Theo báo cáo ca B Khoa hc và công ngh, u t ngân sách cho khoa hc và công ngh ã c Th tng và Quc hi thông
qua cho nm 2015 tng c v giá tr tuyt i và t l phn trm trong tng chi ngân sách nhà nc so vi các nm gn ây.
Ông Hoàng Minh Thc - v trng V K hoch - tng hp, B Khoa hc và công ngh - cho rng mc u t cho khoa hc công ngh
mi nm ã c quy nh chim 2% tng chi ngân sách nhà nc, nhng cha bao gi c b trí nh mc này, gây khó khn trong b trí
kinh phí cho khoa hc.
Phát biu ch o hi ngh, Phó th tng V c am dù rt ng h vic c gng b trí 2% ngân sách nhà nc cho khoa hc và công
ngh, nhng cng nhn mnh "iu quan trng là phi s dng ngun u t t ngân sách nh th nào".
Theo ông am, u t cho khoa hc ã có nhng bc i u úng hng khi cn c vào u ra theo c ch khoán, s dng cp phát qua qu,
nhng hin ti yêu cu cp thit trong u t khoa hc phi i mi t cách ra "u bài" cho n nghim thu kt qu.
"Trc ây ch yu là vin nghiên cu, nghiên cu viên t ngh ra u bài ri làm tài trình lên, c cp tin làm theo tài ó. Cách làm
này chc vn còn, vn có th tip tc nhng cn phi y mnh bài t thc tin, phi xét xem trong cuc sng có nhng vn gì cn khoa
hc gii áp thì ó là u bài. Vai trò quan trng khi ó chính là t các s. S phi tp hp nhng yêu cu thc tin trong i sng hình
thành các bài nghiên cu khoa hc" - ông am nhn mnh.
* ã có 10 d án u t vào Khu công ngh cao TP.HCM (KCNC) trong nm 2014 vi tng vn u t 1.897,6 triu USD.
Theo báo cáo ti hi ngh tng kt KCNC nm 2014 din ra ngày 20-1-2015, trong nm va qua t l ni a hóa sn phm trong
nc sn xut ti KCNC ã tng hn 32%.
Cng trong nm 2014, Trung tâm Nghiên cu trin khai KCNC ã công b bn sn phm thng mi hóa t kt qu nghiên cu là
kem dng da công ngh nano, cm bin áp sut, khóa in t container, in k in t, công b ba công trình khoa hc quc t.
(Theo tuoitre)

