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LỄ KỶ NIỆM NGÀY KH&CN 
VIỆT NAM 18/5: KHOA HỌC 
THAM GIA GIẢI QUYẾT 
NHỮNG BÀI TOÁN CỦA ĐẤT 
NƯỚC 

Trong bối cảnh Việt Nam mới trải 
qua những thách thức của đại dịch 
COVID-19, lễ kỷ niệm ngày 
KH&CN Việt Nam 18/5 và trao giải 
thưởng Tạ Quang Bửu 2020 diễn ra 
trọng thể vào ngày 18/5/2020 mang 
một dấu ấn đặc biệt: góp phần 
khẳng định hơn nữa vai trò của 
khoa học trong việc tham gia giải 
những bài toán lớn của đất nước. 

Đó cũng là nhiệm vụ quan trọng 
mà mỗi nền khoa học đều phải thực 
hiện với quốc gia mình. Với khoa 
học Việt Nam, nó lại mang một dấu 
ấn đặc biệt: tại Đại hội đại biểu toàn 
quốc lần thứ I của Hội nghị phổ 
biến khoa học, kỹ thuật Việt Nam, 
tổ chức vào ngày 18/5/1963, Bác 
Hồ đã bàn về mối quan hệ giữa 
khoa học và sản xuất: “Khoa học 
phải từ sản xuất mà ra và phải trở 
lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần 
chúng nhằm nâng cao năng suất lao 
động và không ngừng cải tiến đời 
sống của nhân dân, bảo đảm cho 
chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Kỷ 
niệm nằm lòng của ngành khoa học 

với Bác Hồ đã được Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh nhắc lại 
tại buổi lễ như một sự khẳng định 
vào mục tiêu mà khoa học Việt 
Nam hướng tới: góp phần giải 
quyết các bài toán của đất nước. 

Sự lan tỏa của tinh thần đó đã 
được thể hiện ở những thành quả 
mà khoa học đã đạt được trong quá 
trình cùng đất nước phòng chống và 
khống chế dịch COVID-19 như 
nuôi cấy và phân lập thành công 
virus SARS-CoV-2, sản xuất thành 
công bộ KIT phát hiện virus SARS-
CoV-2, thử nghiệm robot phục vụ 
chăm sóc y tế, lập bản đồ vùng 
dịch, phần mềm khai báo y tế… Lý 
giải thành công này, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh cho rằng có hai vấn đề 
chính: việc đầu tư cho nghiên cứu, 
đặc biệt là trong lĩnh vực nghiên 
cứu cơ bản, đã góp phần tăng cường 
năng lực khoa học cho các nhà khoa 
học và tổ chức KH&CN; việc triển 
khai các nhiệm vụ nghiên cứu giữa 
viện, trường và các doanh nghiệp đã 
góp phần thúc đẩy sự hợp tác giữa 
các bên. 

Tại lễ kỷ niệm, các đơn vị và cá 
nhân nghiên cứu, làm ra những sản 
phẩm kịp thời phục vụ công tác 
phòng chống COVID-19 đã được 
Bộ Khoa học và Công nghệ tôn 
vinh. Đó là Học viện Quân y, Công 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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ty cổ phần công nghệ Việt Á, Học 
viện Kỹ thuật Quân sự, Viện Ứng 
dụng Công nghệ thuộc Bộ Khoa 
học và Công nghệ, và Nhóm các 
chuyên gia phát huy nền tảng của 
Hệ tri thức Việt số hóa. 

