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Ngày 4/12/2015, 

Ban Tổ chức Hội 

thi Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh đã tổ chức lễ tổng 

kết Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Quảng Bình 

lần thứ VI (2014-2015). 

Tham dự lễ tổng kết có 

đồng chí Trần Tiến 

Dũng, TUV, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Tổ chức Hội thi và 

đại diện lãnh đạo các sở, 

ngành liên quan.

Hội thi Sáng tạo Kỹ 

thuật tỉnh Quảng Bình được tổ chức với 

mục đích khuyến khích, thúc đẩy các hoạt 

động nghiên cứu khoa học, sáng tạo kỹ 

thuật, áp dụng có hiệu quả các giải pháp 

kỹ thuật tiên tiến phục vụ sản xuất và đời 

sống. Hội thi đã thu hút đông đảo đội ngũ 

tri thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh 

tham gia.

Ban Tổ chức Hội thi đã nhận được 55 

giải pháp tham dự thuộc 4 lĩnh vực như: 

công nghiệp, xây dựng, giao thông, thủy 

lợi; nông-lâm-ngư nghiệp; giáo dục đào 

tạo, công nghệ thông tin; y dược, môi 

trường. Nhiều giải pháp tham gia hội thi lần 

này đã được áp dụng trong thực tế, đem lại 

hiệu quả kinh tế cao cho các cơ quan, doanh 

nghiệp; thay thế được thiết bị ngoại nhập... 

góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe nhân 

dân và ứng dụng một cách có hiệu quả 

trong phát triển kinh tế - xã hội. 

Qua đánh giá, chấm điểm của Hội 

đồng giám khảo, Ban Tổ chức Hội thi đã 

quyết định trao giải cho 23 giải pháp với 

1 giải nhất, 5 giải nhì, 7 giải ba, 10 giải 

khuyến khích. 

Cũng tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã tiếp 

tục phát động Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật 

tỉnh Quảng Bình lần thứ VII (2015-2016).

TỔNG KẾT HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT
TỈNH QUẢNG BÌNH LẦN THỨ VI (2014 - 2015)

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN

HỒNG DUYÊN

Đồng chí Trần Tiến Dũng, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi trao giải nhất
cho nhóm tác giả Công ty Cổ phần Dược phẩm Quảng Bình
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hằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo Ndục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi 
người trong xã hội và cũng đồng thời phát huy 
ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao động và 
nhân dân trong thực hành “Sống và làm việc 
theo Hiến pháp và pháp luật”. Ngày 
3/11/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng 
Bình đã ban hành Kế hoạch số 411/KH-
SKHCN về việc tổ chức “Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
9/11/1015".

Ngày pháp luật năm 2015, với chủ đề 
“Thực hiện Hiến pháp và pháp luật góp phần 
xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa; bảo vệ quyền con người, quyền và nghĩa 
vụ cơ bản của công dân”. Khẩu hiệu gồm: 
“Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu 
chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”; 
“Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp 
luật”; “Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”; 
“Tuân theo Hiến pháp, pháp luật là nghĩa vụ 
của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân”; “Chấp 
hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật là nét đẹp 
văn hóa, là việc làm thiết thực của mỗi người 
dân để góp phần xây dựng Nhà nước pháp 
quyền của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân 
dân”; “Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập và 
thực hiện Hiến pháp và pháp luật”; “Tìm hiểu, 
học tập và chấp hành pháp luật là quyền lợi và 
nghĩa vụ của mỗi công dân”.

Theo đó Sở Khoa học và Công nghệ sẽ 
tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về 
mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật 9/11; vị 
trí, vai trò của Hiến pháp và pháp luật trong 
quản lý nhà nước và đời sống xã hội; tuyên 

truyền, phổ biến nội dung, tinh thần và những 
điểm mới của Hiếp pháp năm 2013; Luật Bảo 
hiểm xã hội; Luật ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ 
chức Chính phủ, Luật Khoa học và Công nghệ; 
Luật Bảo vệ môi trường; pháp luật về cán bộ, 
công chức, viên chức; phổ biến nội quy, quy 
chế nội bộ; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về phòng chống tham nhũng, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. 

Hình thức triển khai: Thực hiện treo băng 
rôn tuyên truyền về Ngày Pháp luật với khẩu 
hiệu “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu 
chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”. 
Các hoạt động tuyên truyền được đăng tải trên 
chuyên mục Phổ biến giáo dục pháp luật trên 
trang thông tin điện tử của Sở, Tạp chí Thông 
tin Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức phát động đến toàn thể cán bộ, 
công chức viên chức, người lao động trong đơn 
vị tích cực nghiên cứu các tài liệu đã được 
tuyên truyền, phổ biến trên phương tiện thông 
tin của Sở nhằm nâng cao ý thức bảo vệ pháp 
luật và hiệu quả thực thi pháp luật. 

Việc triển khai thực hiện có hiệu quả quy 
định về Ngày Pháp luật theo quy định của Luật 
Phổ biến, giáo dục pháp luật thu hút sự quan 
tâm, nâng cao nhận thức của của cán bộ, công 
chức, viên chức người lao động và nhân dân về 
mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật trở thành 
đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm 
cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cán 
bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức bảo 
vệ pháp luật; góp phần tạo chuyển biến mới về 
chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp 
luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUẢNG BÌNH HƯỞNG ỨNG
“NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

9/11/2015”

PHAN THỊ HIỀN

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN
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Tiếp nối truyền thống cách mạng, đạo lý 
“Uống nước nhớ nguồn” và phong trào 

đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Ngày 
1/12/2015, Sở Khoa học và Công nghệ Quảng 
Bình đã tổ chức lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng Nguyễn Thị Cúc tại tổ dân phố 7, 
phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh 
Quảng Bình. Tham dự buổi lễ có đại diện phòng 
Lao động Thương binh và Xã hội thành phố 
Đồng Hới, đại diện lãnh đạo UBND phường Hải 
Thành, cùng người thân gia đình Mẹ.

Kể từ tháng 10/2015, Sở Khoa học và Công 
nghệ Quảng Bình đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt 
Nam anh hùng Nguyễn Thị Cúc. Ngoài việc hỗ 
trợ hằng tháng với số tiền là 1 triệu đồng cùng gia 
đình chăm lo cho Mẹ Cúc thì Sở Khoa học và 
Công nghệ còn phân công cán bộ tổ chức thăm 
hỏi, động viên khi đau ốm, tặng quà nhân các 
ngày lễ lớn, tết Nguyên đán để Mẹ sống vui, sống 

khỏe đến tận cuối đời.

