỷ 
đồng, dư nợ cho vay đạt 14.700 tỷ 
đồng, tăng 6,52% so với đầu năm, 
chiếm 24,60% tổng dư nợ toàn địa 
bàn. Nhiều cơ chế, chính sách hỗ 
trợ nông nghiệp được ban hành 
như hỗ trợ về lãi suất cho vay 
trung, dài hạn bằng VND thấp hơn 
so với mức lãi suất cho vay thông 
thường. Cụ thể, lãi suất cho vay 
ngắn hạn bằng VND phổ biến đối 
với lĩnh vực nông nghiệp, nông 
thôn, doanh nghiệp NNUDCNC ở 

mức 6-6,5%/năm;  trong khi đó đối 
với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh 
thông thường ngắn hạn ở mức 7-
11%/năm. Lãi suất cho vay trung, 
dài hạn bằng VND đối với ngành, 
lĩnh vực ưu tiên ở mức 8-
10%/năm; trong khi lĩnh vực sản 
xuất, kinh doanh phổ biến ở mức 
9-21%/năm.  

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
 
 
 Gốm trong suốt có độ dẫn 
điện ion âm 

Các nhà nghiên cứu từ Phòng thí 
nghiệm nghiên cứu vật liệu nhiệt 
độ cao và chiếu xạ (CEMHTI) ở 
Trường Đại học Orléans (Pháp) đã 
tìm ra phương pháp kết tinh hoàn 
toàn bằng kính, để tổng hợp gốm 
sứ trong suốt đầu tiên có tính dẫn 
ion âm (anion). Công trình này, 
được xuất bản trong Tạp chí Hóa 
học Vật liệu A, mở đường cho sản 
xuất năng lượng sạch hơn. 

Gốm sứ là vật liệu đa tinh thể có 
các đặc tính cơ khí, điện, từ, đặc 
biệt quang hoặc siêu dẫn và được 
sử dụng như vật liệu cách nhiệt 
hoặc các vật liệu che chắn điện 
hoặc lưu trữ dữ liệu, bộ phận giả... 
Để có được loại gốm linh hoạt này, 
các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu 

THÀNH TỰU KH&CN 
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và phát triển trong 10 năm trong 
phòng thí nghiệm CEMHTI 
(Trường Đại học Orléans). Nhờ 
phương pháp này, các nhà nghiên 
cứu từ phòng thí nghiệm này đã 
sản xuất ra những sản phẩm gốm 
đầu tiên kết hợp tính dẫn điện 
anion và tính chất trong suốt để 
cho các ứng dụng năng lượng. 
Phương pháp thông thường để sản 
xuất gốm sứ trong suốt là sự thiêu 
kết dưới áp lực của các loại bột 
nano. Sự kết tinh từ một giai đoạn 
vô định hình (không kết tinh) như 
thủy tinh cho phép tổng hợp ở 
nhiệt độ vừa phải (<1000°C) của 
giai đoạn kết tinh mới không thể 
tiếp cận ở nhiệt độ cao. 

 Hơn nữa, do không có độ xốp và 
độ lưỡng tính thấp của cấu trúc thu 
được, gốm sứ được tổng hợp qua 
kênh thủy tinh trong suốt trong tia 
nhìn thấy được và gần hồng ngoại. 
Đây là những đồ gốm đầu tiên kết 
hợp các tính chất dẫn anion và độ 
trong suốt. 

 Bằng tính dẫn điện của chúng, 
vật liệu này có thể được sử dụng 
như các chất điện phân rắn trong 
các tế bào nhiên liệu oxit rắn (IT-
SOFC) ở nhiệt độ trung gian, để 
sản xuất năng lượng ít gây ô nhiễm 
hơn thông thường ở nhiệt độ cao. 
Các ứng dụng cũng có thể được dự 

kiến trong các hệ thống tách nước 
làm cho hệ thống có thể có được 
hydro và oxy bằng cách phân tách 
qua làm nóng các nguyên tử tạo 
thành phân tử nước: đồ gốm trong 
suốt, truyền ánh sáng hấp thụ vào 
lõi của hệ thống, sẽ được đưa đến 
nhiệt độ cao bằng bức xạ mặt trời, 
do đó nâng cao hiệu quả và giảm 
tác động môi trường của các hệ 
thống này. 

 (Theo NASATI) 
 

 Việt Nam sản xuất thành công 
viên sủi curcumin trị bệnh dạ 
dày  

Curcumin là thành phần tinh túy 
nhất của củ nghệ vàng, có rất 
nhiều tác dụng quý, trong đó có tác 
dụng lên bệnh lý viêm, loét dạ dày 
và trào ngược 

Sau 3 năm nghiên cứu, nhóm các 
nhà khoa học đến từ Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam, 
Khoa Y dược (Đại học Quốc gia 
Hà Nội), Trung tâm Nano và Năng 
lượng (Đại học Quốc gia Hà Nội) 
và Đại học Dược Hà Nội, đã ứng 
dụng thành công công nghệ hướng 
đích vào hoạt chất curcumin, chiết 
xuất từ củ nghệ vàng. 

Thành công này được đánh giá là 
bước đột phá của y dược học Việt 
Nam, đưa nước ta trở thành nước 
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thứ hai (sau Mỹ) sản xuất thành 
công viên sủi curcumin. 

PGS. Nguyễn Hoàng Hải, Phó 
Giám đốc Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Phó Chủ tịch Nhóm nghiên 
cứu thiết kế và phát triển thuốc 
mới VSL cho biết, curcumin là 
thành phần tinh túy nhất, chịu trách 
nhiệm các tác dụng sinh học của củ 
nghệ vàng. Curcumin có rất nhiều 
tác dụng quý, đã được khoa học và 
thực nghiệm chứng minh, trong đó 
có tác dụng lên bệnh lý viêm, loét 
dạ dày và trào ngược. 

Để phát huy tối đa hiệu quả của 
curcumin hướng đích, việc lựa 
chọn dạng bào chế phù hợp để đem 
lại hiệu quả nhanh nhất, an toàn 
nhất và phù hợp nhất với đa số 
người sử dụng cũng rất quan trọng. 
Các nhà khoa học đã đạt được 
dạng bào chế các tiêu chí này là 
viên nén dạng sủi. Sản phẩm này 
sẽ phát huy tối đa các tác dụng đối 
với nhiều vị trí viêm loét trên niêm 
mạc dạ dày. 

