ài Thiên vn Nha Trang chính thc m ca vào tháng 9/2017. nh: VGP/Thu Cúc
Ngày 27/12, ti Hà Ni, Câu lc b Nhà báo Khoa hc Công ngh công b kt qu cuc bình chn 10 s kin
KHCN ni bt nm 2017 thuc các lnh vc c ch chính sách, khoa hc xã hi và nhân vn, nghiên cu ng dng,
hi nhp quc t, tôn vinh nhà khoa hc.
ây là nm th 12, s kin bình chn này c t chc. Cùng vi h thng các gii thng, cuc bình chn là mt cách ánh
giá khách quan, th hin s ghi nhn, ánh giá và tôn vinh ca xã hi thông qua góc nhìn ca các nhà báo
chuyên theo dõi lnh vc khoa hc công ngh.
10 s kin KH&CN ni bt nm 2017:
Lnh vc c ch chính sách
1. Quc hi thông qua Lut Chuyn giao công ngh (sa i): Chiu 19/6, Quc hi thông qua Lut Chuyn
giao công ngh (sa i). Lut có thay i, chnh lý mt s ni dung, trong ó có nhng ni dung quan trng nh
chính sách ca Nhà nc i vi chuyn giao công ngh; các công ngh cn khuyn khích, hn ch, cm chuyn
giao; thm nh công ngh trong các d án u t, các bin pháp khuyn khích thúc y chuyn giao công ngh và
phát trin th trng KH và CN.
2. Chính ph ban hành ch th s 16/CT-TTg v vic tng cng nng lc tip cn cuc Cách mng công
nghip ln th 4: Ch th nêu rõ nhim v chính ca B Khoa hc và Công ngh: Tp trung thúc y h sinh thái
khi nghip i mi sáng to quc gia phát trin mnh m doanh nghip khi nghip sáng to. Ch trì, phi hp các b
ngành, a phng trin khai có kt qu án H tr h sinh thái khi nghip i mi sáng to quc gia n nm 2025…
Lnh vc khoa hc xã hi
3. D án “Trng bày di tích, di vt di tng hm Nhà Quc hi”: D án "Trng bày di tích, di vt di tng hm
Nhà Quc hi" c Vin Hàn lâm Khoa hc xã hi Vit Nam giao cho Vin Nghiên cu Kinh thành là n v ch trì t
chc trin khai thc hin. Sau gn nm nm t chc thc hin Vin Nghiên cu Kinh thành ã hoàn thành xut sc D
án, áp ng tt các yêu cu ca ni dung, mc tiêu và tin ca D án ra.
Lnh vc khoa hc t nhiên
4. ài thiên vn Nha Trang chính thc hot ng cui tháng 9/2107: ài Thiên vn Nha Trang trc thuc
Trung tâm V tr Vit Nam, Vin Hàn lâm Khoa hc và Công ngh Vit Nam t trên Hòn Chng (TP. Nha
Trang, tnh Khánh Hòa), là mt phn ca d án Trung tâm V tr Vit Nam. Mt s nghiên cu có th c thc hin
vi kính và thit b i kèm gm: quan sát sao bin quang, t ó có th nghiên cu tính cht ca khí quyn; o ph

vch t các ngôi sao thu thông tin v loi sao, tc quay và ln t trng trên b mt sao…
Lnh vc tôn vinh nhà khoa hc
5. TS. Hà Phng Th nhn Gii thng Ph n Vit Nam nm 2017. Hi Liên Hip Ph n Vit Nam ã trao tng Gii
thng nói trên cho tin s Hà Phng Th - Trng phòng Vt liu nano y sinh, Vin Khoa hc Vt liu (Vin Hàn lâm
Khoa hc và Công ngh Vit Nam) vì ã có nhng óng góp trong công cuc chm sóc sc khe cng ng. Tin s
Hà Phng Th, mt trong s ít nhng nhà khoa hc tr tiêu biu ca Vit Nam có 30 công b quc t v lnh vc nano
y sinh và làm ch nhim nhiu tài cp Nhà nc, cp Vin Hàn lâm và Qu Phát trin khoa hc và công ngh
Quc gia…
Lnh vc hi nhp quc t
6. GS.TS Nguyn Quang Liêm nhn Gii thng Công huân khoa hc ASEAN (AMSA): Ngày 20/10,
ti Myanmar, Ban t chc Hi ngh B trng Khoa hc và Công ngh ASEAN chính thc ln th 17 (AMMST-17)
ã trao cho GS.TS. Nguyn Quang Liêm - Vin trng Vin Khoa hc Vt liu, Vin Hàn lâm KH&CN Vit Nam
gii thng nói trên. GS.TS. Nguyn Quang Liêm ã công b hn 150 bài báo trên nhiu tp chí khoa hc uy
tín quc t và trong nc, là ng tác gi Gii thng Nhà nc v KH và CN nm 2005 cho cm công trình “Nghiên
cu c bn tính cht quang-in-t ca mt s vt liu in t tiên tin”.

Khi công xây dng nhà máy sn xut linh kin máy bay u tiên Vit Nam. nh: VGP/Thu Cúc
Lnh vc khoa hc công ngh ng dng
7. K nim 20 nm Internet Vit Nam: Ngày 19/11/1997 ánh du mt ct mc quan trng trong lch s ca
ngành thông tin và truyn thông Vit Nam khi din ra L n nút m ca Internet. Theo s liu thng kê t u nm
2017, Vit Nam hin có khong trên 50 triu ngi dùng Internet, chim 54% s dân, cao hn mc trung bình
46,64% ca th gii, nm trong top nhng quc gia và vùng lãnh th có s lng ngi dùng Internet cao nht ti
châu Á.
8. Viettel trin khai mng 4G: Ch trong sáu tháng, Tp oàn Vin thông Quân i (Viettel) ã gn nh hoàn
thin mng 4G trên phm vi toàn quc. Theo ánh giá ca các chuyên gia vin thông, vi hn 36.000 trm
BTS 4G, ch riêng h tng ca Viettel ã a Vit Nam vào top 20 quc gia có h tng 4G hin i nht, cht lng
nht, mt ph dân c tt nht theo chun quc t. Hin, ch có cha ti 10% s nhà mng trên th gii s dng c công
ngh này.
9. Hàn Quc xây dng nhà máy sn xut ng c máy bay ti Khu công ngh cao Hòa Lc: Ngày 21/9,
Công ty Hanwha Techwin (Hàn Quc) t chc l khi công nhà máy Hanwha Aero Engines ti Khu công

ngh cao Hòa Lc (Hà Ni). ây là d án u t u tiên ti Vit Nam liên quan n ngành công nghip ng c hàng
không. Nhà máy s sn xut các cu kin, linh kin ng c cho mt s hãng hàng không hàng u th gii, nh:
General Electric (GE), Pratt & Whitney (PW) và Rolls-Royce. D án có tng mc u t 200 triu USD (gii
ngân trong ba nm) và có k hoch u t thêm 60 triu USD trên tng din tích 96.789 m2.
10. Traphaco khánh thành nhà máy sn xut thuc hin i nht Vit Nam: Ngày 8/11, Công ty c phn
Traphaco t chc L khánh thành Nhà máy sn xut thuc tân dc hin i nht Vit Nam ti tnh Hng Yên.
Traphaco ã u t các công ngh mi nht hin nay xây dng nhà máy tân dc "thông minh". Nhà máy c xây
dng trên din tích 46.288 m2 vi tng vn u t 477 t ng, gm ba phân xng và nm dây chuyn sn xut.
(Theo http://baochinhphu.vn/)