Tại lễ nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam 
anh hùng Nguyễn Thị Cúc, đồng chí Nguyễn 
Đức Lý -  TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở 
Khoa học và Công nghệ đã tặng quà, đồng thời 
bày tỏ sự tri ân sâu sắc với sự hy sinh to lớn của 
Mẹ Cúc đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Ngày13/11/2015, Hội đồng Khoa học 
nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh 

tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ: “Nghiên cứu 
thực trạng và xây dựng một số mô hình ứng 
dụng công nghệ thu hoạch, bảo quản, chế biến 
một số sản phẩm nông nghiệp tại Quảng 
Bình”, do Chi cục Phát triển Nông thôn chủ trì 
thực hiện.

Mục tiêu của nhiệm vụ là nghiên cứu thực 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NHẬN PHỤNG DƯỠNG 
MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG NGUYỄN THỊ CÚC          

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN: “NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG
VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ
THU HOẠCH, BẢO QUẢN, CHẾ BIẾN MỘT SỐ SẢN PHẨM

NÔNG NGHIỆP TẠI QUẢNG BÌNH”

(Tiếp theo trang 86)

TRUNG NGHĨA

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN



86

trạng thu hoạch, bảo quản, chế biến một số sản 
phẩm nông nghiệp và xây dựng một số mô hình 
mẫu, giải pháp về ứng dụng công nghệ. Sau thời 
gian gần 2 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ đã 
hoàn thành các nội dung nghiên cứu đặt ra. Cụ thể: 
Đánh giá thực trạng thu hoạch, bảo quản, chế biến 
một số sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản 
của tỉnh; Đề xuất một số mô hình mẫu lý thuyết về 
ứng dụng công nghệ vào thu hoạch, bảo quản lúa 
gạo, ngô lạc; giết mổ và chế biến thịt lợn, trâu bò; 
bảo quản, chế biến cá, mực trên tàu khai thác xa 
bờ; Đề xuất một số giải pháp thực hiện các mô 
hình và đẩy mạnh phát triển công nghệ thu hoạch, 
bảo quản, chế biến một số sản phẩm nông nghiệp 
chính của tỉnh Quảng Bình.

Kết quả nghiên cứu của nhiệm vụ 
KH&CN làm cơ sở cho việc ứng dụng công 
nghệ trong thu hoạch, bảo quản lúa gạo, ngô, 
lạc; bảo quản và chế biến cá, mực khai thác trên 
biển; giết mổ và chế biến thịt lợn, trâu bò của 
tỉnh. Mặt khác định hướng và ban hành các 
chính sách cụ thể nhằm thúc đẩy phát triển sản 
xuất nông nghiệp theo hướng chất lượng, giá trị 
và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường.

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên 
của Hội đồng Khoa học và đại diện các sở, ban 
ngành đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để 
nhiệm vụ KH&CN được hoàn thiện, hiệu quả 
hơn và từng bước đưa kết quả nghiên cứu áp 
dụng vào thực tiễn.

Nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN: “Nghiên cứu thực trạng...
(Xem tiếp theo trang 85)

TRUNG NGHĨA

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN

gày 23/12/2015, Hội đồng Khoa học Nnghiệm thu nhiệm vụ KH&CN tổ chức 
nghiệm thu nhiệm vụ “Nghiên cứu điều kiện 
về khí hậu và môi trường trong hang, động 
Phong Nha – Kẻ Bàng phục vụ phát triển du 
lịch bền vững”, do Ban Quản lý Vườn Quốc gia 
Phong Nha – Kẻ Bàng chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm đánh giá 
hiện trạng khí hậu, môi trường khu vực Vườn 
Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nói chung và 
trong lòng các hang, động ở Phong Nha – Kẻ 
Bàng nói riêng; phân tích xu hướng biến đổi 
các yếu tố khí hậu, môi trường và hệ sinh thái 
cũng như cảnh quan, mỹ quan của hệ thạch nhũ 
bên trong các hang, động do tác động của các 
hoạt động du lịch và phát triển cơ sở hạ tầng 
phục vụ du lịch; từ đó đề xuất các giải pháp 
trong khai thác, sử dụng hợp lý để bảo tồn lâu 
dài giá trị tự nhiên của hệ hang, động, hướng tới 

phát triển du lịch bền vững. Kết quả của nhiệm 
vụ đã đánh giá về đặc điểm khí hậu, môi trường 
trong, ngoài các hang, động ở Phong Nha – Kẻ 
Bàng, về sự trao đổi CO giữa môi trường ngầm 2 

của hang, động và khí quyển. Thông qua đó rút 
ra được xu hướng sự biến đổi của khí hậu và 
môi trường lòng hang, động có tác động tiêu 
cực đến mỹ quan, cảnh quan lòng hang động. 
Đề xuất các giải pháp phù hợp để phục vụ cho 
các nhà quản lý, khai thác và hoạch định chính 
sách phù hợp, hiệu quả trong khai thác hoạt 
động du lịch hang, động và du lịch sinh thái ở 
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên 
của Hội đồng Khoa học đã tham gia đóng góp 
nhiều ý kiến để nhiệm vụ được hoàn thiện và 
phục vụ có hiệu quả cho phát triển du lịch nói 
riêng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 
Bình nói chung.

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ KH&CN: “NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN
VỀ KHÍ HẬU VÀ MÔI TRƯỜNG TRONG HANG, ĐỘNG

 PHONG NHA - KẺ BÀNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG”

HỒNG DUYÊN
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NGHIỆM THU NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN: “KHẢO SÁT, ĐÁNH GIÁ
AN TOÀN BỨC XẠ VÀ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN

BỨC XẠ TRONG CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH”
gày 15/10/2015, Hội đồng Khoa học Nnghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Khảo sát, đánh 
giá an toàn bức xạ và đề xuất các giải pháp bảo 
đảm an toàn bức xạ trong các cơ sở y tế trên địa 
bàn tỉnh”, do Sở Khoa học và Công nghệ Quảng 
Bình chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm đánh giá hiện 
trạng về điều kiện hoạt động của thiết bị bức xạ 
trong y tế; Xây dựng được sơ đồ phân bố của các 
thiết bị bức xạ y tế theo bản đồ hành chính; Xác 
định suất liều bức xạ tại các cơ sở X-quang trong y 
tế; Xây dựng các giải pháp giúp công tác quản lý 
an toàn bức xạ hạt nhân ở cơ sở được hiệu quả hơn.

Sau 10 tháng triển khai thực hiện, nhiệm 
vụ đã nghiên cứu tổng quan về tình hình ứng 
dụng bức xạ trong y tế trên địa bàn tỉnh Quảng 
Bình. Thiết lập sơ đồ phân bố các thiết bị bức xạ 

y tế theo bản đồ hành chính của tỉnh. Tiến hành 
điều tra khảo sát thu thập thông tin tại 25 đơn vị 
sử dụng 40 thiết bị bức xạ đã được Sở Khoa học 
và Công nghệ cấp giấy phép hoạt động và tổng 
hợp, phân tích, đánh giá kết quả khảo sát. Tiến 
hành đo suất liều bức xạ, diện tích các phòng 
đặt thiết bị X-quang tại các cơ sở X- quang y tế. 
Trên cơ sở đó, nhiệm vụ đề xuất các giải pháp 
giúp công tác quản lý an toàn bức xạ hạt nhân ở 
cơ sở được tốt hơn; giúp pháp luật về an toàn 
bức xạ và hạt nhân ở cơ sở thực hiện một cách 
nghiêm túc. 

