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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHÓ HÀ NỘI
số: iOâ&QĐ-ƯBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHlA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2015

QUYÉT ĐỊNH
y /v Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ ttiỢíH^^ểĩíi
SỞ KHOAHỌCVÀCỔNG NGHỆ
của Thủ đô giai đoạn 2015 - 2020
í*/’" )
Ngây i é t ắ ậ Ế ữ ẵ

;

t o t BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Ố HÀ N Ộ K m k L .

Căn cư Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
' Cẩíi cữ^liuạt Thủ đô ngày 21/11/2012;
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013;
Căn cứ Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 của Hội đồng nhân
dân Thành pho về chính sách ưu đãi các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển khoa học
và công nghệ và các nhà khoa học công nghệ tham gia thực hiện chương trình khoa
học và công nghệ trọng điêm của Thủ đô;
'
Căn cứ Quyết định số 6252/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của ỤBND Thành
phố phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phô Hà Nội đên
năm 2020;
Xét Tờ trình số 3 92/TTr-SKHCN ngày 10/6/2015 của Giám đốc Sở Khoa học
và Công nghệ Hà Nội,
QUYỂT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô
giai đoạn 2015 - 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) với những nội dung sau:
____
L MỤC TIÊU
Cụ thể hóa Nghị quyết số 04/2013/NQ-HĐND và Chiển lược phát triển khoa
học và công nghệ Thành phố Hà Nội đến năm 2020 nhằm tạo ra các sản phấm khoa
học và công nghệ bằng công nghệ cao, chất lượng tốt, hiệu quả cao và phù hợp yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước dựa trên việc khai thác các lợi
thể so sánh về nhân lực, điều kiện tự nhiên, xã hội của Thành phố.
Tạo cơ sở vật chất kỹ thuật, đội ngũ cán bộ khoa học và công nghệ có đủ nãng
lực tiếp thu, làm chủ và tiến tới tự chủ, sáng tạo công nghệ đáp ứng yêu câu phát
triển các sản phẩm khoa học và công nghệ của Thủ đô.
II. NỘI DUNG
1.
Trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, quản lý Nhà nước và cải cách
hành chính: Lựa chọn, nghiên cứu những vấn đề quan trọng, câp bách, đáp ứnệ yêu
cầu trước mát và lâu dài cho hoạt động quản lý, điêu hánh đê phát triên kinh tê - xã
hội, đúng mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đò. Cụ thể:
Nghiên cứu các vân đê liên quan đên mô hình tăng trưởng, tái câu trúc kinh
tế, giải pháp phát triển kinh tế với tốc độ nhanh và bền vững; giải pháp đẩy nhanh
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chuyển dịch cơ cấu kinh tể, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tê quôc
tế.
- Nghiên cửu các thiết chế, hình thức tổ chức sản xuất đê xây dựng nông thôn
mới ở Hà Nội theo hướng tăng trưởng xanh, phát triển bền vững.
- Nghiên cứu các giải pháp, cơ chế, mô hình đôi mới, nâng cao hiệu quả quản lý
và phát triển văn hóa xã hội, giáo dục đào tạo, thể dục, thê thao, y tê và chăm sóc
sức khỏe cộng đồng, giảm nghèo bên vững;.
^
^
- Nghiên cứu hệ thống giải pháp, thiết bị, phần mềm nhằm đoi mới nâng cao
hiệu quả công tác cải cách hành chính theo hướng chính quyên điện tử.
- Nghiên cứu hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm khai thác có hiệu quả
thông tin, tri thức trong tất cả các ngành; trao đổi thông tin thông suôt và sử dụng
hiệu quả trang thông tin điện tử phục vụ việc trao đổi, cung câp, chia sẻ thông tin
giữa các cơ quan và tổ chức, cá nhân.
2.
Trong lĩnh vực khoa học công nghệ: Nghiên cứu, lựa chọn những lĩnh vực
có các sản phẩm dựa trên công nghệ cao, doanh thu lớn với mô hình đông bộ khé|)