Viên sủi curcumin được bào chế 
dưới dạng viên sủi giúp hoạt chất 
thẩm thấu vào máu nhanh chóng, 
gần như được hấp thu ngay do 
người dùng hòa tan viên sủi trong 
nước trước khi dùng, không phải 
trải qua các quá trình rã-tan trong 
cơ thể như viên nén. 

Ở dạng bào chế sủi, các hạt 
curcumin hướng đích sẽ được phân 
tán đều trong dung dịch và đến 
được các vị trí khó trên đường tiêu 
hóa như hang vị, bờ cong… để 
phát huy tác dụng và giảm kích 
ứng niêm mạc dạ dày. Hơn nữa, ở 
dạng sủi cũng là dạng bào chế ưu 
việt nhất để ổn định kích thước hạt 
curcumin siêu nhỏ, giúp tăng độ 
hấp thu curcumin vào cơ thể. 

Theo Hội Khoa học tiêu hóa Việt 
Nam, khoảng 70% dân số có nguy 
cơ bị đau dạ dày; 20% dân số Việt 
Nam mắc bệnh đau dạ dày và con 
số này đang không ngừng tăng, 
ước tính mỗi năm tăng khoảng 
0,2%. Viêm loét dạ dày ảnh hưởng 
trực tiếp đến sức khỏe của bệnh 
nhân. Nếu không phát hiện và điều 
trị kịp thời, sẽ dẫn đến nhiều biến 
chứng, trong có ung thư dạ dày.  

(Theo chinhphu.vn) 
 

 Việt Nam ghép phổi thành 
công từ người cho chết não  

Thành công của ca ghép phổi từ 
người cho chết não đầu tiên ở Việt 
Nam là sự đột phá về khoa học và 
công nghệ (KH&CN) trong Y học 
và là thành tích đặc biệt xuất sắc 
không chỉ của các thầy thuốc Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 mà 
còn của cả ngành y tế Việt Nam. 



Số 264 - 4/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 19 

Điều đó cũng đã bổ sung thêm 
minh chứng để đánh dấu nền y học 
Việt Nam trên bản đồ ghép tạng 
thế giới. 

Ca ghép phổi từ người cho chết 
não đầu tiên ở Việt Nam tại Bệnh 
viện Trung ương Quân đội 108 là 
kết quả của đề tài KH&CN cấp 
quốc gia “Nghiên cứu triển khai 
ghép phổi lấy từ người cho chết 
não” và Dự án tăng cường năng lực 
nghiên cứu ghép mô, bộ phận cơ 
thể người được đầu tư bằng nguồn 
kinh phí sự nghiệp KH&CN.  

Theo Trung tướng, GS.TS. Mai 
Hồng Bàng, ca ghép phổi được 
thực hiện trên bệnh nhân Trần 
Ngọc Hanh, sinh 1964, quê tại 
Nam Định, được chẩn đoán trước 
ghép là “Suy hô hấp do bệnh phổi 
tắc nghẽn mạn tính giai đoạn 
cuối”, người hiến tạng phổi là một 
bệnh nhân nam 45 tuổi, chết não 
hiến tạng. Đây đồng thời là trường 
hợp lấy - ghép đa tạng, điều phối 
vận chuyển, ghép đa tạng xuyên 
Việt lịch sử cho 6 bệnh nhân tại 3 
Bệnh viện ở 2 miền Nam - Bắc. 
Các kíp kỹ thuật Bệnh viện đã triển 
khai đồng thời 4 phòng mổ lấy - 
ghép phổi và các tạng khác.  

Sau gần 8 giờ, dưới dự hỗ trợ của 
2 chuyên gia đến từ Cộng hòa Pháp 
(một phẫu thuật viên, một bác sĩ 

gây mê), một chuyên gia ghép tạng 
đến từ Bỉ và hơn 60 bác sĩ, phẫu 
thuật viên, kỹ thuật viên, điều 
dưỡng của Bệnh viện đã thực hiện 
thành công ca ghép đặc biệt - ca 
ghép phổi lấy từ người cho chết 
não đầu tiên ở Việt Nam.  

Cùng thời điểm thực hiện ca ghép 
phổi, Bệnh viện Trung ương Quân 
đội 108 đã tiến hành lấy đa tạng 
ghép và phối hợp ghép cho 5 bệnh 
nhân khác: Ghép một thận, một 
giác mạc tại bệnh viện; chuyển một 
giác mạc còn lại ghép cho một 
bệnh nhân tại Bệnh viện mắt Trung 
ương. Đồng thời phối hợp chặt chẽ 
với Trung tâm điều phối quốc gia 
về ghép bộ phận cơ thể người, 
Bệnh viện Việt - Đức, Bệnh viện 
Chợ Rẫy, bảo quản, vận chuyển 
tim và một thận ghép cho hai bệnh 
nhân khác nữa tại Bệnh viện Chợ 
Rẫy (TP. Hồ Chí Minh). 

Trung tướng, GS.TS. Mai Hồng 
Bàng cho biết, tính đến chiều 28/3, 
sức khỏe của bệnh nhân được ghép 
phổi tiến triển tốt. Hiện bệnh nhân 
tỉnh táo, tự vận động, xét nghiệm 
và khí máu ổn định, chức năng 
phổi ghép ổn định. 5 bệnh nhân 
được ghép tạng còn lại hiện sức 
khoẻ cũng đã dần ổn định.  

Ghép tạng là một trong những 
thành tựu KH&CN đặc biệt xuất 
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sắc của ngành y tế, góp phần cứu 
sống tính mạng cho những người 
không may mắc phải các bệnh 
hiểm nghèo, không có khả năng 
điều trị bằng các biện pháp thông 
thường.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Nghiên cứu phát triển công 
nghệ sản xuất nhiên liệu sạch từ 
khí tự nhiên  

Bộ KH&CN đã phê duyệt nhiệm 
vụ KH&CN “Nghiên cứu phát 
triển công nghệ sản xuất nhiên liệu 
sạch, hóa chất từ khí tự nhiên và 
đề xuất phương án triển khai để 
khai thác có hiệu quả các nguồn 
khí đồng hành tại mỏ cận biên của 
Việt Nam” theo Nghị định thư hợp 
tác với Hàn Quốc đặt hàng để 
tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong 
kế hoạch năm 2018. 