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên của 
Hội đồng Khoa học, đại diện các sở, ban ngành 
đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến để nhiệm vụ 
được hoàn thiện, hiệu quả hơn và tiếp tục có 
những nghiên cứu đánh giá sâu hơn trong thời 
gian tới. HỒNG DUYÊN

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN

ội đồng Khoa học nghiệm thu nhiệm vụ sự Hnghiệp KH&CN vừa tổ chức nghiệm thu 
nhiệm vụ “Quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi 
trường tỉnh Quảng Bình”, do Trung tâm Kỹ thuật 
Đo lường Thử nghiệm chủ trì thực hiện.

Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm quan trắc 
phóng xạ môi trường thông qua việc đo suất liều 
phóng xạ tại 8 huyện/thị xã/thành phố trong tỉnh, 
xây dựng bản đồ suất liều phóng xạ môi trường 
của tỉnh Quảng Bình; Đồng thời đưa ra các cảnh 
báo và đề xuất các giải pháp về phóng xạ môi 
trường, phục vụ công tác quản lý nhà nước về 
năng lượng nguyên tử và an toàn bức xạ, an toàn 
hạt nhân. 

Sau 10 tháng triển khai thực hiện, nhiệm vụ 
đã đo và khảo sát suất liều gamma cách mặt đất 
1m tại 1.657 điểm đo trên toàn tỉnh; Các điểm 

được khảo sát được chia ra theo từng đối tượng cụ 
thể: vùng tập trung đông dân cư; các tòa nhà cao 
tầng (>5 tầng), trụ sở đông người; các mỏ vật 
liệu, khoáng sản như vàng, sắt, đồng; các mỏ 
titan; các điểm dọc ven biển. Nhiệm vụ đã xây 
dựng được cơ sở dữ liệu các điểm đo với suất liều 
trên phần mềm Mapinfo, dễ dàng trong công tác 
quản lý như tìm kiếm, tra cứu, truy xuất hay cập 
nhật số liệu và góp phần quan trọng vào việc 
bước đầu đánh giá về suất liều phóng xạ môi 
trường trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên của 
Hội đồng Khoa học đã tham gia đóng góp nhiều 
ý kiến để nhiệm vụ được hoàn thiện, hiệu quả hơn 
và tiếp tục có những nghiên cứu đánh giá sâu hơn 
trong thời gian tới.

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN: “QUAN TRẮC
VÀ CẢNH BÁO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG BÌNH”

HỒNG DUYÊN
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TRUNG NGHĨA

áng ngày 18/11/2015, Chi cục Tiêu chuẩn SĐo lường Chất lượng tỉnh Quảng Bình tổ 
chức hội nghị triển khai Thông tư số 
15/2015/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất 
lượng trong kinh doanh xăng dầu. Tham gia hội 
nghị có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công 
nghệ và hơn 120 đại diện lãnh đạo các công ty 
xăng dầu, cán bộ kỹ thuật, các đại lý và cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 
3 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh 
xăng dầu; Ngày 25/8/2015 Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Thông tư số 15/2015/TT-
BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong 
kinh doanh xăng dầu. Theo đó có rất nhiều điểm 
mới quy định về đo lường, chất lượng trong kinh 
doanh xăng dầu so với các quy định trước đây 
nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tiêu 
dùng và tạo dựng môi trường kinh doanh lành 

mạnh. Thông tư cũng đã quy định rõ trách nhiệm 
của thương nhân kinh doanh xăng dầu (bao gồm 
thương nhân nhập khẩu, thương nhân sản xuất, 
pha chế, thương nhân phân phối, tổng đại lý, đại 
lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ và cửa hàng 
bán lẻ xăng dầu), cũng như các quy định về quản 
lý nhà nước về đo lường chất lượng trong kinh 
doanh xăng dầu. 

Tại hội nghị, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Quảng Bình đã phối hợp với Trung 
tâm Giám định và Chứng nhận hợp chuẩn, hợp 
quy (Vietcert) hướng dẫn phổ biến và thực hiện 
Thông tư 15 trên.

Có thể nói, hội nghị là diễn đàn để các doanh 
nghiệp/thương nhân kinh doanh xăng dầu cùng 
nhau trao đổi, thảo luận những băn khoăn, vướng 
mắc trong hoạt động quản lý về đo lường, chất 
lượng trong kinh doanh xăng dầu.

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THÔNG TƯ SỐ 15/2015/TT-BKHCN QUY ĐỊNH
VỀ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

TRUNG NGHĨA

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN

NGHIỆM THU NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN: “NGÀNH KẾ HOẠCH
VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG BÌNH - 70 NĂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN”

gày 13/11/2015, Hội đồng Khoa học Nnghiệm thu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 
tổ chức nghiệm thu nhiệm vụ “Ngành Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Quảng Bình - 70 năm hình thành 
và phát triển”, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng 
Bình chủ trì thực hiện.

Với mục tiêu nhằm phản ánh toàn diện 
trung thực và có hệ thống quá trình hình thành và 
phát triển, các hoạt động và đóng góp của ngành 
Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ với sự nghiệp 
cách mạng của Đảng trong công cuộc xây dựng, 
bảo vệ Tổ quốc và sự nghiệp đổi mới đất nước 
trong 70 năm qua, qua gần một năm triển khai 
thực hiện, nhiệm vụ đã phục dựng diễn trình lịch 
sử hình thành và phát triển của Ngành qua từng 
giai đoạn lịch sử. Trong đó bao gồm những nét 
lớn của quá trình hình thành ngành Kế hoạch và 
Đầu tư ở Trung ương và diễn biến cụ thể của địa 
phương như: Công tác Kế hoạch thời kỳ kháng 

chiến chống thực dân Pháp (1945-1954); Hoạt 
động ngành Kế hoạch tỉnh thời kỳ khôi phục, 
phát triển kinh tế và xây dựng chủ nghĩa xã hội 
(1954-1965); Hoạt động ngành Kế hoạch tỉnh 
thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1965-
1975); Ngành Kế hoạch tỉnh thời kỳ hợp nhất 
tỉnh Bình Trị Thiên (1975-1989) và Hoạt động 
của ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh thời kỳ thực 
hiện đường lối đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa (1989-2015). Bên cạnh 
đó nhiệm vụ cũng đã hệ thống các hình ảnh minh 
họa quá trình và phát triển ngành; Hình ảnh về 
các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên 
chức qua các thời kỳ.

Tại hội nghị, các thành viên của Hội đồng 
Khoa học nghiệm thu đã tham gia đóng góp 
nhiều ý kiến để nhiệm vụ được hoàn thiện, hiệu 
quả hơn và xuất bản thành ấn phẩm sách trong 
thời gian tới.