Sự đầu tư đúng hướng không chỉ 
đem lại những kết quả trong phòng 
chống COVID-19 mà còn ở những 
khía cạnh khác của khoa học, trong 
đó có ba công trình đoạt Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu 2020 với 
những kết quả xuất sắc về mặt khoa 
học và khả năng ứng dụng trong 
thực tế, góp phần làm giảm chi phí, 
thời gian điều trị cho người bệnh 
của PGS. TS Vương Thị Ngọc Lan 
(ĐH Y Dược TPHCM), PGS. TS 
Phạm Tiến Sơn (ĐH Đà Lạt) và TS. 
Nguyễn Trương Thanh Hiếu (ĐH 
Tôn Đức Thắng). Giáo sư Ngô Việt 
Trung, Chủ tịch Hội đồng Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu, cũng nhấn 
mạnh đến vai trò đầu tư cho khoa 
học cơ bản của Bộ KH&CN thông 
qua Quỹ NAFOSTED và cho rằng, 
bài học từ đó cho thấy “chỉ cần có 
cơ chế đầu tư khoa học ‘vượt rào’ 
theo đúng thông lệ quốc tế thì Việt 
Nam sẽ có những bước tiến ‘thần 
kỳ’ trong khoa học”. 

Nhìn nhận lại chặng đường nhiều 
thách thức mà khoa học Việt Nam 
đã đồng hành cùng đất nước, Phó 

Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, 
đội ngũ các nhà khoa học “đã tìm ra 
thời cơ và tự tạo cho mình một 
động lực vươn lên”. Sự hội nhập 
của các nhà khoa học Việt Nam đã 
thể hiện ở rất nhiều khía cạnh 
nhưng một trong những điều thể 
hiện rõ nét thời gian vừa qua, theo 
Phó thủ tướng “chúng ta thực sự 
triển khai tinh thần khoa học mở 
trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt các 
lĩnh vực trực tiếp liên quan đến 
chống dịch… Chúng ta đã đồng 
lòng để sử dụng một phương thức 
tuy không mới nhưng với chúng ta 
là mới, đấy là cùng nhau làm việc 
trên tinh thần khoa học, cống hiến 
tất cả vì công việc chung”. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại buổi lễ. 

Vì vậy, Phó thủ tướng đã trao đổi 
với các nhà khoa học Việt Nam, 
“hãy coi người dân là những người 
thầy, nguồn động lực để tất cả các 
ngành, các cấp, trong đó giới khoa 
học phấn đấu nỗ lực hơn nữa, mạnh 
mẽ hơn nữa, đổi mới hơn nữa”. 

   (Tổng hợp) 
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CHỈ SỐ HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ 
HÀNH CHÍNH CÔNG CẤP 
TỈNH NĂM 2019 

Ngày 28/4/2020, Chương trình 
phát triển Liên hợp quốc (UNDP) 
tại Việt Nam phối hợp với Trung 
tâm Nghiên cứu phát triển và hỗ trợ 
cộng đồng (CECODES), Trung tâm 
Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu 
khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam (VFF-CRT), Công ty Phân tích 
thời gian thực (RTA) đã tổ chức 
công bố trực tuyến Chỉ số hiệu quả 
quản trị và hành chính công cấp 
tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2019. 
Báo cáo PAPI 2019 cho thấy, chỉ số 
PAPI trong thời gian qua đã có sự 
biến đổi tích cực. Tuy nhiên, vẫn 
còn nhiều hạn chế, và chính quyền 
các địa phương cần thực hiện nhiều 
chính sách hiện hành hiệu quả hơn 
nữa nhằm đáp ứng yêu cầu và kỳ 
vọng của người dân. 

 
Dữ liệu và thông tin thực chứng từ 

Chỉ số PAPI cho thấy bức tranh 
thực tế về hiệu quả của các cấp 
chính quyền trong đáp ứng nhu cầu 
và mong muốn của người dân. 

Thông qua nghiên cứu PAPI và các 
diễn đàn khác, chính quyền các cấp 
sẽ ngày càng cởi mở và đáp ứng tốt 
hơn phản hồi và mong đợi của 
người dân. 