kín từ nghiên cứu, nhập khẩu công nghệ, thuê chuyên gia nước ngoài, sản xuất chê
thử, hoàn thiện sản phẩm, sản xuất công nghiệp và thương mại hóa; tạo tiên đê hình
thành các ngành nghề mới, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Ưu tiên các sản
phẩm công nghệ cao sử dụng chip điện tử phục vụ dân dụng, dịch vụ và công
nghiệp; các sản phẩm dây chuyền thiết bỊ công nghệ xử lý môi trường, tiêt kiệm
năng lượng, năng lượng mới; sản phẩm rau, hoa, quả và thực phâm chât lượng cao.
a) Nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, dây chuyên công nghệ,
thiết bị tiên tiến, hiện đại tạo ra các sản phẩm có sức cạnh tranh và giá trị gia tăng
cao.
b) Nghiên cứu, sản xuất thử nghiệm hoàn thiện công nghệ:
- Thiết kế và chế tạo các sản phẩm công nghệ cao sử dụng chip điện từ;
- Thiết kế chip điện tử tương tự và điện tử sô dựa trên công nghệ CMOS theo
tiêu chuẩn công nghiệp;
- Nghiên cứu, san xuất thử nghiệm hoàn thiện công nghệ các sản phẩm năng
lượng mới, các sản phẩm dân dụng công nghệ cao;
- Nghiên cửu, sản xuất thử nghiệm hoàn thiện hệ thông thiêt bị, công nghệ
đồng bộ xử lý môi trường;
- Tạo, nhân giống cây con, công nghệ nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản, chế
biến nông sản có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tê cao;
- Những sản phẩm khác phát sinh do nhu cầu thực tế trong quá trình triên khai
thực hiện Chương trình.
c) Thiết kể, chế tạo thiết bị và dây chuyền đồng bộ phục vụ trực tiếp cho dự án
phát triển sản phẩm khoa học công nghệ Thành phô.
d) Kiểm tra, đánh giá, hoàn thiện công nghệ đê thương mại hóa các sản phâm
khoa học công nghệ Thành phố; chuyên giao quyên sở hữu công nghiệp, quyên đôi
với giống cây trồng, vật nuôi, chuyển giao bí quyêt công nghệ; xây dựng và hoàn
thiện quy trình sản xuất sản phẩm có chất lượng cao và giá cạnh tranh trên thị
trường.
■
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đ) Lựa chọn các sản phẩm khoa học công nghệ của chương trình có khả năng
thương mại hỏa là những sản phẩm có công nghệ tiên tiến, có sức cạnh tranh cao,
quy mô sản xuất lớn, có giá trị gia tăng cao, góp phân thay thê nhập khâu hoặc
mang lại giá trị xuất khẩu cao và có ý nghĩa quan trọng đôi với các ngành kinh tê
kỹ thuật chủ lực của Thành phô.
e)
Nghiên cứu, triển khai sản xuất chế thử, hoàn thiện thương mại hóa một sô
sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn trong nước cũng như quốc tế,
3. Đẩy manh phát triển các doanh nghiệp khoa học công nghệ sản xuât sản
phẩm khoa học công nghệ của Thủ đô.
4. Triển khai chương trình nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ mùi
nhọn phù hợp với kinh te xã hội của Thủ đo; chương trình hỗ ứợ doanh nghiệp sử
dụng năng lượng tiết kiệm và xử lý ô nhiêm Iĩiôi trường; chương trình hô trợ doanh
nghiệp xây dựng nhãn hiệu hàng hóa, phát triên tài sản sở hữu trí tuệ; chương trình
hồ trợ, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn
ỈIL SẢN PHẨM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
1. Sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, quản lý nhà
nước và cải cách hành chính được hình thành từ các đe tài, dự án sản xuât thử
nghiệm, dự án khoa học và côn^ nghệ
ã) Các’ thiết chế, hỉnh thức to chức sản xuất để xây dựng nông thôn mới ở Hà
Nội theo hướng tăng trưởng xanh, phát triên bên vững.
b) Hệ thống giải pháp, thiết bị, phần mềm nhằm đổi mới nâng cao hiệu quả
công tác cải cách hành chính theo hướng chính quyên điện từ.
c) Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nhằm khai thác có hiệu quả thông tin, tri
