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Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp
Năm 2015 là năm thứ hai Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp chính thức hoạt
động theo loại hình doanh nghiệp khoa học công nghệ, hình thức công ty cổ phần.
Trước những khó khăn và thuận lợi chung của kinh tế Việt Nam năm 2015, Công ty
cổ phần Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp (Viện IMI) tiếp tục duy trì được sự ổn
định trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và sản xuất kinh doanh. Song
song với các hoạt động cơ bản, Ban điều hành cũng tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm
một số vướng mắc trong quá trình chuyển đổi, thực hiện việc quyết toán chuyển đổi
cổ phần hóa, hoàn thiện các quy định, quy chế quản lý phù hợp với mô hình mới và
quy định của pháp luật, đồng thời xây dựng đề án tái cấu trúc để hoàn thiện mô hình
tổ chức hoạt động của công ty.
Thay mặt Ban Tổng Giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tổng kết các mặt hoạt
động năm 2015 và mục tiêu nhiệm vụ năm 2016 của Viện IMI như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
TỔNG KẾT CÁC MẶT HOẠT ĐỘNG NĂM 2015
1.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

TT

Nội dung

1.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh
Tổng doanh thu

a

- Doanh thu thuần bán hàng và
cung cấp dịch vụ
- Doanh thu hoạt động tài chính
(trong đó: Cổ tức, LN được chia:
280.823.800 đồng)
- Thu nhập khác

Kết quả
năm 2015

124.365.346.099
123.273.030.330
1.047.653.769
44.662.000
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Đơn vị tính: VNĐ
Nghị quyết
Đánh giá
năm 2015
so với NQ

140.000.000.000

88,8%

b.

Tổng chi phí

123.676.096.544
111.679.567.119

c.

- Giá vốn hàng bán
- Chi phí bán hàng
(trong đó trích trước chi phí bảo
hành SP: 618.807.000 đồng)
- Chi phí quản lý doanh nghiệp
(trong đó trích dự phòng nợ phải
thu khó đòi: 1.450.000.000 đ)
- Chi phí tài chính
- Chi phí khác
Lợi nhuận kế toán trước thuế

d.
2.
3.

Lợi nhuận sau thuế TNDN
Lao động bình quân (người)
Thu nhập bình quân
(đồng/người/ tháng)

4.

Quỹ lương thực hiện

5.

Thù lao HĐQT, Ban KS, Thư ký
CTy
Số phải nộp NSNN
(trong đó tiền thuê đất phải nộp
năm 2015: 5.794 triệu đồng)

6.

658.807.000

10.975.322.442
362.245.310
154.673
689.249.555

1.800.000.000

38,29%

561.753.910
114
8.567.000
11.404.214.018
277.850.000
7.488.093.273

Trong bối cảnh nền kinh tế năm 2015 có nhiều biến động, cũng như nhiều
doanh nghiệp khác, hoạt động sản xuất kinh doanh của Viện IMI gặp nhiều khó khăn
hơn do đặc thù của Viện. Mặt khác, thị phần một số sản phẩm truyền thống của IMI
ngày càng thu hẹp do phải cạnh tranh với chính các đơn vị thành viên đã nhận
chuyển giao công nghệ của Viện, việc xây dựng các sản phẩm mới cần thời gian để
tổ chức nghiên cứu sản xuất và thâm nhập thị trường. Việc cơ cấu lại các đơn vị phụ
thuộc của viện chuyển thành đơn vị độc lập cũng làm giảm doanh thu của Viện.
Cùng với đó là các khó khăn liên quan tới cơ sở sản xuất, chế tạo và tổ hợp sản
phẩm; liên quan đến tiền thuê đất của khu đất làm Trụ sở Viện: trong Quyết định
giao đất có phân bổ mục đích sử dụng đất phục vụ hoạt động SXKH và phục vụ
NCKH, nhưng Viện chưa được miễn giảm tiền thuê đất tính cho diện tích đất phục
vụ NCKH nên trong năm 2015, Viện đã hạch toán toàn bộ tiền thuê đất vào kết quả
SXKD: 5.794 triệu đồng (trong đó: tính cho diện tích đất phục vụ NCKH: 3.052 triệu
đồng), ngoài ra từ năm 2016 Viện phải hạch toán bổ sung tiền thuê đất của năm 2014
khoảng 6 tỷ đồng; liên quan đến rủi ro tài chính về công nợ: trong năm Viện đã cân
đối nguồn trích một phần dự phòng nợ phải thu số tiền: 1.450 triệu đồng (trong tổng
số dự phòng nợ phải thu cần trích lập theo quy định khoảng 11 tỷ đồng),…là các
nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt Nghị quyết đề
ra.
2.