Trong những năm qua, nghiên cứu 
PAPI liên tục cập nhật để cung cấp 
dữ liệu và dẫn chứng phản ảnh hiệu 
quả hoạt động của bộ máy công 
quyền trong 6 lĩnh vực và nội dung 
chính: (i) Tham gia của người dân ở 
cấp cơ sở, (ii) Công khai, minh 
bạch trong việc ra quyết định, (iii) 
Trách nhiệm giải trình với người 
dân, (iv) Kiểm soát tham nhũng 
trong khu vực công, (v) Thủ tục 
hành chính công, và (vi) Cung ứng 
dịch vụ công. Từ năm 2018, Chỉ số 
PAPI bổ sung 2 chỉ số mới: (vii) 
Quản trị môi trường và (viii) Quản 
trị điện tử. 

Chỉ số PAPI qua các năm: xu thế 
biến đổi tích cực 

Những phát hiện chính khảo sát 
năm 2019 cho thấy sự cải thiện 
trong dài hạn và ngắn hạn của hầu 
hết các lĩnh vực quản trị và hành 
chính công được đo lường qua chỉ 
số PAPI. 5/6 lĩnh vực nội dung gốc 
của chỉ số PAPI có xu thế biến đổi 
theo hướng tích cực trong 5 năm 
qua. Duy nhất lĩnh vực ‘Thủ tục 
hành chính công’ gần như không 
thay đổi và giảm nhẹ trong năm 
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2019. Kết quả ở chỉ số này đáng 
ngạc nhiên bởi đơn giản hóa thủ tục 
hành chính trong Chương trình tổng 
thể Cải cách hành chính nhà nước 
(PAR) là điểm nhấn trong nhiều nỗ 
lực cải cách ở Việt Nam từ năm 
1995 tới nay. 

Mức biến chuyển rõ rệt nhất quan 
sát được ở chỉ số nội dung “Kiểm 
soát tham nhũng trong khu vực 
công” và “Công khai, minh bạch 
trong việc ra quyết định”. Đây là sự 
ghi nhận kết quả của nhiều nỗ lực 
đổi mới đã được nhiều báo cáo đề 
cập, trong đó có nỗ lực giải quyết 
các vụ việc tham nhũng lớn và việc 
ban hành và thực hiện Luật Tiếp 
cận thông tin 2016 và Luật Phòng, 
chống tham nhũng 2018. 

Ở cấp tỉnh, 62/63 tỉnh/thành phố 
đều đạt kết quả chỉ số PAPI gốc (6 
chỉ số ban đầu) tăng dần qua các 
năm. Trong số đó, Cao Bằng ở 
vùng Đông Bắc và Trà Vinh ở khu 
vực Đồng bằng sông Cửu Long có 
mức cải thiện kết quả chỉ số trung 
bình hàng năm cao nhất. 

Kiểm soát tham nhũng trong khu 
vực công: cải thiện mạnh mẽ nhất 

Kiểm soát tham nhũng trong khu 
vực công là lĩnh vực cải thiện mạnh 
mẽ nhất. Ở cấp quốc gia và cấp xã, 
tỷ lệ người dân cho rằng tham 
nhũng có xu hướng giảm cao hơn 

so với tỷ lệ năm 2018 khoảng 5%. 
Kết quả phân tích dữ liệu PAPI giải 
thích một số yếu tố dẫn tới xu thế 
cải thiện ở chỉ số này. Cảm nhận 
tích cực của người trả lời nhờ nỗ 
lực đấu tranh chống tham nhũng 
mạnh mẽ ở Việt Nam là một yếu tố 
then chốt. Bên cạnh đó, kết quả 
khảo sát tiếp tục cho thấy, tham 
nhũng vặt đã giảm dựa trên cảm 
nhận hoặc trải nghiệm của người 
dân khi sử dụng một số dịch vụ 
công. Tình trạng đưa và nhận hối lộ 
ở bệnh viện công tuyến huyện đã 
giảm xuống gần với mức 0%. Mặc 
dù có một số cải thiện, nhưng 
khoảng 20-40% người dân cho 
rằng, tham nhũng vẫn tồn tại trong 
nhiều hoạt động của khu vực công. 
Trải nghiệm của người dân với việc 
phải đưa “lót tay” khi làm thủ tục 
xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất năm 2019 hầu như không 
khác so với một vài năm trước. Do 
đó, cảm nhận và trải nghiệm tích 
cực hơn của người dân về tham 
nhũng trong những năm gần đây 
không có nghĩa là tham nhũng đã 
được giải quyết triệt để ở tất cả lĩnh 
vực PAPI đo lường. 