thức trong tất cả các ngành; trao đổi thông tin thông suôt và sử dụng hiệu quả trang
thông tin điện tử phục vụ việc trao đôi, cung câp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan
và tổ chức, cá nhân.
,
2. Sản phẩm thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ được hình thành từ các
đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm, dự án khoa học công nghệ
z .ỉ. Lĩnh vực công nghệ sử dụng chíp điện tử tạo ra các sản phẩm công nghệ
cao, phạm vi ứng dụng lớn phục vụ công nghiệp, dân dụng và năng lượng tải tạo.
a) Thiết bị eNodeB tế bào cỡ nhỏ (small cell, pico cetl) sử dụng trong mạng vô
tuyến băng thông rộng thế hệ 4G theo tiêu chuân LTE-Ađvanced. Tôc độ dữ liệu
lên đến 1 Gbit/giay (cao hơn hàng chục lần so với mạng viễn thông thế hệ 3G) giúp
làm chủ công nghệ vả bảo mật thông tin.
b) Hệ thống điện mặt trời nối lưới công suất từ 1 MW trở lên với bộ biên đôi
DC/AC thông minh, hiệu suất cao.
c) Hợp bộ đèn LED chiếu sáng công suất từ 5 w -ỉ- 250 w với bộ điều khiên
hiệu suất cao, tuổi thọ cao đảm bảo tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.
d) Hệ thống thiết bị phục vụ giao thông thông minh sử dụng công nghệ RFlt>,
camera và các công cụ hỗ trợ khác để nhận dạng và tính toán lưu lượng phương
tiện, phục vụ phân luồng giao thông, chống ùn tắc và quản lý, kiểm soát thẻ, vé của
các phương tiện giao thông trên địa bàn.
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e)
Hệ thống cơ khí, tự động hóa trong nuôi trồng công nghệ cao, chế biến nông
sản, thực phẩm phục vụ sàn xuất tập trung, quy mô công nghiệp.
g) San phẩm dân dụng công nghệ cao gom: Đồ già dụng thông minh, công tơ
điện tử có cổng kết nối Eíhenet, tích hợp thẻ RFID, ghi chi số thông qua mạng
Internet hoặc thông qua các bộ thu/phát SÓĨ1Ẹ tập trung; đo và hiên thị các chỉ sô
I,Ư,P,Q, cosphi và phân tích sóng hài với chât lượng cao và giá thành hạ, đáp ứng
các tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
2.2. Lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng thiết bị tiên tiến, công nghệ cao vào sản
xuất cây, con có phạm vi ứng dụng lớn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phâm, đáp
ứng thị trường trong nước và phục vụ xuât khâu.
^
a) Giống rau, hoa, quả và cây lương thực có chất luợng tôt, giá trị kinh tê cao,
đáp ứng nhu cầu thị trường.
b) Giống, thức ăn, nuôi thương phẩm, xử lý môi trường, giết mổ, chế biến và
tiêu thụ sản phẩm lợn, bò có chất lượng tốt, an toàn vệ sinh thực phâm.
2.3. Lĩnh vực xử lý môi trường.
a) Hệ thống xử lý nựớc thải sinh hoạt quy mô 10.000 m3/ngày.
b) Hệ thống đồng bộ xử lý chất thải chăn nuôi, làng nghề (nước thải, khí thải,
chất thải rắn) và nước thải nuôi trông thủy sản.
c) Hệ thống thiết bị xử lý phân bùn bể phốt, cặn hâm biogas, bùn thải của các
sông, hồ, cống trong nội đô và bùn thải của cảc nhà máy xử lý nước thải.
d) Hệ thong xử lý chất thải rắn điện tử.
IV. GIẢI PHÁP TH ựC HIỆN
1. Đẩy mạnh công tac thông tin truyên truyền, nâng cao nhận thức triến
khai thực hiện chương trình.
a) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, gắn trách nhiệm người đứng đâu cơ quan,
đơn vị thuộc Thành phố trong việc triển khai thực hiện chương trình.
b) Tăng cường công tác thông tin định hướng để các cơ quan, doanh nghiệp và
cộng đồng kịp thơi nắm bất và sử dụng các sản phẩm và công nghệ, thiết bị đã
nghiên cứu góp phần mở rộng thi trường tiêu thụ sản phâm của chương trình.
2. Thương mại hóa sản phẩm và phát triển thị trường
a) Thành phố có chính sách ưu tiên mua sắm công các sản phâm khoa học
công nghệ đảm bảo chất iượng để hỗ trợ phát triển nghiên cứu.