Hoạt động nghiên cứu KH&CN.
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Trong hoạt động khoa học và công nghệ, Viện tiếp tục thực hiện định hướng
nghiên cứu trong lĩnh vực Cơ điện tử làm trọng tâm cùng với việc tiếp tục đổi mới cơ
chế quản lý, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN để nâng cao khả năng triển
khai, ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển các công nghệ, sản phẩm
mới, cùng với việc nâng cao năng lực đào tạo và chuyển giao công nghệ. Đồng thời,
đầu tư cho nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các sản phẩm cơ điện tử thuộc nhiều lĩnh vực
công nghiệp, cung cấp cho nhu cầu trong nước.
Đề tài/ dự án cấp Nhà nước
Triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo nhiệm vụ khoa
học công nghệ cấp nhà nước là dự án SXTN: “Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế
tạo thiết bị sản xuất nước lạnh kiểu ngập lỏng công suất lớn, hiệu suất cao”, với kinh
phí từ NSNN là: 2.230 triệu đồng. Dự án được HĐNT cấp nhà nước đánh giá đạt kết
quả "Khá".
2.1.

Đề tài/dự án cấp Bộ
Thực hiện 05 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, trong đó có 04 đề tài cấp Bộ
Công Thương được giao thực hiện năm 2015, với tổng kinh phí từ NSNN là 1.300
triệu đồng và 01 đề tài cấp Bộ Y Tế được giao thực hiện từ năm 2012 với kinh phí từ
NSNN là 1.380 triệu đồng. Các đề tài đã được triển khai thực hiện đúng tiến độ, cụ
thể:
+ Đã hoàn thành nội dung nghiên cứu và nghiệm thu cấp Bộ Ytế đề tài “Nghiên
cứu thiết kế, chế tạo máy X-Quang răng (chụp toàn cảnh)”. Kinh phí được cấp
từ ngân sách nhà nước 1.380 triệu đồng, Viện IMI giao cho Trung tâm Đào tạo
thực hiện. Đề tài được HĐNT đánh giá đạt kết quả "Khá".
+ Các đề tài cấp Bộ Công Thương đã hoàn thành công tác nghiệm thu cấp Bộ đạt
kết quả tốt, gồm:
- "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy quấn đồng lá kép tự động điều khiển PLC
dùng quấn dây hạ thế máy biến thế phân phối công đến 6.300 KVA". Kinh
phí được cấp từ ngân sách nhà nước 400 triệu đồng. Đề tài do Trung tâm
Thiết bị công nghiệp thực hiện.
- "Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lò sấy tự động sử dụng công nghệ hồng ngoại
phục vụ cho chế biến thuốc trong ngành dược và chế biến nông sản". Kinh
phí được cấp từ ngân sách nhà nước 350 triệu đồng. Đề tài do Trung tâm Dự
án đầu tư thực hiện.
- "Nghiên cứu, ứng dụng mã nguồn mở lập trình phần mềm điều khiển cho
máy đột thép V điều khiển CNC trên nền card điều khiển servo nhiều trục".
Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước 250 triệu đồng. Đề tài do Trung
tâm Cơ khí chính xác & Máy CNC thực hiện.
- "Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết bị hút và xử lý khí thải phòng thí nghiệm
theo phương pháp hấp thụ rửa khí, công suất đến 3.000 m3 không khí/giờ".
2.2.
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Kinh phí được cấp từ ngân sách nhà nước 300 triệu đồng. Đề tài do Trung
tâm Phát triển công nghệ và Thiết bị Môi trường thực hiện.
2.3. Các hoạt động khác về KH&CN:
a). Xây dựng kế hoạch KH&CN năm 2016:

Đã xây dựng kế hoạch nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2016 và được Bộ
Công Thương tuyển chọn, quyết định giao thực hiện 04 đề tài cấp Bộ với tổng kinh
phí từ NSNN là 1.425 triệu đồng.
Ngoài ra, Viện IMI cũng đã đề xuất với Bộ KH&CN 01 Dự án SXTN cấp Nhà
nước: "Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo thiết bị sản xuất ống bê tông lõi
thép, kích thước lớn trên cơ sở công nghệ miết rung và ép thủy lực” là nhiệm vụ
KH&CN chuyển tiếp giai đoạn 2 của đề tài KC.03.11/11-15.
c). Tham gia Techmart Quốc tế 2015
Viện đã tham gia trưng bày, giới thiệu sản phẩm KH&CN tại Hội chợ Công
nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam năm 2015 (Techmart 2015) diễn ra từ 0104/10/2015. Sản phẩm được Viện IMI chọn trưng bày tại Hội chợ là các sản phẩm
KH&CN tiêu biểu của Viện trong đó có Máy chụp X-Quang răng toàn cảnh - sản
phẩm cơ điện tử thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế, lĩnh vực có tiềm năng phát triển
được IMI triển khai nghiên cứu từ năm 2009.
Cũng tại Hội chợ lần này, "Thiết bị sản xuất ống bê tông lõi thép kích thước
lớn, trên cơ sở công nghệ miết rung và ép thủy lực" là sản phẩm của đề tài cấp Nhà
nước KC.03.11/11-15, do TS. Đỗ Văn Vũ làm chủ nhiệm đã được trao tặng "Giải
thưởng Techmart Quốc tế 2015".
d). Tham gia Hội khoa học công nghệ Hàng không Việt Nam:
Ngày 12/12/2015, tại Đại hội lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 của Hội
khoa học công nghệ Hàng không Việt Nam, Viện IMI đã được bầu để chính thức trở
thành thành viên của Hội. Sự kiện này mở ra một hướng mới cho hoạt động nghiên
cứu khoa học và sản xuất kinh doanh của IMI đó là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sửa
chữa, bảo dưỡng các trang thiết bị, sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ hàng không.
3.

Hoạt động Đào tạo
Lĩnh vực đào tạo tiếp tục được duy trì và phát triển tốt. Việc đào tạo kỹ sư cơ
điện tử đang được triển khai tốt trên cơ sở phối hợp với Đại học Công nghệ. Công
tác đào tạo sau đại học đang đi vào chiều sâu cùng với việc tham gia giảng dạy của
các giảng viên Viện IMI trong chương trình đào tạo Thạc sỹ chuyên ngành cơ điện tử
của trường ĐHQG Hà Nội. Đã có giải pháp thúc đẩy và đổi mới công tác đào tạo
nghiên cứu sinh. Cùng với việc thành lập Viện Cơ điện tử IMI, hoạt động đào tạo sẽ
là nguồn bổ sung lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật cho IMI Holding, đồng thời hỗ
trợ ngày càng hiệu quả cho các hoạt động nghiên cứu và sản xuất kinh doanh của
IMI Holding. Các kết quả hoạt động đào tạo cụ thể:
3.1. Đào tạo Đại học:

-4-

Trong năm 2015, Viện IMI phối hợp với Trường Đại học Công nghệ - Đại học
Quốc gia Hà Nội kết thúc tốt nghiệp cho sinh viên khóa thứ 5 (K56M) ngành cơ điện
tử hoàn thành khóa học, tuyển sinh hơn 70 sinh viên khoá thứ 9, tiếp tục giảng dạy
cho hơn 300 sinh viên các khoá và chuẩn bị tốt nghiệp cho khoá thứ 6 (K57M).
Bồi dưỡng lực lượng trợ giảng và giảng dạy, sẵn sàng kế cận các chuyên gia
chính, cải tiến các bài thực hành, thực tập, chuẩn bị đề tài thực tập tốt nghiệp và
hướng dẫn tốt nghiệp.
Tổ chức các đoàn cán bộ của Trung tâm Đào tạo tham quan khảo sát các cơ sở
đào tạo, nghiên cứu, sản xuất trong và ngoài nước phục vụ công tác nghiên cứu và
giảng dạy của Viện.
Thực hiện một số các hoạt động hợp tác đào tạo và đăng bài ở một số tạp chí,
tham dự trao đổi học thuật tại một số hội nghị trong nước và quốc tế.
3.2. Đào tạo Sau Đại học:
Tiếp nối quá trình đào tạo trình độ đại học cử nhân cơ điện tử trong nhiều năm,
sau hơn 2 năm xây dựng chương trình đào tạo và chuẩn bị các thủ tục, từ 11.2015
trong khuôn khổ phối thuộc với Trường đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà
Nội) Viện IMI chính thức tham gia triển khai đào tạo trình độ thạc sĩ cơ điện tử. Các
chuyên gia của Viện đang trực tiếp tham gia giảng dạy khoá cao học cơ điện tử đầu
tiên, là tiền đề cho việc đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao theo xu thế hiện đại của
công nghiệp – cơ điện tử.
Hoàn thiện công tác chuyên môn về các học phần bổ sung cho NCS. Tiếp tục
thực hiện công tác đào tạo và hỗ trợ nghiên cứu cho 02 NCS ngành kỹ thuật cơ khí,
hỗ trợ tích cực cho 01 NCS hoàn thành Luận án tiến sĩ kỹ thuật, bảo vệ thành công
cấp cơ sở ngày 29/01/2016.
4. Kết quả thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT
4.1. Công tác quyết toán chuyển đổi, cổ phần hóa.
Viện IMI đã hoàn thiện Hồ sơ quyết toán chuyển đổi cổ phần hóa (hồ sơ quyết
toán vốn lần 2) trình Bộ Công Thương phê duyệt, số liệu quyết toán cổ phần hóa đã
được Tổ thẩm tra của Bộ Công Thương thẩm định theo Biên bản quyết toán công tác
cổ phần hóa lập ngày 28/10/2015, cụ thể như sau:
- Giá trị thực tế DN của Công ty TNHH MTV Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp
tại thời điểm ngày 31/12/2013: 135.367.485.378 đồng.
- Giá trị thực tế phần vốn nhà nước của Công ty TNHH MTV Viện máy và dụng
cụ công nghiệp tại thời điểm ngày 31/12/2013: 48.707.272.231 đồng, trong đó:
- Giá trị phần vốn Nhà nước dùng vào hoạt động SXKD: 39.347.298.160 đồng.
- Giá trị phần vốn Nhà nước dùng cho Phòng thí nghiệm: 9.359.974.071 đồng.
- Số tiền Viện IMI nộp quá về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp tại
SCIC : 11.211.796.064 đồng.
Tuy nhiên đến nay, Bộ Công Thương chưa phê duyệt công tác quyết toán cổ
phần hóa cho Viện do còn một số vướng mắc trong quá trình quyết toán chuyển đổi
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cổ phần hóa cần được Bộ Công Thương, Bộ Tài chính xem xét, tiếp tục xử lý tháo gỡ
(Viện đã có Văn bản báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính), bao gồm:
- Khoản nợ phải thu Công ty TNHH MTV đóng tàu Đà Nẵng thuộc Tập đoàn
Vinashin số tiền: 2.318.701.014 đồng: Đây là khoản nợ không có khả năng thu hồi
(phát sinh trước thời điểm chuyển đổi) do Công ty đóng tàu Đà Nẵng thuộc danh
sách các đơn vị của Tập đoàn Vinashin phải sắp xếp giải thể/phá sản theo Quyết định