Thủ tục hành chính công: lĩnh 
vực ít cải thiện nhất 

Lĩnh vực ít cải thiện nhất là Thủ 
tục hành chính công. Điều này rất 
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đáng lưu tâm khi xét từ góc nhìn 
của doanh nghiệp qua Chỉ số năng 
lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), qua 
đó doanh nghiệp cho biết cải cách 
hành chính có sự cải thiện đáng kể. 
Kết quả khảo sát PAPI năm 2019 
cho thấy những nỗ lực đơn giản hóa 
thủ tục hành chính có tác động lớn 
hơn từ quan điểm của doanh nghiệp 
so với quan điểm của công dân. 
Phân tích sâu kết quả khảo sát PAPI 
cho thấy, dịch vụ hành chính công 
phục vụ người dân chưa cải thiện 
nhiều một phần là do việc triển khai 
chính quyền điện tử nhằm đơn giản 
hóa quy trình, thủ tục cho người 
dân chưa đồng đều. Khảo sát chỉ ra 
tỷ lệ người dân tìm hiểu thủ tục 
chứng thực, xác nhận qua cổng 
thông tin điện tử tăng chưa đến 1% 
và tỷ lệ công dân tìm hiểu thủ tục 
xin cấp giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất qua cổng thông tin điện tử 
đã giảm 3% trong năm 2019. Vì 
vậy, các cấp chính quyền cần đẩy 
mạnh thực hiện dịch vụ hành chính 
công trực tuyến phục vụ người dân 
nhằm cải thiện chỉ số này trong thời 
gian tới. 

Đói nghèo tiếp tục là vấn đề đáng 
quan ngại nhất 

Kết quả khảo sát PAPI 2019 cho 
thấy, điều kiện kinh tế hộ gia đình 
của nhiều người dân Việt Nam có 

chiều hướng cải thiện. Căng thẳng 
trong quan hệ thương mại giữa Hoa 
Kỳ và Trung Quốc thời gian qua 
góp phần gia tăng đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam, và có thể đã 
đóng góp cho xu thế tích cực đó. 
Tuy nhiên, nghiên cứu PAPI cũng 
chỉ ra rằng khu vực nông thôn có 
thể không được hưởng lợi từ đầu tư 
nước ngoài và thương mại gia tăng 
như khu vực thành thị. Những 
người trả lời làm việc trong khu vực 
phi nông nghiệp cho rằng, điều kiện 
kinh tế của họ tiếp tục cải thiện, 
nhưng những người trả lời làm việc 
trong lĩnh vực nông nghiệp không 
chia sẻ quan điểm này. Bên cạnh 
đó, khảo sát PAPI tiếp tục nghiên 
cứu những vấn đề người dân mong 
đợi Nhà nước tập trung giải quyết. 
Kết quả phân tích dữ liệu năm 2019 
cho thấy, đói nghèo tiếp tục là vấn 
đề đáng quan ngại nhất. Phân tích 
nhân tố tác động cho thấy sự tương 
quan giữa mối quan ngại về đói 
nghèo và điều kiện tiếp cận bảo 
hiểm xã hội của người trả lời. Trong 
số những người trả lời có bảo hiểm 
xã hội, 18% cho rằng đói nghèo là 
vấn đề hệ trọng nhất. Trong khi đó, 
trong số những người trả lời không 
có bảo hiểm xã hội, tỷ lệ này tăng 
lên 27%. Rất có thể những người 
không có lương hưu từ bảo hiểm xã 
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hội quan ngại hơn về mức thu nhập 
và tính ổn định của thu nhập hiện 
có. Khảo sát cũng cho thấy có sự 
khác biệt giữa khu vực nông thôn 
và thành thị về bảo đảm quyền sử 
dụng đất trong năm 2019. Tỷ lệ 
người dân thành thị cho biết hộ 
gia đình bị thu hồi đất thổ cư tiếp 
tục giảm, song tỷ lệ người dân 
nông thôn cho biết hộ gia đình bị 
thu hồi đất thổ canh có xu hướng 
gia tăng. 