89

Ngày 24/11/2015, Liên hiệp 

các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật (KH&KT) tỉnh đã tổ chức 

hội thảo tập huấn nâng cao năng 

lực tư vấn, phản biện và giám 

định xã hội cho cộng đồng của 

Liên hiệp Hội. Tham dự hội thảo 

có đại diện lãnh Liên hiệp Hội 

KH&KT Việt Nam và Liên hiệp 

các Hội KH&KT các tỉnh miền 

Trung cùng đại diện lãnh đạo các 

sở, ban, ngành trong tỉnh.

Tại hội thảo, các đại biểu đã 

được nghe một số tham luận về 

tổng quan tư vấn, phản biện và giám định xã 

hội của Liên hiệp Hội KH&KT Việt Nam; 

hướng dẫn công tác tổng quan tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội theo Quyết định số 

14/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

năng lực tư vấn, phản biện và giám định xã hội 

trong cộng đồng Liên hiệp các Hội KH&KT 

tỉnh Quảng Bình. Các đại biểu đến từ Hội 

KH&KT tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thừa Thiên 

Huế cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, chia 

sẻ kinh nghiệm trong công tác tư vấn, phản 

biện và giám định xã hội để đưa ra những giải 

pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thời 

gian tới.

Cùng với sự phát triển của xã hội, sẽ kéo 

theo nhiều vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đòi 

hỏi có sự tác động của hoạt động quản lý trên 

các lĩnh vực. Hiệu quả của sự tác động phụ 

thuộc rất lớn vào mức độ đóng góp, chia sẻ của 

các cơ quan quản lý, nhà khoa học và các tầng 

lớp khác trong xã hội. Chính vì vậy, hoạt động 

tư vấn, phản biện và giám định xã hội có vai trò 

quan trọng nhằm bổ sung thêm những luận cứ 

khoa học, cơ sở thực tiễn một cách hiện thực, 

khách quan, tạo ra sự đồng thuận giữa các cơ 

quan quản lý, đối tượng quản lý và cộng đồng 

xã hội, tạo ra tính khả thi, hiệu quả khi áp dụng 

vào thực tiễn đời sống xã hội.

Với mục tiêu nâng cao năng lực tư vấn, 

phản biện và giám định xã hội, hội thảo lần 

này đã mang lại nhưng nội dung thiết thực 

giúp các Liên hiệp Hội địa phương có thêm 

cơ sở khoa học để triển khai, thực hiện 

đường lối, chủ trương, chính sách quan trọng 

của địa phương.

HỘI THẢO “NÂNG CAO NĂNG LỰC TƯ VẤN, PHẢN BIỆN
VÀ GIÁM ĐỊNH XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG CỦA LIÊN HIỆP
CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT TỈNH QUẢNG BÌNH”

HÔNG DUYÊN

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN



90

Ngày 29/10/2015, Sở 
Khoa học và Công 

nghệ tổ chức kiểm tra tiến 
độ thực hiện nhiệm vụ sự 
nghiệp KH&CN:“Mô hình 
nuôi cua đồng thương 
phầm”, do Trạm Khuyến 
nông huyện Minh Hóa chủ 
trì thực hiện.

Qua kiểm tra tại các địa 
điểm triển khai nhiệm vụ 
cho thấy: Cơ quan chủ trì đã 
khảo sát thực địa, chuẩn bị 
mặt bằng, làm đất; Cải tạo 
ruộng nuôi, chắn bờ bằng nilon; Chọn và thả 
giống cua đủ số lượng theo thuyết minh; 
Cung cấp thức ăn cho cua (gồm chủ yếu là cá 
nục và cá trích); Xây dựng được quy trình kỹ 
thuật nuôi.

Theo báo cáo của cơ quan chủ trì thì sau 
khi thả giống, cua thích nghi với môi trường, 
đánh bắt mồi tốt. Cua ăn nhiều vào ban đêm, 
ban ngày trú ẩn trong hang. Tuy nhiên, trong 

quá trình triển khai còn tồn tại một số khó 
khăn ban đầu là giống cua được thu gom tại 
địa phương với số lượng nhiều nên thời gian 
thả giống kéo dài.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và 
Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và chủ 
nhiệm nhiệm vụ khắc phục khó khăn và tiếp 
tục theo dõi quá trình sinh trưởng và phát 
triển của cua.

gày 10/11/2015, Sở Khoa học và Công Nnghệ tổ chức kiểm tra tình hình thực 

hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN: “Trồng 

hồ tiêu trên vùng đất gò đồi tại xã Quảng 

Lưu, huyện Quảng Trạch”. Nhiệm vụ do 

Trạm Khuyến nông huyện Quảng Trạch chủ 

trì thực hiện.

Kết quả kiểm tra tại các địa điểm triển 
khai nhiệm vụ cho thấy, cơ quan chủ trì đã 
chọn 3 hộ gia đình tham gia thực hiện nhiệm 
vụ với quy mô 0,5ha tương đương 800 trụ tiêu; 
Tiến hành tổ chức làm đất, trồng choái, đào hố, 
bón phân lót, xử lý tuyến trùng bằng thuốc 
Vifosuper cho 800 trụ tiêu; Cung cấp giống 
tiêu Vĩnh Linh cho 3 hộ với 1.700 bầu, trong 

KIỂM TRA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN:
“MÔ HÌNH NUÔI CUA ĐỒNG THƯƠNG PHẨM” 

KIỂM TRA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN: “TRỒNG HỒ TIÊU TRÊN
VÙNG ĐẤT GÒ ĐỒI TẠI XÃ QUẢNG LƯU, HUYỆN QUẢNG TRẠCH”

TRUNG NGHĨA

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN

(Xem tiếp trang 91)
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 Ngày 2/12/2015, Sở Khoa 

học và Công nghệ tổ chức kiểm 

tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ sự 

nghiệp KH&CN: “Mô hình trồng 

hoa cúc ở xã Quảng Đông, huyện 

Quảng Trạch” do Phòng Kinh tế 

và Hạ tầng huyện Quảng Trạch 

chủ trì thực hiện.

 Qua kiểm tra tại các địa điểm 

triển khai nhiệm vụ cho thấy: Cơ 

quan chủ trì đã khảo sát đất và 

chọn hộ; Làm đất; Hỗ trợ nguyên 

vật liệu và phân bón theo chu kỳ sinh trưởng 

của cây; Nhận cây giống và trồng; Chiếu 

sáng bổ sung vào ban đêm; Chăm sóc theo 

chu kỳ sinh trưởng của cây.