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, nhưng đến nay chưa hoàn thành thủ tục giải
thể/phá sản nên chưa đủ điều kiện được trừ vào giá trị phần vốn nhà nước tại Viện
IMI khi thực hiện chuyển đổi cổ phần hóa. Viện IMI đề nghị Bộ Công Thương cho
phép xử lý nợ phải thu hạch toán vào kết quả SXKD giai đoạn trước thời điểm quyết
toán vốn lần 2 (31/12/2013), dẫn đến phần vốn Nhà nước tại Viện IMI sẽ bị giảm.
- Tiền thuê đất phải nộp ngân sách từ năm 2006 đến năm 2013: Theo Thông
báo số 2663/TB-CCT-LPTB ngày 22/02/2016 của Chi cục thuế Đống Đa, tiền thuê
đất Viện IMI phải nộp Ngân sách và hạch toán bổ sung tiền thuê đất vào kết quả hoạt
động của Viện trước thời điểm quyết toán chuyển đổi cổ phần hóa (các năm từ 2013
trở về trước) số tiền: 13.959.749.884 đồng, dẫn đến phần vốn Nhà nước tại Viện IMI
sẽ bị giảm.
4.2. Về xử lý vướng mắc liên quan đến tiền thuê đất
Xử lý vướng mắc liên quan đến khu đất làm Trụ sở Viện IMI tại số 46 Láng Hạ,
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, ngày 09/12/2014 UBND TP Hà Nội đã có Quyết
định giao đất số 6561/QĐ-UBND về việc điều chỉnh và bổ sung Quyết định số
6246/QĐ-UBND ngày 28/12/2012, trong đó mục đích sử dụng đất được UBND
Thành phố Hà Nội thống nhất phê duyệt điều chỉnh gồm: 3.136,1 m2 làm cơ sở sản
xuất kinh doanh; 6.098,3 m2 phục vụ nghiên cứu khoa học.
Thực hiện Quyết định số 6561/QĐ-UBND và căn cứ Nghị định số
46/2014/NĐ-CP của Chính phủ, Viện đã làm việc và Cục thuế TP. Hà Nội đã ban
hành Quyết định số 68114/TB-CT-QLĐ ngày 20/10/2015 về việc điều chỉnh đơn giá
thuê đất cho Viện, thời kỳ ổn định từ ngày 01/01/2015 đến ngày 27/12/2017, cụ thể:
tiền thuê đất phải nộp hàng năm cho toàn bộ diện tích là: 5.794 triệu đồng/năm, trong
đó tính cho diện tích phục vụ sản xuất kinh doanh: 2.742 triệu đồng, cho diện tích
phục vụ nghiên cứu khoa học: 3.052 triệu đồng.
Tiền thuê đất phải nộp từ năm 2014 trở về trước, Chi Cục thuế Đống Đa đã xác
định và ban hành Thông báo số 2663/TB-CCT-LPTB ngày 22/02/2016, cụ thể như
sau:
- Tiền thuê đất từ năm 2006 đến năm 2013 Viện phải nộp Ngân sách và hạch
toán bổ sung (thuộc doanh nghiệp cổ phần hóa) số tiền: 13.959.749.884 đồng, Viện
đã báo cáo Bộ Công Thương và đề nghị được trừ vào giá trị phần vốn Nhà nước tại
thời điểm quyết toán vốn lần 2 (31/12/2013).
- Tiền thuê đất của năm 2014 Viện phải nộp Ngân sách và hạch toán bổ sung số
tiền: 6.906.476.722 đồng, từ năm 2016 Viện sẽ hạch toán phân bổ dần vào kết quả
hoạt động của Viện hàng năm.
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4.3. Về việc cử cán bộ đại diện quản lý phần vốn góp của Viện IMI tại các doanh
nghiệp khác kể từ năm 2015
Ngày 26/01/2015 Chủ tịch HĐQT Viện IMI đã có các quyết định về việc cử cán
bộ đại diện vốn góp của Viện IMI kể từ năm 2015 tại các công ty ITD, IMI SYS,
công ty cổ phần Thương mại Kim Hoa, EEC, IMI-CIC, ADM, Hitechco, 3B, PTM,
IMI Legend Beer, Cie Corp.
4.4. Hội đồng Khoa học và Quỹ phát triển KH&CN của Viện IMI
+ Hội đồng khoa học: Đã ban hành Quyết định số 17/QĐ-HĐQT.IMI ngày
21/08/2015 của Chủ tịch HĐQT Viện IMI về việc thành lập HĐKH Viện IMI
nhiệm kỳ 2015-2018 với 14 thành viên, đồng thời phê duyệt bản Quy chế tổ
chức, hoạt động của HĐKH Viện.
Trong Quý IV-2015, Hội đồng Khoa học Viện IMI đã tiến hành họp Phiên thứ