Hiệu quả quản trị và hành chính 
công cấp tỉnh năm 2019 

Kết quả phân tích số liệu thống kê 
PAPI năm 2019 cho thấy, chính 
quyền các tỉnh/thành phố cần thực 
hiện nhiều chính sách hiện hành 
hiệu quả hơn nữa nhằm đáp ứng 
yêu cầu và kỳ vọng của người dân. 
Điểm tổng hợp PAPI 2019 cấp tỉnh 
cao nhất (46,74 điểm) và mức điểm 
tối đa (80 điểm), trên thang điểm từ 
10 đến 80 điểm cho tất cả tám chỉ 
số nội dung, có mức chênh lệch rất 
lớn. Mức chênh này cho thấy còn 
nhiều cơ hội đổi mới chính sách và 
cách thức thực thi chính sách để 
chính quyền các cấp ngày càng 
công khai, minh bạch hơn, thực 
hiện trách nhiệm giải trình tốt hơn, 
đáp ứng tốt hơn yêu cầu ngày một 
cao của người dân, thực hành liêm 
chính tốt hơn, đặc biệt trong năm 

cuối của nhiệm kỳ chính quyền các 
cấp giai đoạn 2016-2021. 

Kết quả Chỉ số PAPI 2019 đến 
từng nội dung thành phần cho thấy, 
mỗi địa phương đều có những điểm 
mạnh và điểm yếu riêng. Không có 
địa phương nào thuộc về nhóm đạt 
điểm cao nhất ở cả tám chỉ số nội 
dung. Bến Tre - tỉnh đạt điểm cao 
nhất toàn quốc, nằm trong nhóm 16 
tỉnh/thành phố đạt điểm cao nhất ở 
6/8 chỉ số nội dung. Song Bến Tre 
lại có tên trong số 16 tỉnh/thành 
phố đạt điểm thấp nhất ở chỉ số lĩnh 
vực nội dung ‘Quản trị điện tử’. 
Ngược lại, mặc dù Bình Định đạt 
điểm tổng hợp thấp nhất toàn quốc, 
nhưng địa phương này thuộc về 
nhóm 16 tỉnh/thành phố đạt điểm 
trung bình cao ở hai chỉ số lĩnh vực 
nội dung ‘Trách nhiệm giải trình 
với người dân’ và ‘Kiểm soát tham 
nhũng trong khu vực công’. Qua đó 
có thể thấy, không có một giải pháp 
nào có thể giải quyết mọi vấn đề 
của từng tỉnh/thành phố. Thay vào 
đó, các cấp chính quyền địa 
phương cần nghiên cứu từng chỉ 
tiêu cụ thể, rà soát những điểm 
người dân đã hoặc chưa hài lòng, 
từ đó tìm giải pháp phù hợp với 
từng địa phương nhằm cải thiện 
hiệu quả hoạt động của chính 
quyền các cấp. 
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Kết quả so sánh 6 chỉ số gốc 
không thay đổi qua hai năm 2018-
2019 hàm chứa một số thông điệp 
quan trọng đối với từng tỉnh/thành 
phố.  

(Theo vjst.vn) 
 
 
 
 

CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
LẦN THỨ 4 ĐẾN NĂM 2030 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công 
bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân 
đối với dự thảo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến 
lược quốc gia về Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư đến năm 2030”. 

Theo dự thảo, mục tiêu đặt ra là 
tận dụng có hiệu quả các cơ hội của 
cuộc CMCN 4.0 nhằm thúc đẩy quá 
trình đổi mới mô hình tăng trưởng, 
cơ cấu lại nền kinh tế gắn với thực 
hiện các đột phá chiến lược và hiện 
đại hoá đất nước; phát triển mạnh 
mẽ kinh tế số; phát triển nhanh và 
bền vững dựa trên khoa học - công 
nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực 
chất lượng cao; nâng cao chất lượng 
cuộc sống, phúc lợi của người dân; 
bảo đảm vững chắc quốc phòng, an 
ninh, bảo vệ môi trường sinh thái. 