Định hướng mục tiêu như sau: 
Phát triển được xúc tác và công 
nghệ thế hệ mới FGTL/FGTC sử 
dụng lò phản ứng microreactor để 
sản xuất nhiên liệu sạch và 
methanol từ khí tự nhiên giàu 
CO2; xây dựng được hệ thống thiết 
bị pilot sử dụng công nghệ 
FGTL/FGTC để sản xuất nhiên 
liệu sạch và methanol từ khí tự 
nhiên giàu CO2; sản xuất được 
nhiên liệu sạch và methanol từ khí 

tự nhiên giàu CO2; đề xuất phương 
án triển khai để khai thác có hiệu 
quả các nguồn khí đồng hành tại 
mỏ cận biên của Việt Nam. 

Yêu cầu đối với kết quả gồm: Bộ 
quy trình công nghệ sản xuất xúc 
tác thế hệ mới phù hợp với công 
nghệ FGTL/FGTC sản xuất nhiên 
liệu sạch và methanol từ các nguồn 
khí tự nhiên giàu CO2; bộ quy 
trình công nghệ FGTL/FGTC sản 
xuất nhiên liệu sạch và methanol từ 
các nguồn khí tự nhiên giàu CO2; 
bộ tài liệu thiết kế và chế tạo hệ 
thống thiết bị quy mô pilot công 
nghệ FGTL/FGTC sản xuất nhiên 
liệu sạch và methanol từ khí tự 
nhiên công suất 1000mL/ngày; 
phương án triển khai khai thác có 
hiệu quả các nguồn khí đồng hành 
tại mỏ cận biên của Việt Nam. 

Đồng thời, 01 hệ thiết bị pilot sản 
xuất nhiên liệu sạch và methanol 
sử dụng công nghệ FGTL/FGTC từ 
khí tự nhiên giàu CO2 công suất 
1000 mL/ngày; 20kg xúc tác 
reforming hơi nước; 15kg xúc tác 
tổng hợp FT; 15kg xúc tác tổng 
hợp methanol; 10L hỗn hợp 
hydrocacbon trong phân đoạn 
naphtha và diesel oil; 10L 
Methanol đạt tiêu chuẩn ASTM 
D1152; 01 bài báo, 01 đăng ký 
sáng chế, tham gia đào tạo 01 
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nghiên cứu sinh. 
Hồ sơ tham gia tuyển chọn được 

gửi theo đường bưu điện hoặc gửi 
trực tiếp đến Bộ KH&CN (qua 
Phòng Hành chính thuộc Văn 
phòng Bộ), số 113 phố Trần Duy 
Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội. Thời hạn cuối cùng nhận 
hồ sơ đăng ký tuyển chọn là 17h00 
ngày 25/5/2018. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

HAI CHỦ NHÂN GIẢI 
THƯỞNG TẠ QUANG BỬU 
VÀO TOP 100 NHÀ KHOA 
HỌC CHÂU Á 

Danh sách do Asian Scientist - 
tạp chí khoa học và công nghệ xuất 
bản bằng tiếng Anh tại Singapore - 
bình chọn. 

Với thành tích giành giải thưởng 
Tạ Quang Bửu - giải thưởng do Bộ 
KH&CN trao hàng năm cho các 
công trình nghiên cứu cơ bản trong 
lĩnh vực Khoa học tự nhiên - 
GS.TS Phan Thanh Sơn Nam (ĐH 
Bách khoa TP Hồ Chí Minh) và 
PGS.TS Nguyễn Sum (ĐH Quy 
Nhơn) đã được tạp chí Asian 
Scientist lựa chọn vào danh sách 
100 nhà khoa học châu Á. 

GS Phan Thanh Sơn Nam hiện là 

Trưởng khoa Kỹ thuật hóa học, 
Trưởng phòng thí nghiệm nghiên 
cứu cấu trúc vật liệu, Đại học Bách 
khoa (Đại học Quốc gia TP 
HCM).  

 
GS Phan Thanh Sơn Nam trong danh sách 

“Asian Scientist 100” năm 2018. 
Năm 2017, ông được trao giải 

thưởng Tạ Quang Bửu với công 
trình “Tổng hợp propargylamine từ 
N-methylaniline và alkyne đầu 
mạch thông qua con đường methyl 
hóa và hoạt hóa trực tiếp liên kết 
C-H sử dụng vật liệu 
Cu2(BDC)2(DABCO) làm xúc 
tác”. Đây là một trong số các công 
trình nghiên cứu ứng dụng vật liệu 
MOFs làm chất xúc tác cho phản 
ứng điều chế các hợp chất họ 
propargylamine theo con đường 
hoạt hóa trực tiếp liên kết C-H. 
Trong đó, các hợp chất chứa cấu 
trúc propargylamine có nhiều ứng 
dụng quan trọng trong lĩnh vực hóa 
dược, hóa chất nông nghiệp, vật 
liệu chức năng. 

Đặc biệt, trong quá trình nghiên 
cứu, nhóm của GS Phan Thanh 
Sơn Nam đã phát hiện ra một 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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chuyển hóa của N-methylaniline 
chưa từng được thế giới công bố 
trước đó. Bài báo khoa học này 
được các nhà khoa học trên thế 
giới rất quan tâm và được trích dẫn 
21 lần. 

PGS Nguyễn Sum hiện là giảng 
viên khoa Toán, trường ĐH Quy 
Nhơn. Ông được trao giải thưởng 
Tạ Quang Bửu năm 2017 nhờ công 
trình “Về bài toán hit của 
Peterson” (On the Peterson hit 
problem). Đây là một trong những 
vấn đề trọng tâm của tôpô đại số 
được xuất bản toàn văn trên tạp chí 
Advances in Mathematics và các 
chứng minh chi tiết cho trường hợp 
k = 4 được xuất bản online trên 
website arXiv của Đại học Cornell, 
Mỹ. 

 
PGS Nguyễn Sum trong danh sách “Asian 

Scientist 100” năm 2018. 
Những kết quả thu được từ việc 

nghiên cứu bài toán này có thể ứng 
dụng để nghiên cứu dãy phổ 
Adams đối với đồng luân ổn định 
của mặt cầu thông qua đồng cấu 
chuyển đại số của Singer; lý thuyết 
biểu diễn của các nhóm tuyến tính 

mà thường được sử dụng trong 
Hóa học lượng tử và ứng dụng 
trong một số bài toán khác của lý 
thuyết đồng luân. 

Asian Scientist là tạp chí khoa 
học và công nghệ xuất bản bằng 
tiếng Anh tại Singapore. Do hơn 
một phần tư số nhà khoa học trên 
thế giới xuất thân từ châu Á, tạp 
chí tự đặt ra cho mình sứ mệnh 
mang những câu chuyện thú vị 
nhất về cộng đồng này đến công 
chúng toàn cầu. 