nhất, qua đó đã bầu ra Thường trực HĐKH Viện IMI, với Chủ tịch Hội đồng TS. Đỗ Văn Vũ; Phó Chủ tịch Hội đồng - TS. Nguyễn Đức Minh. Phiên họp
thứ nhất của Hội đồng cũng đã có nhiều kết luận quan trọng đối với định
hướng, chiến lược hoạt động KHCN cho giai đoạn 2015-2018 của Viện IMI.
+ Quỹ phát triển KH&CN: Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty ngày
30/06/2015, đã thông qua nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ-IMI về việc thành lập
Quỹ phát triển KH&CN Viện IMI; Ngày 21/08/2015 Chủ tịch HĐQT Viện IMI
đã ra Quyết định số 18/QĐ-HĐQT.IMI về việc ban hành Điều lệ tổ chức và
hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN Viện IMI bao gồm 5 chương, 18 điều.
5. Các hoạt động khác
6.1. Kết thúc hợp đồng hợp tác liên danh đầu tư khu phức hợp IMI Tower:
Do việc triển khai Dự án IMI Tower theo quy mô ban đầu của hợp đồng đã ký
là không thực hiện được, các phương án đề xuất điều chỉnh khác được đánh giá là
không có hiệu quả, nên theo chủ trương của HĐQT, liên tiếp trong các tuần của Quý
II và Quý III năm 2015, Viện IMI đã tổ chức các cuộc họp giữa lãnh đạo các bên liên
danh để nghiên cứu, xem xét quyết định các nội dung liên quan đến các thủ tục kết
thúc, thanh lý hợp đồng. Tuy nhiên, đến nay biên bản thanh lý vẫn chưa được phía
liên danh Liên danh DEVYT-ICH (Công ty cổ phần Devyt - Công ty cổ phần Đầu tư
Xây lắp và Phát triển nhà) ký kết.
6.2. Công tác tổ chức cán bộ:
Một trong những mục tiêu nhiệm vụ chính của năm 2015 là xây dựng, củng cố
lại Viện IMI và tiếp tục thực hiện việc sắp xếp, chuyển đổi các đơn vị hạch toán phụ
thuộc để tập trung nguồn lực, phát huy lợi thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho
Viện IMI. Theo đề nghị của Ban TGĐ và được sự chấp thuận của HĐQT, trong
tháng 5/2015 Viện đã ra quyết định điều động một số cán bộ tại các đơn vị: Phòng
Tổng hợp, Trung tâm Đào tạo, Trung tâm DAĐT, Trung tâm NC&PTTT KHCN và
bổ nhiệm các chức danh quản lý, điều hành.
Năm 2015, đã tuyển dụng được 04 kỹ sư công nghệ chế tạo máy, 01 kỹ sư kỹ
thuật cơ khí, 01 kỹ sư cơ điện tử và 01 kỹ sư điện-điện tử vào làm việc tại Trung tâm
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Chuyển giao công nghệ, Trung tâm Nghiên cứu & PTTT KHCN, Trung tâm Cơ khí
chính xác & máy CNC.
6.3. Về đăng ký doanh nghiệp khoa học & công nghệ:
Do đặc thù Viện IMI là tổ chức KH&CN chuyển đổi, các văn bản hướng dẫn
hiện hành chưa phù hợp với loại hình doanh nghiệp này, việc đăng ký cấp giấy
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Viện IMI vẫn phải áp dụng theo quy định tại
Nghị định số 80/2007/NĐ-CP với việc phải được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng
kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trước khi tiến hành thủ tục đăng
ký doanh nghiệp KH&CN. Tuy nhiên, việc giao kết quả KHCN theo thông tư
15/2014/TT-BKHCN hiện tại chưa có hướng dẫn chi tiết và đầy đủ về việc định giá
các dạng tài sản KH&CN và chưa có quy trình chuẩn hóa thực hiện Thông tư. Vì
vậy, việc đăng ký chứng nhận doanh nghiệp KH&CN đến nay đang tạm dừng.
6.1 Về hợp tác quốc tế:
Hoạt động hợp tác quốc tế về KH&CN tiếp tục được triển khai một cách chủ
động trong việc tranh thủ các đối tác quốc tế về tri thức, kinh nghiệm, thông tin khoa
học, bí quyết công nghệ,...góp phần đẩy nhanh quá trình nghiên cứu và hỗ trợ hiệu
quả trong việc triển khai các nhiệm vụ khoa học công nghệ của Viện IMI.

- Đã phối hợp cùng với Công ty ANT-CHLB Đức tổ chức thành công buổi hội
thảo quốc tế tại Viện IMI, giới thiệu về khả năng ứng dụng công nghệ cắt bằng
tia nước áp suất cao trong công nghiệp. Viện cũng đã chính thức ký hợp đồng
làm đại diện độc quyền của ANT tại Việt Nam trong việc ứng dụng công nghệ
cắt bằng tia nước áp suất cao theo phương pháp “Suspention”.
- Hợp tác với nước ngoài về việc hợp tác, cung cấp dây chuyền thiết bị và dịch
vụ kỹ thuật cho Dự án đầu tư hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao - Công ty
CP xi măng Bỉm Sơn; hệ thống cân đóng bao, khâu bao tự động hoàn toàn và hệ
thống thiết bị xử lý khí cho Công ty cổ phần Supe phốt phát và Hoá chất Lâm
Thao; dây chuyền phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt tại Thành phố Huế.
- Ngoài ra, Viện IMI đã làm việc với một số công ty nước ngoài khác về khả
năng chế tạo và cung cấp các chi tiết thiết bị hiện đại trong công nghiệp, môi
trường, năng lượng.
PHẦN THỨ HAI
MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2016
1.

Đặc điểm tình hình.
Với năm 2016, nền kinh tế nước ta được dự báo là tiếp tục đà phục hồi và giữ
được tăng trưởng ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp. Tuy nhiên, tình hình
thế giới được dự đoán tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với sự suy giảm kinh tế
của những nước là đối tác kinh tế lớn của Việt Nam, nên tình hình phát triển kinh tế
- xã hội năm 2016 cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn năm 2015. Việc hình thành cộng
đồng ASEAN và việc ký kết, triển khai các Hiệp định thương mại tự do FTA mang
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lại nhiều cơ hội, nhưng cũng tạo ra những thách thức rất lớn, nhất là trong việc phát
triển thị trường, đòi hỏi chúng ta phải phải nỗ lực phấn đấu cao nhất trong việc thực
hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2016.
2.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Các mục tiêu và nhiệm vụ chính.
Tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt
các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của
HĐQT.
Triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Công Thương về thoái vốn đầu tư của Viện
IMI tại các doanh nghiệp khác (công văn số 550/BCT-TC ngày 19/01/2016) và Đề
án Tái cấu trúc Viện IMI tại công văn số 1961/BCT-BĐMDN ngày 09/03/2016.
Giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc sau chuyển đổi cổ phần hóa để
tập trung nguồn lực, phát huy lợi thế nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho
Viện IMI.
Khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ đất đai.
Hoàn thiện dự án đầu tư Nhà máy Cơ điện tử IMI, bước đầu triển khai đầu tư
theo giai đoạn, tiến tới ngày càng nâng cao năng lực sản xuất, tạo điều kiện
thuận lợi cho việc chuyển giao các sản phẩm mới từ kết quả NCKH và hoạt
động sản xuất kinh doanh
Cải tiến, nâng cao chất lượng đối với những sản phẩm truyền thống, tạo chỗ
đứng vững chắc trên thị trường. Bên cạnh đó đẩy mạnh nghiên cứu, hợp tác với
các tổ chức khoa học, các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực góp phần đa dạng
hóa sản phẩm.
Chuyển giao, ứng dụng KH&CN cho các dây chuyền công nghệ đồng bộ.
Đổi mới công tác tiếp cận công nghệ hiện đại của các nước phát triển thông qua
hoạt động đối ngoại theo hướng hợp tác, mua thiết kế, bản quyền công nghệ
mới để có đủ khả năng, điều kiện tham gia vào các dự án tích hợp hệ thống, dự
án EPC nhằm dành được các hợp đồng có giá trị lớn, mang lại hiệu quả cho
Viện IMI.
Tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác nước ngoài mà IMI là đại lý độc quyền
để nâng cao hiệu quả trong việc cung cấp, tư vấn các giải pháp kỹ thuật, các dây
chuyền công nghệ và thiết bị hiện đại. Tăng cường hợp tác nghiên cứu trong
lĩnh vực sản xuất các dây chuyền thiết bị phục vụ ngành nông, lâm nghiệp, môi
trường và công nghiệp.
Triển khai thực hiện tốt 04 đề tài nghiên cứu KH&CN cấp Bộ năm 2016 được
Bộ Công Thương giao thực hiện, với tổng kinh phí từ NSNN là: 1.425 triệu
đồng
Hoàn thiện hồ sơ, tham gia tuyển chọn/ xét chọn các đề xuất nhiệm vụ KH&CN
cấp Quốc gia và cấp Bộ trong kế hoạch KH&CN cho năm 2017 nói riêng và
cho giai đoạn 2016-2020 nói chung.

-9-