Cụ thể phấn đấu đến năm 2030: 

Kinh tế số chiếm khoảng 30% 
GDP; năng suất lao động tăng bình 
quân trên 7,5%/năm; phát triển lực 
lượng lao động chất lượng, đáp ứng 
nhu cầu phát triển; hoàn thành xây 
dựng Chính phủ số; hoàn thiện hạ 
tầng kỹ thuật số; đạt mức Chính 
phủ điện tử theo xếp hạng của Liên 
hợp quốc thuộc nhóm 3 nước dẫn 
đầu ASEAN; mạng 5G phủ sóng 
toàn quốc… 

Phát triển dịch vụ internet di động 
5G, phát triển nguồn nhân lực 

Dự thảo cũng nêu rõ các nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu. Theo đó, 
phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng 
và khai thác cơ sở dữ liệu: Phát 
triển dịch vụ internet di động 5G; 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
mở rộng mạng lưới cáp quang tốc 
độ cao quốc gia và tăng băng thông 
internet quốc tế bằng chính sách tín 
dụng phát triển. Xây dựng xa lộ 
internet cho các dịch vụ nhiều 
người dùng, như: dịch vụ hành 
chính công, dịch vụ y tế, giáo dục 
và các dịch vụ khác. 

Đồng thời, tập trung phát triển 
nguồn nhân lực, mở rộng, nâng cao 
chất lượng các chương trình đào tạo 
đại học, đặc biệt trong các ngành 
đào tạo phục vụ CMCN 4.0: Áp 
dụng các giải pháp sáng tạo (như là 
đào tạo trực tuyến (e-Learning), đào 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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tạo tại doanh nghiệp theo chương 
trình được cơ quan có thẩm quyền 
phê duyệt) để tăng nhanh số lượng 
và chất lượng các chương trình đào 
tạo về công nghệ thông tin và khoa 
học kỹ thuật, nhất là các chuyên 
ngành An ninh mạng, Phân tích dữ 
liệu lớn, Trí tuệ nhân tạo… 

Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho 
người lao động trong các doanh 
nghiệp có nhu cầu đào tạo kỹ năng 
mới để chuyển đổi công việc trong 
quá trình chuyển đổi số, ứng dụng 
khoa học công nghệ để đổi mới sản 
xuất kinh doanh; hỗ trợ để đào tạo 
nghề cho người lao động thất 
nghiệp trong quá trình chuyển đổi 
số. 

Cùng với đó, tập trung thực hiện 
xây dựng chính phủ điện tử hướng 
tới chính phủ số, phát triển và nâng 
cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc 
gia, đầu tư, phát triển một số công 
nghệ cơ bản của Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Dự thảo nêu rõ, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư có nhiệm vụ chỉ đạo Quỹ hỗ 
trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa điều 
chỉnh kế hoạch hoạt động theo 
hướng tăng tỷ lệ vốn hỗ trợ các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận, 
ứng dụng công nghệ của CMCN 
4.0; nghiên cứu, kiến nghị Chính 
phủ tăng quy mô quỹ để hỗ trợ 

nhiều doanh nghiệp hơn. Huy động 
vốn vay ưu đãi quốc tế cho các dự 
án phát triển hạ tầng kết nối, hạ 
tầng dữ liệu, Chính phủ điện tử… 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý 
kiến góp ý của nhân dân đối với dự 
thảo này tại Cổng Thông tin điện tử 
của Bộ. 

   (Theo baochinhphu.vn) 
 
PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG VIỆT 
NAM TRỞ THÀNH QUỐC GIA 
SỐ ỔN ĐỊNH VÀ THỊNH 
VƯỢNG 

Đây là mục tiêu đặt ra tại dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình phát 
triển công nghiệp công nghệ thông 
tin, điện tử - viễn thông đến năm 
2025, tầm nhìn đến năm 2030, 
hướng tới cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Chương trình đặt mục tiêu, giai 
đoạn đến 2025: Xây dựng ngành 
công nghiệp công nghệ thông tin, 
điện tử - viễn thông (CNTT, 
ĐTVT) Việt Nam trở thành một 
trong những ngành kinh tế lớn có 
tốc độ tăng trưởng nhanh và bền 
vững, dựa trên những thành tựu mới 
của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư (CMCN4), làm động lực 
thực hiện các đột phá chiến lược và 
hiện đại hoá đất nước, phát triển 
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mạnh mẽ kinh tế số, chuyển đổi số 
các hoạt động kinh tế-xã hội, xây 
dựng Việt Nam trở thành quốc gia 
số ổn định và thịnh vượng. 

Dự thảo nêu rõ các nhiệm vụ chủ 
yếu gồm: Xây dựng cơ sở hạ tầng, 
phát triển các sản phẩm CNTT 
trọng điểm trong đó đầu tư xây 
dựng mới, nâng cấp mở rộng các 
khu CNTT tập trung theo quy 
hoạch đã được cấp có thẩm quyền 
phê duyệt; đầu tư các hạ tầng kỹ 
thuật, vườn ươm công nghệ để hỗ 
trợ doanh nghiệp khởi nghiệp. 

Bên cạnh đó, nâng cao tính tự 
chủ, vị trí quốc gia trong chuỗi giá 
trị toàn cầu, xây dựng Việt Nam là 
điểm đến an toàn cho các doanh 
nghiệp đầu tư nước ngoài trong lĩnh 
vực công nghiệp công nghệ số. Hỗ 
trợ phát triển thị trường thông qua 
việc triển khai Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia, Chương 
trình xây dựng đô thị thông minh, 
Chương trình phát triển chính phủ 
điện tử… 

Dự thảo cũng nêu một nhiệm vụ 
quan trọng nữa là nâng cao chất 
lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh 
liên kết doanh nghiệp và các cơ sở 
đào tạo. Doanh nghiệp, trước hết là 
các tập đoàn, tổng công ty nhà 
nước, cần phối hợp với các trường 
đại học để hình thành các vườn 

ươm công nghệ khởi nghiệp sáng 
tạo tại trường, hỗ trợ sinh viên hình 
thành các doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo công nghệ số. 

Dự thảo đề xuất giải pháp thực 
hiện là: Nghiên cứu xây dựng và 
trình Quốc hội ban hành Luật Công 
nghiệp công nghệ số để điều chỉnh 
các hoạt động trong lĩnh vực công 
nghiệp công nghệ số, CNTT, ĐTVT 
trong bối cảnh CMCN4; khu công 
nghiệp công nghệ số; trung tâm đổi 
mới sáng tạo công nghệ số; sản 
phẩm công nghệ số, bảo hộ sở hữu 
trí tuệ trên môi trường số; cạnh 
tranh lành mạnh giữa doanh nghiệp 
trong nước và nước ngoài kinh 
doanh trên nền tảng số. 

Cùng với đó hoàn thiện khung 
pháp lý về mô hình Chuỗi công 
viên phần mềm; đầu tư, nâng cấp 
Chuỗi công viên phần mềm Quang 
Trung trên cơ sở liên kết các địa 
phương có tiềm năng, lợi thế cạnh 
tranh trong một số lĩnh vực như 
nông nghiệp, du lịch, tài chính... từ 
đó hình thành một hệ sinh thái gắn 
kết chặt chẽ các trung tâm công 
nghệ số của các lĩnh vực chuyên 
ngành. 

Nguồn kinh phí thực hiện Chương 
trình bao gồm: Nguồn ngân sách 
trung ương và ngân sách địa 
phương, nguồn vốn của doanh 
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nghiệp, khu vực tư nhân, cộng đồng 
và nguồn vốn nước ngoài, bao gồm 
nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài 
và các nguồn kinh phí hợp pháp 
khác. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân 
đối với dự thảo này tại Cổng Thông 
tin điện tử của Bộ. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

SỬ DỤNG ỨNG DỤNG KẾT 
NỐI QUAN TRẮC ONLINE 
QUẢN LÝ, KIỂM SOÁT LĨNH 
VỰC MÔI TRƯỜNG 

Theo Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần 
Hồng Hà, Bộ đã hoàn thành xây 
dựng hệ thống thông tin báo cáo 
sớm kết nối liên thông với hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia; phát 
triển ứng dụng ký số thiết bị di động 
(gắn SIM có chữ ký số), tra cứu văn 
bản trên các thiết bị di động, đưa 
vào sử dụng ứng dụng kết nối các 
hệ thống quan trắc online trên 
phạm vi toàn quốc để quản lý, kiểm 
soát các nguồn thải, cung cấp thông 
tin về chất lượng không khí cho 
người dân. 

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ 
TN&MT về việc triển khai Nghị 
định số 45/2020/NĐ-CP ngày 
8/4/2020 của Chính phủ về thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi 

trường điện tử. Hiện nay, Bộ đã đưa 
vào triển khai 104 Dịch vụ công 
trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 
trên Cổng Dịch vụ công của Bộ, 
trong đó, có 72 DVC mức độ 3; 32 
DVC mức độ 4 (đạt tỷ lệ 30,8% 
trên tổng số DVCTT cung cấp). 
DVCTT mức độ 4 đạt trên 50%. 

Văn phòng Bộ đã phối hợp Cục 
Công nghệ thông tin và Dữ liệu 
TNMT rà soát, dự kiến trong tháng 
4 - 5 sẽ cung cấp thêm 22 DVC 
mức độ 4, nâng tổng số DVCTT 
mức 4 được cung cấp là 54 (đạt tỷ 
lệ 51,9% tổng số DVCTT cung 
cấp). 

Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, 
ngay từ năm 2017, Bộ TN&MT đã 
thiết lập hệ thống kết nối điều hành 
giữa Bộ và các Sở TN&MT; thực 
hiện họp, hội nghị, giao ban không 
sử dụng giấy tờ. Hoàn thiện hệ 
thống quản lý văn bản, hồ sơ điện 
tử kết nối liên thông với trục liên 
thông văn bản quốc gia, trong đó, 
quản lý nhiệm vụ theo chu trình từ 
văn bản, quá trình giải quyết đến 
lúc ký số, phát hành văn bản, có thể 
theo dõi, kiểm soát được quá trình 
xử lý văn bản ở từng khâu... 

Ngoài ra, Bộ trưởng Trần Hồng 
Hà cho biết, Bộ đã hoàn thành xây 
dựng hệ thống thông tin báo cáo 
sớm kết nối liên thông với hệ thống 
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thông tin báo cáo quốc gia; phát 
triển ứng dụng ký số thiết bị di 
động (gắn SIM có chữ ký số), tra 
cứu văn bản trên các thiết bị di 
động, đưa vào sử dụng ứng dụng 
kết nối các hệ thống quan trắc 
online trên phạm vi toàn quốc để 
quản lý, kiểm soát các nguồn thải, 
cung cấp thông tin về chất lượng 
không khí cho người dân. 

Nhiệm vụ tiếp theo, Bộ trưởng 
Trần Hồng Hà cho biết đó là việc 
xây dựng hạ tầng dữ liệu TN&MT 
đồng bộ, đáp ứng được với nhu cầu 
và tiến trình phát triển. 

Trong đó, tập trung xây dựng hạ 
tầng dữ liệu TN&MT, nền tảng 
triển khai Chính phủ điện tử. Xây 
dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng 
bộ, đáp ứng các nhu cầu ứng dụng 
công nghệ thông tin của các đơn vị 
trực thuộc, đảm bảo an toàn, bảo 
mật thông tin. