Ngày 18-5, S Khoa hc và Công ngh (KH&amp;CN) t chc trng th L k nim Ngày Khoa hc và
Công ngh Vit Nam 18-5. Phó Ch tch Thng trc UBND thành ph Võ Duy Khng ã n d và phát biu
ch o.
Các tác gi, nhóm tác gi ã c trao tng Bng khen ca UBND TP vì ã có thành tích xut sc trong hot ng
KH&amp;CN ca thành ph
TS Lê Quang Nam, Giám c S KH&amp;CN thành ph cho bit, hot ng KH&amp;CN ca thành ph thi
gian qua ã phát trin úng hng, i vào chiu sâu và t c nhng kt qu nht nh. Bên cnh vic trin khai mnh m
công tác QLNN v nghiên cu khoa hc, công ngh, tiêu chun o lng cht lng, s hu trí tu, an toàn bc x ht
nhân, ng dng chuyn giao tin b KH&amp;CN… thành ph ã tp trung i mi c ch chính sách v
KH&amp;CN, nht là c ch qun lý tài chính, trong ó à Nng là mt trong nhng a phng i u thc hin khoán
kinh phí nhim v KH&amp;CN n sn phm cui cùng, gim bt th tc tài chính cho các t chc/cá nhân nhà
khoa hc tham gia nghiên cu; gn kt mc tiêu nghiên cu khoa hc và phát trin công ngh vi phc v sn xut
và i sng, chú trng kh nng ng dng cao và a ch ng dng c th. C s h tng KH&amp;CN và c s vt cht k
thut c tng cng u t, tiêu biu nh hoàn thành xây dng và a vào s dng Trung tâm Công ngh sinh hc kt
hp C s Nuôi cy mô t bào thc vt giai on 1 vi tng vn u t hn 19 t ng và hin ang trin khai gia on 2; xây
dng Trung tâm ào to và thit k vi mch; trin khai u t xây dng Khu Công ngh thông tin tp trung và Khu
Công ngh cao à Nng; u t và a vào hot ng Trung tâm y hc ht nhân và x tr min Trung ti Bnh vin à
Nng vi kinh phí 12 triu USD. T nm 2011 n nay, thành ph ã và ang trin khai thc hin 10 nhim v
KH&amp;CN cp Nhà nc, trong ó có 5 tài, d án ã nghim thu; 82 tài cp TP, ã nghim thu 46 tài
(56,1%); và 65 tài cp c s, vi 60 tài ã nghim thu (75,4%).
Phát biu ti bui l, Phó Ch tch UBND TP Võ Duy Khng thng thn nhìn nhn, bên cnh nhng thành tu
chung, ngành KH&amp;CN ca c nc vn còn khong cách khá xa so vi th gii và khu vc, cha áp ng c
yêu cu phát trin kinh t - xã hi. Ông nêu rõ i ng cán b KH&amp;CN, c bit là i ng u ngành, gii, và i ng
cán b tr k cn có trình cao vn còn thiu. u t xã hi cho KH&amp;CN còn rt thp, bên cnh ó trang thit b
phc v nghiên cu khoa hc còn rt thiu, lc hu và không ng b. H thng GD&amp;T cha áp ng c yêu cu v
ào to ngun nhân lc cht lng cao v KH&amp;CN; thiu s liên kt gia nghiên cu KH&amp;CN vi giáo dcào to và sn xut kinh doanh; và c bit là thiu s hp tác cht ch gia các t chc nghiên cu phát trin, trng i hc
và doanh nghip. C ch qun lý KH&amp;CN còn mang nng tính hành chính, ng thi th trng
KH&amp;CN còn chm phát trin.
phát huy nhng kt qu ã t c trong thi gian qua và tng bc khc phc c nhng yu kém này, Phó Ch tch nhn
mnh cn có s vào cuc mnh m ca tt c các cp, các ngành và ca toàn th xã hi. i vi nhim v ca ngành
trong thi gian n, ông ngh các c quan QLNN, chính quyn các cp, cng ng doanh nghip và các nhà
khoa hc cn chú trng nâng cao nhn thc ca toàn xã hi v vai trò quan trng ca KH&amp;CN, c bit trong
nghiên cu KH và khi nghip KH&amp;CN, khi dy am mê sáng to ca ngi Vit Nam nói chung và thanh
niên sinh viên nói riêng, ng dng nhng ý tng nghiên cu sáng to KH&amp;CN vào quá trình SX-KD
và to ra sn phm cho xã hi. H tr doanh nghip phát huy sáng to, ci tin k thut, i mi công ngh, và nâng
cao tính cnh tranh ca sn phm hàng hóa gn vi vic thc thi quyn s hu trí tu. Tng dn t l u t ngoài ngun
NSNN và huy ng a dng các ngun u t cho KH&amp;CN, c bit là kinh phí t doanh nghip. Nghiên cu s
dng mt phn Qu KH&amp;CN ca thành ph cho vay, h tr nhng ý tng nghiên cu KH&amp;CN có tính
sáng to cao, nhng doanh nghip KH&amp;CN khi nghip hình thành Qu cho vay h tr mo him trong
tng lai.
Nhân dp này, 6 tác gi, nhóm tác gi ã c trao tng Bng khen ca UBND TP vì ã có thành tích xut sc
trong hot ng KH&amp;CN ca thành ph.
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