Năm nay là năm thứ ba tạp chí 
xuất bản ấn phẩm “Asian Scientist 
100”, giới thiệu 100 nhà nghiên 
cứu, viện sĩ, và nhà sáng tạo hàng 
đầu ở châu Á - những người có 
đóng góp đáng kể trong các lĩnh 
vực khác nhau, từ thăm dò vũ trụ 
cho đến sinh học cấu trúc. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 
 
 

 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC 

Ngày 12/4/2018, tại Hà Nội, Viện 
Hỗ trợ Đổi mới Sáng tạo Doanh 
nghiệp (IBIA) và Vườn ươm doanh 
nghiệp thuộc Viện Khoa học Kỹ 
thuật Gwangju (GIST) Hàn Quốc 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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đã ký kết biên bản ghi nhớ và thỏa 
thuận hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ 
hợp tác trong một số lĩnh vực như: 
Chia sẻ thông tin về các doanh 
nghiệp khởi nghiệp và môi trường 
đầu tư của 2 quốc gia; hỗ trợ các 
doanh nghiệp khởi nghiệp của 2 
nước kết nối và cùng nhau thiết lập 
mạng lưới hỗ trợ kinh doanh, 
hướng tới thị trường toàn cầu, với 
sự tài trợ của Chương trình Hỗ trợ 
Hội nhập Toàn cầu ở Việt Nam và 
VKFrontier. 

IBIA được thành lập từ năm 2015 
với mục tiêu hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo ở Việt Nam. IBIA 
cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ 
chức/cá nhân trong nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; 
hỗ trợ tổ chức/cá nhân trong lựa 
chọn, tiếp thu, giải mã, làm chủ, 
cải tiến công nghệ; hỗ trợ tổ chức 
khoa học và công nghệ, doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
và phát triển công nghệ, tài sản trí 
tuệ...; phát triển, tiếp nhận các dự 
án hợp tác quốc tế về ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ… Trong 
thời gian qua, IBIA đã tích cực mở 
rộng quan hệ hợp tác với nhiều tổ 
chức quốc tế, trong đó có Hàn 
Quốc. Sự kiện ký kết hợp tác giữa 
IBIA và GIST lần này hứa hẹn mở 

ra nhiều cơ hội mới cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam 
và Hàn Quốc. 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
 

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 KT-XH. 

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%.   
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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.  

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.  

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 NLNT cho biết, thời 
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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 
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.  

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.  

Nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ bức xạ cũng được triển khai 
trong các lĩnh vực soi chiếu hệ 
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. Trung tâm Chiếu 
xạ Hà Nội đã hoàn thành việc nâng 
cấp dây chuyền công nghệ chiếu xạ 
công suất 300 tấn quả/ngày nhằm 
đáp ứng nhu cầu chiếu xạ thực 
phẩm, nông sản phía Bắc. Doanh 
thu từ chiếu xạ ở quy mô công 
nghiệp phục vụ xuất khẩu đối với 
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các mặt hàng hoa quả, thủy sản, 
hải sản… vào các thị trường khó 
tính như Mỹ, Nhật, Úc… đạt hàng 
trăm tỷ đồng mỗi năm... 

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. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
VÀ SỬ DỤNG ĐỘC QUYỀN 
HAI GIỐNG LÚA MỚI 

Ngày 12.4, tại thành phố Vũng 
Tàu, Viện Lúa Đồng bằng sông 
Cửu Long đã tổ chức lễ ký kết 
chuyển giao công nghệ và sử dụng 
độc quyền hai giống lúa mới OM 
18 và OM 9577 cho Tập đoàn Lộc 
Trời. 

Hai giống lúa OM 18 và OM 
9577 đã được chọn tạo và đưa vào 
khảo nghiệm từ năm 2011. 

Đây là hai giống lúa có những 
phẩm chất nổi trội, phù hợp để 
canh tác trong cả ba vụ, thích hợp 
trồng cả trong các vùng hạn, mặn, 
phù hợp để sản xuất gạo chất 
lượng cao phục vụ xuất khẩu. 

Cả hai giống lúa mới đã được Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn công nhận vào năm 2017 và 
cho phép sản xuất thử tại các tỉnh 
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Đồng bằng sông Cửu Long và 
Đông Nam bộ. 

Cụ thể, OM 9577 là giống lúa 
cao sản, ngắn ngày (thời gian sinh 
trưởng khoảng 100-107 ngày), cho 
năng suất cao, có khả năng chống 
chịu rầy nâu, đạo ôn và bệnh vàng 
lùn-lùn xoắn lá. 

 
Giống OM 9577 có khả năng 

chống chịu mặn khoảng 4%, tính 
thích nghi rộng và canh tác được 
các vụ trong năm; có thể đưa vào 
cơ cấu canh tác để dần thay thế 
giống lúa đang trồng phổ biến tại 
vùng nhiễm mặn. 

Giống lúa OM 18 cũng có nhiều 
ưu điểm nổi trội như: chống chịu 
mặn cao ở ngưỡng 3-4‰, chất 
lượng gạo tốt đáp ứng được yêu 
cầu để xuất khẩu, kháng sâu bệnh, 
nhất là kháng cao và ổn định đối 
với bệnh đạo ôn, năng suất cao và 
thời gian sinh trưởng ngắn. 

Khi các thành tựu nghiên cứu lúa 
giống của các nhà khoa học được 
bảo vệ và nhanh chóng đi vào thị 
trường, nền sản xuất nông nghiệp 
sẽ phát triển bền vững và đem lại 
sự tăng trưởng ấn tượng. 

Tập đoàn Lộc Trời hiện đang là 

một trong những đơn vị kinh 
doanh hạt giống, chiếm khoảng 
10% thị phần lúa giống tại Đồng 
bằng sông Cửu Long. Bên cạnh hạt 
giống lúa, Tập đoàn Lộc Trời cũng 
đang phát triển mạnh các loại hạt 
giống bao gồm bắp lai, dưa hấu và 
rau màu. 

Tập đoàn Lộc Trời hiện đang sở 
hữu Trung tâm Nghiên cứu và Sản 
xuất giống bao gồm 6 trại/nhà máy 
sản xuất với diện tích 500 ha, 
ngoài ra còn có hơn 10.000 ha hợp 
tác sản xuất lúa giống với nông 
dân. Các cơ sở này giúp Lộc Trời 
có đủ khả năng đáp ứng cho thị 
trường từ 60.000-80.000 tấn/năm. 

Năm 2018, Tập đoàn Lộc Trời 
đặt mục tiêu doanh số kinh doanh 
hạt giống đạt 974 tỷ đồng, trong đó 
lúa giống đạt 663 tỷ đồng, chiếm 
13,2% thị phần. Đến năm 2020, 
Lộc Trời đặt mục tiêu sẽ chiếm 
15% thị phần lúa giống của cả 
nước.  

Dự kiến đến năm 2020, Lộc Trời 
sẽ cung cấp khoảng 10.000 tấn 
giống lúa thuần thương hiệu Lộc 
Trời đến bà con nông dân. 

(Theo TTXVN) 
 
 

 
TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC VỚI 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 



Số 264 - 4/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 28 

HÀN QUỐC VỀ THỬ NGHIỆM 
VÀ CHỨNG NHẬN 

Sáng ngày 12/4/2018, đại diện Tổ 
chức các phòng Thử nghiệm Hàn 
Quốc (KTL) đã có buổi thăm và 
làm việc với Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (TCĐLCL). 

Về phía đoàn KTL có ông Jae-
Hee Kim, Giám đốc Tổ chức các 
phòng Thử nghiệm Hàn Quốc 
(KTL) cùng các chuyên gia. Tiếp 
đoàn về phía Tổng cục 
TCĐLCL có Tổng cục trưởng Trần 
Văn Vinh và các đơn vị liên quan. 

Tổ chức các phòng Thử nghiệm 
Hàn Quốc (KTL) là một tổ chức 
trực thuộc Bộ Thương mại, Công 
nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc. 
Trong hơn 40 năm, KTL là một tổ 
chức kiểm tra toàn diện, bao gồm 
cả việc phát triển công nghệ kiểm 
tra, đánh giá và hỗ trợ các công ty 
để có được chứng nhận Quốc tế. 

 Tại buổi tiếp, hai bên đã giới 
thiệu về năng lực, các dịch vụ cung 
cấp và năng lực thử nghiệm, chứng 
nhận hệ thống, sản phẩm của đơn 
vị mình. Ngoài ra, hai bên cũng 
bàn bạc về một số lĩnh vực mà hai 
bên có thể hợp tác trong thời gian 
tới. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

HƯỚNG DẪN GẮN THIẾT BỊ 

IN CHỨNG TỪ KHI ĐỔ XĂNG 
DẦU 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (Bộ KH-CN) vừa có 
văn bản hướng dẫn các doanh 
nghiệp kinh doanh xăng dầu thực 
hiện quy định gắn thiết bị in chứng 
từ bán hàng cho cột đo xăng dầu.  

 
Theo hướng dẫn, từ ngày 1-7-

2018, cột đo xăng dầu phải có thiết 
bị in chứng từ bán hàng để sẵn 
sàng in và cung cấp chứng từ cho 
khách hàng khi có yêu cầu trong 
hoạt động bán lẻ xăng dầu (theo 
khoản 7 Điều 6 Thông tư số 
15/2015/TT-BKHCN của Bộ KH-
CN). 

Doanh nghiệp có thể sử dụng 
chung thiết bị in chứng từ cho 
nhiều cột đo xăng dầu nhưng 
không được gây nhầm lẫn cho 
khách hàng. Đối với cột đo xăng 
dầu đã được sử dụng nhưng chưa 
gắn thiết bị in chứng từ thì doanh 
nghiệp sở hữu, sử dụng cột đo 
xăng dầu xem xét liên hệ với cơ sở 
sản xuất, nhập khẩu xăng dầu này 
để thực hiện gắn thiết bị in chứng 
từ. 

Trường hợp cơ sở sản xuất, nhập 
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khẩu cột đo xăng dầu đã bị phá 
sản, giải thể hoặc có văn bản trả lời 
không đáp ứng được yêu cầu của 
doanh nghiệp thì doanh nghiệp đề 
nghị tổ chức đủ năng lực kỹ thuật 
tiến hành gắn thiết bị in chứng từ 
và thực hiện phê duyệt mẫu (cải 
tiến, gắn thiết bị in chứng từ) và 
kiểm định lại theo quy định. 

 (Theo sggp.org.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Các nhà khoa học Nga chế tạo 
thành công máy in 3D “thực”  

Các nhà sinh học và vật lý của 
nước này đã chế tạo thành công 
các hạt nano cho phép in ba chiều 
(3D) các vật thể ở mọi hình dạng 
và kích thước bằng tia laser hồng 
ngoại thông thường.  

 
Một công ty 3D của Nga in một ngôi nhà 

nhỏ trong vòng 24 giờ. Ảnh minh họa.  

Cho đến nay, giới khoa học đã 
phát minh ra hàng chục máy in 3D 
có khả năng in bằng mọi chất liệu, 
từ nhựa thông thường cho tới tế 
bào sống và kim loại nóng chảy. 
Tuy nhiên, tất cả các máy in này 

đều chưa giải quyết được 2 hạn 
chế, đó là độ phân giải thấp và tốc 
độ in chậm do máy in 3D hiện có 
đều in theo cơ chế nhiều lớp.  

Nhóm tác giả đã tạo nên các hạt 
nano có khả năng chuyển bức xạ 
hồng ngoại thành tia cực tím, hỗ 
trợ quá trình in.  

Theo ông Khaidukov, sáng chế 
của nhóm ông có thể áp dụng cho 
các nguyên liệu polymer hiện có, 
cho phép sử dụng máy in 3D vào 
thực tế ngay lập tức.  

Theo ý đồ của nhóm tác giả, phát 
minh mới có thể được sử dụng 
trong vẽ laser ba chiều, vi xử lý vật 
liệu, trong kỹ thuật chụp toàn ảnh 
(holography) và kỹ thuật chụp lại 
và tái dựng hình ảnh ba chiều của 
vật thể... 

 (Theo Vietnamplus.vn) 
 Chế tạo màng nano để lưu trữ 
dữ liệu mật độ cao 

 
Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên 

thử nghiệm phương pháp xét 
nghiệm nước tiểu giúp phát hiện 
ung thư, một trong những phương 
pháp được cho là sẽ hỗ trợ đắc lực 
cho việc phát hiện sớm căn bệnh 
này.  

TIN NGẮN KH&CN 
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Từ 2 năm trước, Tập đoàn công 
nghệ hàng đầu Nhật Bản Hitachi 
đã phát triển công nghệ cơ bản để 
phát hiện ung thư vú và ung thư 
ruột kết nhờ sử dụng các mẫu nước 
tiểu. Công nghệ của Hitachi tập 
trung vào những thành phần trong 
mẫu nước tiểu của người bệnh và 
coi đây là những dấu hiệu sinh học 
giúp phát hiện bệnh.  

Mục đích chính của biện pháp là 
giúp phát hiện sớm hơn các bệnh 
ung thư, kéo dài tuổi thọ cho người 
bệnh và giảm chi phí chăm sóc y tế 
và dịch vụ xã hội. 

Hitachi sẽ kết hợp với Đại học 
Nagoya ở miền Trung Nhật Bản để 
bắt đầu thử nghiệm phương pháp 
mới trong tháng này và kéo dài tới 
tháng 9.  

Phương pháp này cũng có thể 
được dùng để phát hiện sớm các 
bệnh ung thư ở trẻ nhỏ, nhóm bệnh 
nhân vốn rất sợ lấy máu. Hitachi 
kỳ vọng sẽ đưa công nghệ này vào 
thực tiễn trong những năm 2020. 

(Theo TTXVN) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 9 nhà khoa học được đề cử 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 
2018 

Thông tin từ Qũy phát triển 
KH&CN Quốc gia cho biết, Hội 

đồng xét tặng Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2018 đã đề cử 9 
nhà khoa học nhận giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2018. 

Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia 
(Quỹ), Cơ quan Thường trực của 
Giải thưởng đã tiếp nhận 54 hồ sơ 
đăng ký tham gia Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu 2018. Các Hội đồng 
Khoa học chuyên ngành của Quỹ 
đã họp đánh giá các hồ sơ đề nghị 
xét tặng Giải thưởng và đề cử 9 hồ 
sơ lên Hội đồng Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2018, trong đó đề 
cử 7 Giải thưởng chính và 2 Giải 
thưởng trẻ là tác giả của công trình 
khoa học xuất sắc. 

Hội đồng Giải thưởng sẽ làm 
việc, xem xét và đề xuất nhà khoa 
học đoạt Giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm 2018 vào cuối tháng 
4/2018. Lễ trao Giải thưởng dự 
kiến được tổ chức vào dịp ngày 
KH&CN Việt Nam 18/5/2018 tại 
Hà Nội. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu do 
Bộ KH&CN tổ chức hàng năm, 
nhằm khích lệ và tôn vinh các nhà 
khoa học có kết quả công bố xuất 
sắc trong nghiên cứu cơ bản thuộc 
lĩnh vực khoa học tự nhiên và kỹ 
thuật. Giải thưởng góp phần thúc 
đẩy nghiên cứu khoa học cơ bản 
nói riêng và KH&CN Việt Nam 
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nói chung tiếp cận trình độ quốc tế, 
tạo tiền đề cho KH&CN của đất 
nước hội nhập và phát triển.  

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Diễn tập chống mã độc tiền ảo 
quy mô lớn sắp diễn ra ở VN 

Ngày 09/05 tới, chương trình 
Diễn tập An toàn thông tin mạng 
WhiteHat Drill 05 với chủ đề 
“Điều tra, xử lý và phòng chống 
mã độc đào tiền ảo qua lỗ hổng 
phần mềm” sẽ diễn ra trực tuyến 
tại Cộng đồng An ninh mạng Việt 
Nam WhiteHat.vn. 

 
Liên tiếp trong các năm 2017, 

2018, cộng đồng mạng chứng kiến 
sự bùng nổ của mã độc đào tiền ảo. 
Các hình thức tấn công phổ biến 
được hacker sử dụng là khai thác 
lỗ hổng website, khai thác lỗ hổng 
phần mềm và lợi dụng mạng xã hội 
để phát tán virus. Tháng 3/2018, 
hàng trăm nghìn máy tính tại Việt 
Nam bị nhiễm W32.AdCoinMiner, 
virus phát tán qua dịch vụ quảng 
cáo trực tuyến. Đặc biệt, mã độc 
này có khả năng lây nhiễm các 
máy tính trong cùng mạng qua lỗ 

hổng phần mềm SMB mà mã độc 
tống tiền WannaCry đã khai thác, 
lây nhiễm hơn 300.000 máy tính 
chỉ trong vài giờ. Theo thống kê 
của Bkav, có tới hơn một nửa số 
máy tính tại Việt Nam tồn tại lỗ 
hổng này. 

 Trong WhiteHat Drill 05, Cục 
An toàn Thông tin phối hợp với 
Bkav xây dựng kịch bản diễn tập 
đồng thời tham gia điều phối 
chương trình. Chương trình sẽ diễn 
ra trực tuyến trên hệ thống 
Wargame 2.0 của Diễn đàn 
WhiteHat.vn từ 14h00 đến 17h00 
ngày 09/05. Các cơ quan, đơn vị, 
doanh nghiệp có thể đăng ký tham 
gia WhiteHat Drill 05 tại địa chỉ 
WhiteHat.vn/DangKy trước 00h00 
ngày 05/05. 

 (Theo dantri.com.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Kết nối nguồn nhân lực hỗ trợ 
Khởi nghiệp tỉnh BR-VT 

Sáng 6/4, tại Trung tâm Hội nghị 
tỉnh, UBND tỉnh đã phối hợp với 
Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp 
Khoa học Công nghệ Việt Nam 
(SVF) tổ chức Hội nghị “Kết nối 
nguồn nhân lực hỗ trợ Khởi nghiệp 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Tham dự 
Hội nghị, về phía UBND tỉnh có 
ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên 
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Ban thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ 
đạo hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT. Về phía Sở 
KH&CN, có ông Mai Thanh 
Quang, Giám đốc Sở KH&CN. Về 
phía Quỹ khởi nghiệp, Doanh 
nghiệp KH&CN Việt Nam có ông 
Phạm Duy Hiếu, Giám đốc. Cùng 
các đại biểu là lãnh đạo các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố trên địa bàn tỉnh và gần 
300 đại biểu là đại diện các doanh 
nghiệp, các trường đại học, các tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp, các 
doanh nhân trẻ, các bạn sinh viên, 
thanh niên. 

Hội nghị được tổ chức nhằm kết 
nối các nguồn lực để thúc đẩy 
phong trào khởi nghiệp năm 2018 
tạo lập được nền tảng vững chắc, 
đi vào chiều sâu và phù hợp với 
thực tiễn; qua đó, đưa khởi nghiệp 
trở thành động lực góp phần đẩy 
mạnh phát triển kinh tế - xã hội của 
địa phương. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã 
được nghe ông Phạm Duy Hiếu, 
Giám đốc Quỹ Khởi nghiệp doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ Việt 
Nam chia sẻ kinh nghiệm xây dựng 
hệ sinh thái khởi nghiệp địa 
phương. 

Cũng tại Hội nghị, UBND tỉnh và 

SVF đã ký kết thỏa thuận hợp tác 
nhằm kết nối nguồn lực thúc đẩy 
phát triển khởi nghiệp. Theo đó, 
Quỹ SVF sẽ hỗ trợ tỉnh trong triển 
khai chương trình ươm tạo, phát 
triển mạng lưới cố vấn, mạng lưới 
nhà đầu tư để phát triển các dự án 
khởi nghiệp và hệ sinh thái khởi 
nghiệp địa phương. 

Chiều cùng ngày, tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội nghị “Phát triển các dự 
án khởi nghiệp và giới thiệu các 
chính sách về KHCN hỗ trợ khởi 
nghiệp” nhằm cung cấp cho các 
doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp 
định hướng tổng quan về phát triển 
dự án khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 
BR-VT.  

Cũng tại Hội nghị, Đại diện Sở 
Khoa học - Công nghệ đã triển 
khai Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 
2018 và Giới thiệu các chính sách 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo: Chương trình ươm tạo; hỗ trợ 
kết nối cố vấn, kết nối nhà đầu tư; 
Chương trình KH&CN hỗ trợ 
doanh nghiệp; chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ; hỗ trợ dự án sản xuất thử 
nghiệm trong doanh nghiệp; chính 
sách cho vay và tài trợ của Quỹ 
phát triển KH&CN cùng các 
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chương trình khác. 
 (Theo Sở KH&CN) 

 
 Hội thảo “Phát triển du lịch 
trong cách mạng công nghiệp 
4.0” 

Ngày 29/03/2018, tại khách sạn 
Vũng Tàu Intourco đã diễn ra Hội 
thảo khoa học với chủ đề: “Phát 
triển du lịch trong cách mạng công 
nghiệp 4.0” do trường ĐH Bà Rịa 
– Vũng Tàu tổ chức, hội thảo nhằm 
thảo luận những vấn đề hiện nay 
trong phát triển du lịch tại Việt 
Nam và du lịch Vũng Tàu. 

Đến tham dự Hội thảo, về phía 
khách mời có PGS.TS Nguyễn 
Quyết Thắng - Phó Chủ tịch đào 
tạo Hiệp hội du lịch Việt Nam; ông 
Hoàng Ngọc Linh, Phó Chủ tịch 
thường trực Hiệp hội du lịch 
BRVT; ông Trịnh Hàng - Giám 
đốc Sở Du lịch BRVT; Đại diện 
các sở, ngành trong tỉnh; cùng các 
nhà khoa học, các diễn giả, tác giả 
các bài viết trong nước, các cơ 
quan quản lý du lịch, các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực du lịch, lữ 
hành, khách sạn,…  

Hội thảo đã nêu ra bản chất, 
những quan điểm nhìn nhận, đánh 
giá về cuộc mạng công nghiệp 4.0 
đang lan tỏa từ các nước phát triển 
đến các quốc gia đang phát triển 

trong đó có Việt Nam. Đồng thời 
đưa ra những nhận định về xu 
hướng của sự phát triển du lịch, 
các khó khăn, thách thức, cơ hội và 
giải pháp phát triển du lịch trong 
nước và du lịch tỉnh BR-VT trong 
kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 
4.0. 

 (Sở KH&CN) 
 
 
 

 
MÁY CHO CÁ ĂN TỰ ĐỘNG 
TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ IoT 

Một vấn đề mà người nuôi cá 
hiện nay quan tâm là khâu rải thức 
ăn cho cá. Vì khi thức ăn được rải 
nhiều cá sẽ không sử dụng hết, gây 
lãng phí và ô nhiễm môi trường, 
còn khi thiếu sẽ không đảm bảo 
cho sự sinh trưởng của cá. Để giải 
quyết vấn đề này, các nhà khoa 
học thuộc Công ty Cổ phần công 
nghệ CVTECH đã nghiên cứu sản 
xuất thành công máy cho cá ăn tự 
động tích hợp công nghệ IoT. 

Máy được kết hợp với bộ điều 
khiển trung tâm giúp người nuôi có 
thể cho cá ăn một cách hoàn toàn 
tự động mà vẫn đảm bảo không bị 
thừa lượng thức ăn. Cụ thể với bộ 
điều khiển trung tâm người nuôi có 
thể thiết lập thời gian mở hoặc tắt 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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máy, thời gian mỗi lần cho ăn qua 
smartphone; máy có thể nhắc nhở 
khi lượng thức ăn còn lại trong 
máy sắp hết; bật/tắt đèn chiếu sáng 
hồ cá qua smartphone. Bên cạnh 
đó, máy còn có tiếng chuông reo 
lên mỗi lần cho ăn giúp cá hình 
thành thói quen tụ hợp lại xung 
quanh khu vực có thức ăn, ăn hết 
thức ăn, tránh tình trạng thừa thức 
ăn, gây lãng phí và ô nhiễm môi 
trường. 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ 
phần công nghệ CVTECH. Số 81/9 
đường số 2, phường Trường Thọ, 
quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh; 
Tel: 028.38973268/0986945335; 
Website: www.iotechpro.com. 

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 

GIỐNG NẤM SÒ PN1 

 
Giống nấm sò PN1 do các nhà 

khoa học thuộc Học viện Nông 
nghiệp Việt Nam chọn tạo. Giống 
có hệ sợi nấm khỏe, sinh trưởng tốt 
trên nhiều loại nguyên liệu, đặc 
biệt trên nguồn rơm rạ ủ tự nhiên 
(nguyên liệu không qua khử trùng 
ở nhiệt độ cao). 

Thời gian hệ sợi nấm mọc kín giá 

thể nuôi trồng ngắn hơn các giống 
nấm sò khác 3-5 ngày. Quả thể 
nấm sinh trưởng được trong biên 
độ nhiệt độ rộng (16-350C), màu 
quả thể thay đổi rõ rệt theo mùa 
vụ, mọc chùm, thời gian ra quả thể 
phân bố đều trong chu kỳ nuôi 
trồng (không tập trung vào một vài 
đợt như các giống nấm sò khác), 
giúp thuận tiện cho việc tiêu thụ 
sản phẩm nấm tươi. Khả năng 
chống chịu sâu bệnh tốt, nhiễm 
nấm mốc và các loại bệnh khác 
thấp (<5%). Đặc biệt, giống nấm 
sò PN1 có thể sinh trưởng và phát 
triển ở nhiều vụ trong năm, năng 
suất ổn định (700-750kg nấm 
tươi/tấn nguyên liệu khô, cao hơn 
giống nấm sò khác khoảng 20%) 
và có độ đồng đều cao.  

Chi tiết xin liên hệ: TS Nguyễn 
Thị Bích Thùy - Khoa Công nghệ 
sinh học, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam. Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà 
Nội: Tel: 01679171187. 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
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Ngày 22/3/2018, Bộ Chính trị đã 
ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW 
về định hướng xây dựng chính sách 
phát triển công nghiệp quốc gia 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 được ban hành. 

Nghị quyết xác định mục tiêu 
tổng quát: Đến năm 2030, Việt 
Nam hoàn thành mục tiêu công 
nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ bản 
trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại; thuộc nhóm ba 
nước dẫn đầu khu vực ASEAN về 
công nghiệp, trong đó một số 
ngành công nghiệp có sức cạnh 
tranh quốc tế và tham gia sâu vào 
chuỗi giá trị toàn cầu. Tầm nhìn 
đến năm 2045, Việt Nam trở thành 
nước công nghiệp phát triển hiện 
đại. 

Một số nội dung về chính sách 
KH&CN trong Nghị quyết 

1. Phát triển mạnh mẽ tạo sự bứt 
phá về hạ tầng, ứng dụng công 
nghệ thông tin - truyền thông, nhất 
là hạ tầng kết nối số (4G, 5G) bảo 
đảm an toàn, đồng bộ đáp ứng yêu 
cầu Internet kết nối con người và 
kết nối vạn vật. Xây dựng Chiến 
lược chuyển đổi số quốc gia. 
Khuyến khích đầu tư, phát triển 
xây dựng các trung tâm dữ liệu 
lớn; đẩy mạnh phát triển khoa học 
phân tích, quản lý và xử lý dữ liệu 

lớn nhằm tạo ra các sản phẩm, tri 
thức mới. Xây dựng và thực hiện 
Chiến lược tiếp cận và chủ động 
tham gia cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 của Việt Nam. 

2. Ưu tiên nguồn lực, tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Chương 
trình đổi mới công nghệ quốc gia 
đến năm 2020, Chương trình phát 
triển một số ngành công nghiệp 
công nghệ cao, Chương trình quốc 
gia nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hoá của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020.  

3. Đổi mới, phát triển mạnh mẽ 
và đồng bộ thị trường KH&CN. 
Tăng cường bảo hộ và thực thi 
quyền sở hữu trí tuệ, nhất là sở hữu 
trí tuệ trong thời đại số. Có chính 
sách đủ mạnh để hỗ trợ, khuyến 
khích các tổ chức, cá nhân, các 
viện nghiên cứu, trường đại học, 
các doanh nghiệp đầu tư nghiên 
cứu, phát triển, chuyển giao công 
nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN 
vào sản xuất kinh doanh; xác định 
doanh nghiệp là lực lượng quan 
trọng và là trung tâm trong phát 
triển và ứng dụng KH&CN; tập 
trung nâng cao năng lực hấp thụ 
công nghệ của doanh nghiệp. 

4. Tăng cường hợp tác trong 
nước và quốc tế trong nghiên cứu 
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phát triển, ứng dụng khoa học, 
công nghệ, mua bán, chuyển giao 
các sản phẩm khoa học, công nghệ. 
Đẩy mạnh thương mại hoá các sản 
phẩm nghiên cứu khoa học, công 
nghệ. Hình thành cơ sở dữ liệu 
quốc gia về công nghệ, chuyên gia 
công nghệ. Phát triển các dịch vụ 
tư vấn, thẩm định, môi giới, định 
giá sản phẩm KH&CN.  

5. Có cơ chế, chính sách phù hợp 
để định hướng và kiểm soát chặt 
chẽ công nghệ đối với các ngành 
công nghiệp trên nguyên tắc kết 
hợp giữa việc tranh thủ công nghệ 
tiên tiến, với lợi thế của nước đi 
sau, đi tắt đón đầu để có cách tiếp 
cận tiệm tiến nhằm tận dụng tối đa 
lợi thế của thời kỳ cơ cấu “dân số 
vàng” và khai thác có hiệu quả 
năng lực sản xuất hiện có; quản lý 
chặt chẽ việc nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, công nghệ công nghiệp, 
bảo đảm chất lượng và hiệu quả 
cao. 

 
6. Đổi mới căn bản, đồng bộ cơ 

chế quản lý tài chính đối với các tổ 
chức và hoạt động KH&CN; 

phương thức sử dụng ngân sách 
nhà nước cho KH&CN. Đẩy mạnh 
cơ chế hợp tác công - tư trong việc 
triển khai các dự án đổi mới công 
nghệ, nghiên cứu và phát triển; mở 
rộng hình thức nhà nước đặt hàng 
nhiệm vụ KH&CN và mua kết quả 
nghiên cứu.  

7. Hỗ trợ xây dựng và phát triển 
các doanh nghiệp KH&CN trong 
công nghiệp, đặc biệt là các ngành 
công nghiệp ưu tiên. Xây dựng cơ 
chế, chính sách khuyến khích phát 
triển các cơ sở ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN 
trong các lĩnh vực, ngành công 
nghiệp chủ lực, ưu tiên. 

KH&CN, giáo dục và đào tạo giữ 
vị trí then chốt, là khâu đột phá 
trong chính sách công nghiệp quốc 
gia; tận dụng hiệu quả lợi thế của 
nước đi sau trong công nghiệp hoá, 
đặc biệt là cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 để có cách tiếp 
cận, đi tắt, đón đầu một cách hợp 
lý trong phát triển các ngành công 
nghiệp. Việc lựa chọn các ngành 
công nghiệp ưu tiên phải khách 
quan, dựa trên các nguyên tắc, hệ 
thống tiêu chí rõ ràng, phù hợp với 
từng giai đoạn công nghiệp hoá 
của đất nước, phát huy tốt nhất lợi 
thế quốc gia. 

 (Theo vista.gov.vn) 