 Kết quả sinh trưởng và phát triển của 

các giống hoa như sau: Hoa cúc pha lê: Dù 

gặp điều kiện thời tiết bất lợi sau khi xuống 

giống được hơn một tháng, nhưng cây vẫn 

phát triển khá tốt. Chiều cao cây trung bình 

khoảng 20cm, lá xanh tốt, thân khá cứng 

cáp đạt yêu cầu về phát trình sinh trưởng 

của hoa; Đối với cúc đại đóa: Sau khi xuống 

giống được gần một tháng, với điều kiện 

thời tiết khá thuận lợi nên tỷ lệ sống gần 

100%, cây phát triển nhanh, chiều cao cây 

khoảng 10cm.

 Tại mô hình, Sở Khoa học và Công 

nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và chủ nhiệm 

mô hình tiếp tục hỗ trợ thuốc bảo vệ thực vật 

và kích thích sinh trưởng theo chu kỳ sinh 

trưởng của cây, tổ chức chăm sóc theo chu kỳ 

sinh trưởng của cây.

KIỂM TRA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN:
“MÔ HÌNH TRỒNG HOA CÚC

Ở XÃ QUẢNG ĐÔNG, HUYỆN QUẢNG TRẠCH”

TRUNG NGHĨA

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN

đó 1.600 bầu trồng chính và 100 bầu dự phòng. 
Trong quá trình trồng và sau khi trồng đã tiến 
hành xử lý nấm bệnh cho tiêu bằng thuốc 
Agrifos và Ridomil. Tại 3 điểm trồng tỷ lệ 
sống đạt 100%, cây tiêu đã bám trụ, chiều cao 
trung bình từ 50-70cm, cây sinh trưởng và 
phát triển tốt.

 Trong thời gian tới, Sở Khoa học và 
Công nghệ đề nghị cơ quan chủ trì và chủ 
nhiệm nhiệm vụ chỉ đạo các hộ chăm sóc và 
theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển cũng 
như công tác phòng trừ sâu bệnh cho cây tiêu.

NGỌC HẢI

Kiểm tra nhiệm vụ...
(Tiếp theo trang 90)
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Ngày 8/11/2015, tại gia đình ông Ngô Thanh 
Ánh, xã Cam Thủy, huyện Lệ Thủy đào đất 

trong nhà đã phát hiện 2 đồng tiền lớn. Gia đình 
ông đã lấy vào rửa sạch sẽ và đưa đến cán bộ nghiệp 
vụ của Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình để 
giám định về 2 đồng tiền này.

Hai đồng tiền này thuộc loại tiền dùng để ban 
thưởng chứ không có chức năng sử dụng để trao 
đổi, mua bán. Một đồng tiền thuộc Gia Long thông 
bảo, một đồng là Minh Mạng thông bảo. Nhưng 
điều đặc biệt là cả hai đồng tiền đều có kích thước 
rất lớn với đường kính 12cm. Bề dày của đồng tiền 
là 5mm. Đồng tiền có lỗ vuông, mỗi cạnh lỗ là 
14cm. Trên lỗ có gờ nổi 0,6 cm. Thành gờ nổi của 
đồng tiền là 0,7cm. Đặc biệt ở đồng “Gia Long 
thông bảo” mặt lưng tiền có hình họa tiết một con 
rồng đầu đang hướng đến mặt trời, xung quanh có 
hoa văn mây. Còn đối với đồng “Minh Mạng thông 
bảo” thì mặt lưng tiền có hình cổng Ngọ Môn (Huế) 
và dòng chữ ở góc dưới bên trái bằng chữ Hán: “Đại 
Nam quốc khí bảo” (Tạm dịch: đồ vật quý của nước 
Đại Nam - Tức nước Việt Nam dưới triều Nguyễn).

Với loại tiền này, niên đại của đồng Gia Long 
thông bảo là từ năm 1802 - 1819, vào tháng 11 năm 
1803, vua Gia Long cho đúc tiền ở Bắc Thành, ở 
Gia Định, cùng các trấn đúc tiền Gia Long thông 
bảo, cứ mỗi cân đồng đúc được 700 đồng tiền. 
Riêng tiền đúc để ban thưởng do nhà nước độc 
quyền đúc. Dưới thời Minh Mạng, vua Minh Mạng 
đã cho đúc tiền trong nhiều lần như năm 1815, 
1822, 1827, 1830 với nhiều loại tiền đồng, kẽm, 
bạc nén và cả tiền vàng. Tháng 9 năm 1816, phát 
hành đồng Minh Mạng thông bảo. Tháng 7 năm 
1825, chế tiền đồng nặng 9 phân, đúc tiền ở Kinh và 
cuộc Bảo Tuyền. Những đồng tiền dùng để lưu 
thông buôn bán sử dụng thường chỉ có mặt trước có 
chữ của triều đại, còn những đồng tiền dùng để ban 
thưởng mặt lưng tiền thường có chữ Hán: Quốc thái 
dân an, phong điền vũ thuận; Đắc vị đắc doanh; 
Đắc lộc đắc thọ, Quốc phú binh cường, nội an ngoại 
tĩnh,... Đối với đồng tiền Minh Mạng thông bảo là 

trong khoảng từ 1820 - 1840. Trong thời gian này 
các ông vua triều Nguyễn đã cho đúc nhiều loại 
tiền đồng, đồng tiền bạc, đồng tiền vàng, bạc nén 
để trao đổi, mua bán và dùng để ban thưởng. Hiện 
tại, ở Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình chỉ có loại 
tiền ban thưởng của vua Minh Mạng, kích thước 
chỉ 6 - 7cm, mặt lưng tiền có chữ: “Thân trưởng 
lão ấu” và các loại tiền đồng có đường kính chỉ 2 - 
2,5cm chứ chưa hề có đồng tiền loại 12cm như 2 
đồng tiền mới phát hiện trên. Trong một số sách 
đã in về tiền đồng các loại thì cũng chưa thấy có 
sách nào nói về loại tiền đồng như đã nói ở trên. 
Thiết nghĩ đây là đồng tiền của nhà Nguyễn thời 
Gia Long, Minh Mạng vào loại quý hiếm cần được 
gìn giữ và đưa vào nghiên cứu.  

 Những người dân có được đồng tiền trên có 
thể do được vua ban thưởng vì đã có công lao cống 
hiến đối với triều đình lúc bấy giờ, nhưng do chiến 
tranh loạn lạc đã đưa đi chôn giấu hoặc có thể chôn 
cất tài sản.Việc phát hiện ra những đồng tiền này 
cũng có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn các loại cổ 
vật, hiện vật có được trong lòng đất ở địa bàn 
Quảng Bình và việc phát hiện ra đồng tiền chứng tỏ 
người dân cũng rất có ý thức trong việc bảo tồn 
những giá trị lịch sử, văn hóa của quê hương Quảng 
Bình. Những đồng tiền lớn rất có giá trị này cần 
sớm được lưu giữ trong bảo tàng để góp phần làm 
phong phú cho di sản văn hóa của quê hương.

LẦN ĐẦU TIÊN PHÁT HIỆN ĐỒNG TIỀN LỚN NHẤT THỜI NHÀ NGUYỄN
  TRẦN THỊ DIỆU HỒNG

Bảo tàng Tổng hợp Quảng Bình

Mặt chính của đồng Gia Long thông bảo
và đồng Minh Mạng thông bảo bằng chữ Hán

Ảnh: D.H
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        Giải Nobel Y học
Giải Nobel Y học năm nay đã được trao 

cho 3 nhà khoa học nhờ tìm ra loại thuốc tiêu 
diệt ký sinh trùng, hứa hẹn sẽ trở thành một loại 
“vũ khí” quan trọng trong cuộc chiến chống lại 
bệnh tật.

Nhà khoa học William C.Campbell, 
người Ireland, và Satoshi - mura, quốc tịch 
Nhật Bản, đã phát minh ra loại thuốc mới mang 
tên Avermectin, giúp hạ thấp số ca mắc bệnh 
mù sông (River Blindness) và bệnh giun chỉ 
bạch huyết (Lymphatic Filariasis). Đây là hai 
bệnh do ký sinh trùng gây ra. Theo Hội đồng 
Nobel, Avermectin cũng có hiệu quả đối với 
một số loại bệnh ký sinh trùng khác.

Nhà khoa học Trung Quốc Youyou Tu là 
người tạo ra Artemisinin - một chất chiết suất 
từ cây ngải tây ngọt - một loại thảo dược cổ 
truyền của người Trung Quốc, loại thuốc giúp 
giảm đáng kể tỷ lệ tỷ vong ở các bệnh nhân 
mắc bệnh sốt rét. 

Hội đồng Nobel cho biết, các phát hiện 
trên "đã mang đến cho loài người những biện 
pháp mới hiệu quả để chống lại các loại bệnh 
gây đang ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người 
mỗi năm".

Giải Nobel Vật lý
Hai nhà khoa học Takaaki Kajita đến từ 

Đại học Tokyo và Arthur B. McDonald của 
Đại học Queen, Canada đã được trao giải 
Nobel Vật lý. Giải thưởng này được trao cho 
nghiên cứu của hai nhà khoa học phát hiện ra 
hạt hạ nguyên tử neutrino cũng có khối lượng.

Các neutrino là những hạt hạ nguyên tử có 
số lượng nhiều thứ hai trong vũ trụ, sau hạt 
photon ánh sáng. Sự tồn tại của loại hạt này 
được phát hiện vào năm 1930, tuy nhiên trong 
nhiều thập kỷ đây vẫn là một trong những bí ẩn 
của ngành vật lý.

Tiến sĩ Kajita là một trong số các nhà khoa 
học đã phát hiện sự tồn tại khối lượng trong các 
hạt nổi tiếng là bí ẩn này từ năm 1998. Các hạt 
neutrino không mang điện tích và rất nhẹ, do 
đó các nhà khoa học vẫn tưởng rằng chúng 
không có khối lượng.

Giải Nobel Hóa học
Giải Nobel Hóa học năm 2015 được trao 

cho các nhà nghiên cứu Thomas Lindahl, (gốc 
Thụy Điển, đang làm việc cho Viện Francis 
Crick và phòng thí nghiệm Clare Hall ở Anh), 
Paul Modrich (gốc Mỹ, đang làm việc tại 
Trường Y, Đại học Duke và Viện Y học 
Howard Hughes) và Aziz Sancar (gốc Thổ Nhĩ 
Kỳ, đang làm việc tại Đại học North Carolina, 
Mỹ) vì các khám phá của ba nhà khoa học này 
“đã cung cấp kiến thức cơ bản về cách một tế 
bào sống hoạt động như thế nào và có thể được 
sử dụng để phát triển các phương pháp chữa trị 
ung thư mới ra sao”.

Theo các chuyên gia, tổn hại ADN luôn 
luôn xảy ra và lý do khiến vật chất di truyền 
của chúng ta không tan rã thành những mớ hỗn 
độn hoàn toàn về mặt hóa học là nhờ một loạt 
hệ thống phân tử liên tục giám sát và sửa chữa 
ADN. Giải Nobel Hóa học 2015 đã vinh danh 
3 nhà khoa học có công vẽ nên bản đồ về cách 
rất nhiều trong số những hệ thống sửa chữa này 
hoạt động ra sao ở cấp độ phân tử chi tiết.

"Từ một tế bào này đến một tế bào khác, từ 
thế hệ này sang thế hệ khác, thông tin di truyền 
quyết định cách con người định hình như thế 
nào đã trôi chảy khắp cơ thể chúng ta suốt hàng 
trăm ngàn năm qua. Nó liên tục đối mặt với các 
cuộc tấn công từ môi trường, nhưng vẫn còn 
nguyên vẹn đáng kinh ngạc. Tomas Lindahl, 
Paul Modrich và Aziz Sancar được trao giải 
Nobel Hóa học 2015 vì có công lập bản đồ và 
lý giải cách tế bào sửa chữa ADN của nó và bảo 

GIẢI NOBEL NĂM 2015
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vệ thông tin di truyền”, trích thông cáo của Ủy 
ban Nobel.

Giải Nobel Kinh tế
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy 

Điển vừa công bố chủ nhân của giải Nobel 
Kinh tế học năm nay, thuộc về nhà khoa học 
gốc Scotland, đồng thời là Giáo sư Đại học 
Princeton (Mỹ) - Angus Deaton. Nghiên cứu 
đạt giải của ông đề cập đến tiêu dùng, nghèo 
đói và phúc lợi.

Nhận xét về nghiên cứu của ông Deaton, 
Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển 
cho biết: “Để thiết kế chính sách kinh tế hỗ trợ 
phúc lợi và giảm nghèo, đầu tiên chúng ta phải 
hiểu sự lựa chọn tiêu dùng của mỗi cá nhân. 
Hơn ai hết, Angus Deaton đã nâng tầm nhận 
thức này. Bằng việc liên kết lựa chọn cá nhân 
với tổng thu nhập, nghiên cứu của ông đã giúp 
cải tổ lĩnh vực kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô và 
kinh tế học phát triển”.

Theo cơ quan này, 3 đóng góp lớn nhất 
của nghiên cứu đạt giải là: Tìm ra cách người 
tiêu dùng phân bổ chi tiêu vào các loại hàng 
hóa khác nhau; Thu nhập của xã hội được phân 
chia thế nào giữa tiêu dùng và tiết kiệm; Cuối 
cùng là tìm ra phương pháp tối ưu để đo lường 
và phân tích sự giàu có - nghèo khổ.

Giải Nobel Văn học 
Nữ văn sĩ Svetlana Alexievich trở thành 

chủ nhân giải Nobel Văn học thứ 112 trong lịch 
sử. Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy 
Điển công bố: “Giải Nobel Văn học 2015 được 
trao cho Svetlana Alexievich để tôn vinh những 
dòng văn phức điệu của bà. Văn của bà là tượng 
đài tri ân sự đau khổ và lòng dũng cảm trong thời 
đại chúng ta. Những dòng văn phi thường giúp 
nhân loại hiểu biết sâu sắc hơn về cả một thời đại 
của thế giới - thời đại Liên bang Xô Viết”.

Svetlana Alexievich là nhà văn nữ thứ 14 
được trao giải thưởng này. Sinh ngày 
31/5/1948 ở thị trấn Ivano-Frankivsk nước 
Ukraine, bà có cha là người Belarus còn mẹ là 

người Ukraine. Alexievich lớn lên ở Belarus, 
nơi cả cha mẹ bà làm nghề giáo. Bà học báo chí 
ở Đại học Minsk từ năm 1967 đến 1972. Sau 
khi tốt nghiệp, bà hoạt động trong nghề báo ở 
biên giới Ba Lan rồi chuyển về thủ đô Minsk 
làm việc. 

Trong sự nghiệp làm báo, bà từng phỏng 
vấn hàng nghìn nhân chứng trải qua những sự 
kiện chấn động nhất khối Liên Xô gồm thế 
chiến II, chiến tranh Liên Xô - Afghanistan 
(1979 - 1989), sự sụp đổ của Liên Xô (1991) và 
thảm họa hạt nhân Chernobyl (1985). Những 
tác phẩm của bà được coi là biên niên sử bằng 
văn chương và bằng cảm xúc về lịch sử cũng 
như con người Xô Viết.

Giải Nobel Hòa bình
Ủy ban Nobel Na Uy đã trao giải Nobel 

Hòa bình năm 2015 cho Bộ Tứ Đối thoại quốc 
gia Tunisia, vì những nỗ lực của nhóm này 
trong việc kiến tạo hòa bình và dân chủ tại 
quốc gia Bắc Phi.

Bộ Tứ được thành lập vào mùa hè năm 
2013. Nhóm này bao gồm: Tổng Liên đoàn 
Lao động Tunisia, Liên minh Công nghiệp - 
Thương mại và Thủ công nghiệp Tunisia, Liên 
đoàn Nhân quyền và Hội đồng Luật sư Tunisia.

Thành lập trong bối cảnh quá trình dân 
chủ ở Tunisia có nguy cơ đổ vỡ vì các vụ mưu 
sát chính trị và bất ổn xã hội, Bộ Tứ đã thiết lập 
nên một quá trình chính trị hòa bình vào thời 
điểm Tunisia đang đứng trên bờ vực nội chiến.

Chủ tịch Ủy ban Nobel Na Uy Kaci 
Kullmann Five tuyên bố, “sau Mùa Xuân Ảrập 
ở Tunisia giai đoạn 2010-2011, Bộ Tứ đã mở 
đường cho cuộc đối thoại hòa bình giữa các 
công dân”.

Bộ Tứ được trao giải vì “các đóng góp 
mang tính quyết định đến việc kiến tạo một nền 
dân chủ ở Tunisia, trong sự thức tỉnh của cuộc 
Cách mạng Hoa nhài năm 2011".

TIN HOẠT ĐỘNG KH&CN
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âu lạc bộ Nhà báo Khoa học và Công nghệ C(KH&CN) Việt Nam (Hội Nhà báo Việt 
Nam) phối hợp Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển truyền thông KH&CN (Bộ KH&CN) đã 
công bố 10 sự kiện KH&CN nổi bật năm 2015.

Theo đó, có 10 sự kiện được bình chọn 
thuộc 6 lĩnh vực, gồm: cơ chế chính sách; khoa 
học xã hội và nhân văn; nghiên cứu ứng dụng; 
hội nhập quốc tế và tôn vinh các nhà khoa học.

Lĩnh vực Cơ chế chính sách
1. Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các nhà 

khoa học không chuyên nghiệp và nhà khoa 
học trẻ đã được lựa chọn

Ngày 12/5/2015, tại Hà Nội, lần đầu tiên 
Bộ KH&CN tổ chức buổi “Gặp mặt các nhà sáng 
chế không chuyên nghiệp tiêu biểu năm 2015” 
và ngày 11/9/2105, tổ chức buổi “Gặp mặt các 
nhà khoa học trẻ tiêu biểu năm 2015”. 

Việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự 
cả hai cuộc gặp mặt nói trên đã khẳng định sự 
quan tâm đặc biệt của Lãnh đạo Đảng và Nhà 
nước đối với các nhà khoa học không chuyên 
nghiệp và nhà khoa học trẻ. Đây là dịp để các 
nhà khoa học báo cáo kết quả hoạt động của 
mình, đồng thời cũng kiến nghị với Đảng và Nhà 
nước những cơ chế, chính sách phù hợp từ đó có 
thể đóng góp nhiều hơn cho đất nước và cho nền 
khoa học.

2. Ngày hội Khởi nghiệp và Công nghệ 
Việt Nam 2015

Từ ngày 15 đến 17/5/2015, Bộ KH&CN tổ 
chức tổ chức Ngày hội Khởi nghiệp và Công 
nghệ Việt Nam 2015 (TECHFEST VIETNAM 
2015) tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày hội lần 
đầu được tổ chức đã thu hút được hơn 1.000 lượt 
đại biểu là cán bộ quản lý, các nhà KH&CN, 
doanh nghiệp khởi nghiệp, các nhà đầu tư, quỹ 
đầu tư mạo hiểm và các cơ sở ươm tạo nổi tiếng 
trên thế giới. Đặc biệt, có hơn 50 doanh nghiệp 
khởi nghiệp KH&CN tham gia triển lãm sản 
phẩm và kết nối đầu tư. Sau sự kiện nói trên 
nhiều đơn vị đã tổ chức hàng loạt hội thảo để kết 
nối doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước với các 
nhà đầu tư trong nước và trên thế giới.

3. Khánh thành Trung tâm nghiên cứu, 
chuyển giao và giám định công nghệ tại Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày 29/10/2015, UBND Tp. Hà Nội tổ 
chức khánh thành Trung tâm nghiên cứu, 
chuyển giao và giám định công nghệ tại Khu 
Công nghệ cao Hòa Lạc (huyện Thạch Thất, Hà 
Nội). 

Trung tâm nghiên cứu, chuyển giao và 
giám định công nghệ rộng 2,1ha, là khu phức 
hợp liên thông về khoa học-công nghệ lớn nhất 
cả nước, đáp ứng chỗ làm việc cho 200 nhà khoa 
học. Trung tâm sẽ là nơi nghiên cứu trọng điểm 
của cả nước, nơi tập trung các chương trình hợp 
tác nghiên cứu giữa Việt Nam với quốc tế. 

Lĩnh vực Khoa học Xã hội và Nhân văn
4. Hội thảo khoa học quốc tế kỷ niệm 

250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du 
(1765-2015)

Ngày 8/8/2015, tại Thủ đô Hà Nội, Viện 
Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đã tổ chức 
Hội thảo quốc tế kỷ niệm 250 năm ngày sinh Đại 
thi hào Nguyễn Du (1765-2015) với chủ đề “Đại 
thi hào dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới 
Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại”. 
Hội thảo là nơi gặp gỡ của các nhà Kiều học và 
Nguyễn Du học, nơi thể hiện những tiếng nói 
đồng cảm, đồng lòng, đồng vọng về những giá 
trị tinh thần mà Nguyễn Du trao gửi cho hậu thế. 
Hội thảo còn là dịp mở rộng giao lưu, quảng bá 
các giá trị tinh hoa của văn học cổ điển Việt 
Nam, văn hóa Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Lĩnh vực nghiên cứu cơ bản
5. UNESCO công nhận hai Trung tâm 

quốc tế về Toán học và Vật Lý của Việt Nam 
là trung tâm dạng II

Kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng Tổ chức 
Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp 
quốc (UNESCO) tại Pa-ri (Pháp), tháng 
11/2015 đã thông qua việc thành lập Trung tâm 
Toán học và Vật lý dạng II của Việt Nam dưới sự 
bảo trợ của UNESCO. 

Năm 2015, UNESCO đã công nhận 17 
Trung tâm dạng II về khoa học cơ bản, trong đó 
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có hai Trung tâm về Toán học và Vật lý của Việt 
Nam. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay, 
việc thành lập các Trung tâm quốc tế về Toán 
học, Vật lý được UNESCO công nhận, bảo trợ sẽ 
giúp nâng cao vị thế của khoa học Việt Nam, đưa 
nền KH&CN Việt Nam hội nhập sâu rộng với 
khu vực và thế giới.

Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng
6. Lần đầu tiên ghép thận thành công từ 

người cho tim ngừng đập
Ngày 18/6/2015, Bệnh viện Chợ Rẫy (Tp. 

Hồ Chí Minh) đã ghép thận thành công cho hai 
người bệnh suy thận mãn tính giai đoạn cuối với 
nguồn tạng từ người cho tim ngừng đập, máu 
ngưng tuần hoàn. Đây là trường hợp đầu tiên tại 
Việt Nam ghép tạng lấy từ người hiến ngừng tim. 
Đây cũng là kết quả của đề tài KH&CN cấp Nhà 
nước “Nghiên cứu triển khai ghép thận từ người 
cho tim ngừng đập”, mã số KC.10.28/11-15 (do 
PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn làm chủ nhiệm). 
Thành công của đề tài đem lại hy vọng cho hàng 
trăm, thậm chí hàng nghìn người bệnh có nhu 
cầu ghép thận, giảm chi phí cho họ khi phải ra 
nước ngoài điều trị.

7. Cấu kiện lắp ghép bảo vệ bờ sông, hồ 
và đê biển

Giải pháp công nghệ: “Cấu kiện lắp ghép 
bảo vệ bờ sông, hồ và đê biển” của Công ty 
TNHH Nhà nước MTV Thoát nước và Phát triển 
đô thị tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BUSADCO) thể 
hiện tính mới, tính sáng tạo chưa từng có tại Việt 
Nam và trên thế giới. Giải pháp sử dụng hệ liên 
kết lắp ghép đồng bộ: hình khối, cột trụ, đà giằng 
nhằm giữ ổn định, kết cấu lắp ghép chống đẩy, 
chống trượt, chống xói chân... Sản phẩm được 
đúc sẵn trong nhà máy, kiểm soát được chất 
lượng và tiến độ. Bên cạnh đó, tiến độ thi công 
chỉ bằng 1/3 thời gian so với giải pháp truyền 
thống do khắc phục được bất lợi về thời tiết, khí 
hậu, thủy văn. Thuận tiện cho công tác vận hành, 
duy tu, duy trì, bảo dưỡng. Giảm chi phí đầu tư ít 
nhất 20% so với giải pháp truyền thống.

8. Bắn trình diễn thành công vũ khí mới
Sáng 18/9/2015, Tổng cục Công nghiệp 

Quốc phòng tổ chức bắn trình diễn vũ khí mới. 
Đây là sản phẩm của Đề án KC.NQ06 và một số 
nhiệm vụ độc lập cấp Bộ Quốc phòng do Tổng 

cục chủ trì nghiên cứu, thiết kế và chế thử. Với sự 
chuẩn bị chu đáo và chấp hành nghiêm các quy 
tắc trong quá trình thực hành bắn, buổi bắn trình 
diễn đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn 
tuyệt đối. Hầu hết các sản phẩm của Đề án 
KC.NQ06 và một số đề tài độc lập có mức chất 
lượng tiệm cận chất lượng sản phẩm cùng loại 
của nước ngoài và có độ tin cậy cao, phù hợp 
điều kiện tác chiến của Việt Nam.

Lĩnh vực hội nhập quốc tế
9. Việt Nam vào top 3 ASEAN về chỉ số 

đổi mới sáng tạo toàn cầu
Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế giới kết hợp với 

Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Học viện Kinh 
doanh INSEAD (Pháp) công bố chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu 2015. Theo đó Việt Nam đứng 
thứ 52 trên tổng số 141 nền kinh tế, tăng 19 bậc 
so với năm ngoái. Đây được cho là một bước 
tăng bậc ngoạn mục của Việt Nam nhờ đầu tư 
cho phát triển KH&CN trong năm vừa qua, nhất 
là khi Luật Khoa học và Công nghệ có hiệu lực.

Nếu như trước năm 2010 theo chỉ số đổi 
mới sáng tạo toàn cầu Việt Nam còn đứng thứ 7 
trong ASEAN, năm 2013 nước ta vượt qua Phi-
Li-pin, In-đô-nê-xi-a, đến năm 2014, vượt qua 
Bru-nây. Năm nay Việt Nam vượt qua Thái Lan, 
vào top 3 ASEAN về chỉ số đổi mới sáng tạo 
toàn cầu.

10. Nhà khoa học nữ Việt Nam đầu tiên 
nhận giải thưởng L’Oréal - UNESCO

Ngày 18/3/2015, tại trụ sở UNESCO ở Thủ 
đô Pa-ri (Pháp), Tiến sĩ Trần Hà Liên Phương, 
giảng viên Khoa Công nghệ Y sinh Trường Đại 
học Quốc tế (Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh) đã vinh dự được nhận Giải thưởng “Nhà 
khoa học trẻ tài năng của thế giới” của Quỹ 
L’Oréal-UNESCO (Vì sự phát triển của phụ nữ 
trong khoa học) cho công trình nghiên cứu điều 
trị ung thư. Phát biểu tại buổi lễ nhận giải, Tiến sĩ 
Trần Hà Liên Phương nhấn mạnh sự cần thiết 
phải tạo ra các loại thuốc không chỉ có tính hiệu 
quả, mà còn phải có giá thành phù hợp vì lợi ích 
của người bệnh ở các nước đang phát triển. 
Hướng nghiên cứu này sẽ đóng góp hiệu quả 
trong công tác điều trị bệnh ung thư ở Việt Nam.
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