b) Khuyến khích và hồ trợ các đơn vị tham gia các hội thảo, triển lãm, hội chợ
thiết bị và công nghệ ở trong nước và quốc tế; phát tríên các trung tâm giao dịch
sản phẩm tại các vùng kinh tế lớn.
c) Hỗ trợ đơn vị xây dựng nhãn hiệu hàng hỏa, chi dân địa lý; xuât xứ hàng
hóa, phát triển thương hiệu, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; đây mạnh áp
dụng các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại và các hệ thông tiêu chuân, quy
chuẩn tiên tiến.
d) Đẩy manh hình thành và phát triển mạng lưới dịch vụ khoa học và công
nghệ trên địa bàn Thành phố.
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3. Phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ
,
a) Triển khai chương trình theo lộ trình thích hợp, giai đoạn đâu là tiêp thu,
làm chủ, thích nghi các công nghệ nhập, tiến tới áỹ dụng các công nghệ cao được
tạo ra ở trong nươc và phù hợp với khả năng của nền kinh tê trong từng giai đoạn.
Phần nghiên cứu công nghệ sử dụng 3 hình thức; Nghi6n CƯU phat tncn trong nươc;
phối hợp nghiên cứu với các chuyên gia, tổ chửc nghiên cứu nước ngoài và lựa
chọn nhập khẩu công nghệ.
,
A
b) Đẩy nhanh triển khai xây dựng các dự án cơ sở hạ tang khoa học và công
nghệ: Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyén, Trung tâm công nghệ sinh học
và cong nghệ thực phẩm, khu công nghệ cao sinh học, vườn ươm công nghệ, doanh
nghiệp công nghệ cao, công viên khoa học đê phục vụ cho công tác nghiên cứu
khoa học và phát triển công nghệ, ươm tạo công nghệ và hoạt động sản xuât thư
nghiệm các sản phẩm khoa học công nghệ Thành phô.
c) Đầu tư đong bộ hiện đại thiết bị nghiên cửu thỉ nghiệm, tập trung không dàn
trải phục vụ tốt cho nghiên cứu công nghệ cao, công nghệ nguôn cho một sô nhóm
sản phầm. Thiết bị san xuất thử nghiệm đầu tư đồng bộ hiện đại CỊuy mô công
nghiệp nhỏ đảm bảo chất lượng, mẫu mã sản phâm, tiêu chuân quôc tê, khu vực có
năng suất và hiệu quả kinh tể cao.
d) Tăng cữờng các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và năng lực
làm chủ công nghẹ, quản trị cong nghệ cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ
thuật và quản lý, gắn chặt với phát triển nguồn nhân lực cỏ trình độ cao, đáp ứng
nhu cầu làm chu công nghệ, nhanh chóng nâng cao năng lực nội sinh trong các
ngành, các lĩnh vực. Thúc đầy hình thành số lượng đông đảo các doanh nghiệp sản
xuất sản phẩm khoa học công nghệ Thành phô.
4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tể
, ,
Ưu tien tận đụng lợi thế nhân lực trình độ cao của Thành phố kết họp với
chương trình đào tạo chuyên sâu đáp ứng những đòi hỏi của các ngành, lĩnh vực
trong chương trình. Những vấn đề khoa học và công nghệ phức tạp ở trình độ quôc
tể, tang cường hợp tác nghiên cứu, trao đổi và thuê chuyên gia; đẩy nhanh việc hình
thành các nhóm nghiên cửu mạnh đù năng lực tiêp thu, làm chủ và sáng tạo công
nghệ.
Điều 2. Tổ chức thực hiện.
1. Việc bố trí ngân, sách Thành phố để thực hiện chương trình khoa học và
công nghệ trọng điểm của Thủ đô đảm bảo đúng quy định của pháp luật vê khoa
học và công nghệ và ngân sách nhà nước.
2. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị liên quan trình UBND Thành phố xem xét, quyết định điều chỉnh bổ sung
chương trình khoa học và công nghệ trọng điểm của Thù đô cho phù hợp yêu câu
thực tiễn phát triển kinh tế xã hội của thành phô Hà Nội.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh văn phòng UBND Thành phố, Giám đốc Sở Khoa học và Công
nghệ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thành phố, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành
5

Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; các tổ chức, cá nhân có liên
quan chịu trách nhiệm thì hành Quyêt định này./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
Như Đ iều 4;
- Bộ KH&CN;
,
- TTTƯ-TTHĐNDTP;
- Đ /c Chủ tịch U B N D TP;
(để báo cáo);
- Các d/c PCT U B N D TP;
- Ban: KTNS, VHXH-HĐNDTP;
- Ban TGTU;
- Các Sỡ, ngành Thành phố;
- U BN D các quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan báo, đài TP;
- Cổng TTĐT TP;
- VPUBTP: Đ /c CVP, PCVP,
-

Phòng: cv, TH;
- Lưu: VT, vx nx.

6

L ộ TRÌNH
(Ban hành kèm theo

PHẢM CỦA CHƯƠNG TRÌNH
ngàyộltháng 7 năm 2015

Thời gian

s tt

^Têul§4Ỉ$fíh ẩ 111

1

Lĩnh vực công nghệ sử dụng chip điện tử tạo ra
các sản phẩm công nghệ cao, phạm vi ứng dụng
lớn phục vụ công nghiệp, dân dụng và năng lượng
tái tạo.

1.1

Thiết bị eNođeB tế bào cỡ nhỏ (small cell, pico cell)
sử dụng trong mạng vô tuyến băng thông rộng thể hệ
4G theo tiêu chuẩn LTE-Advanced. Tốc độ dừ liệu
lên đến 1 Gbit/giây (cao hơn hàng chục lần so với
mạng viễn thông thế hệ 3G) giúp làm chủ công nghệ
và bảo mật thông tin.

Năm 2016
2019

1.2

Hệ thống điện mặt trời nối lưới công suất từ ỉ MW
trở lên với bộ biến đổi DC/AC thông minh, hiệu suất
cao.

Năm 2016
2018

1.3

Hợp bộ đèn LED chiểu sáng công suất từ 5 w 4- 250
w với bộ điều khiển hiệu suất cao, tuổi thọ cao đảm
bảo tiêu chuẩn trong nuớc và quốc tể.

Năm 2016"
2017

1.4

Hệ thống thiết bị phục vụ giao thông thông minh sử
dụng công nghệ RFID, camera và các công cụ hỗ trợ
khác để nhận dạng và tính toán lưu ỉượng phương
tiện, phục vụ phân luồng giao thông, chống ùn tắc và
quản lý, kiểm soát thẻ, vé của các phương tiện giao
thông trên địa bàn.

Năm 2016
2018

1.5

Hệ thống cớ khí, tự động hóa trong nuôi trồng công
nghệ cao, chê biên nông sản, thực phâm phục vụ sản
xuất tập trung, quy mô công nghiệp.

Năm 2016 2018

1.6

Sản phẩm dẩn dụng công nghệ cao gồm: đồ gia dụng
thông minh, công tơ điện tử có cổng kết nổi Ethenet,
tích hợp thè RFID, ghi chỉ số thông qua mạng Internet
hoặc thông qua các bộ thu/phát sóng tập trung; đo và
hiển thị các chỉ số I,Ư,P,Q, cosphi và phân tích sóng
hài với chất lượng cao và giá thành hạ, đáp ứng các
tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
.

Năm 2016
2020

2

Lĩnh vực nghiên cún ứng dụng thiết bị tiên tiến,
công nghệ cao vào sản xuất cây, con có phạm vi

»

1

ứng dụng lớn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm,
đáp ứng thị trưởng trong nước và phục vụ xuất
khau.
2.1

Giống rau, hoa, quả và cây lương thực có chất lượng
tốt, giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Năm 2016
2019

2.2

Giống, thức ăn, nuôi thương phẩm, xử ỉý môi trường,
giết mổ, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lợn, bò có chât
lượng tốt, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Năm 2016 2019

3

Lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường

3.1

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt quy mô 10.000
m3/ngày.

Năm 2016
2017

3.2

Hệ thống xử lý chất thài chăn nuôi, làng nghề (nước
thải, khí thải, chất thải rẳn) và nước thải -nuôi trông
thủy sản.

Năm 2016 2019

3.3

Hệ thống xử lý phân bùn bể phốt, cặn hầm bỉogas,
bùn thải của các sông, hồ, công trong nội đô và bùn
thải của các nhà máy xử lý nước thải.

Năm 2016
2018

3.4

Hệ thổng xử lý chất thải rắn điện tử.

Năm 2016 2018

4

Lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, quản lý
nhà nước và cải cách hành chính

4.1

Các thiết chế, hình thức tổ chức sản xuất để xây dựng
nông thôn mới ở Hà Nội theo hướng tăng trưởng
xanh, phát triển bền vững.

Năm 2016
2017

4.2

Hệ thống giải pháp, thiết bị, phần mềm nhàm đổi mới
nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính theo
hướng chính quyền điện tử.

Năm 2016 2018

4.3

Hệ thống thông tín, cơ sờ dữ liệu nhàm khai thác có
hiệu quả thông tin, tri thức trong tất cả các ngành;
trao đổi thông tin thông suốt và sử dụng hiệu quả
trang thông tin điện tử phục vụ việc trao đổi, cung
cấp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan và tổ chức, cá
nhân.

Năm 2016 2019
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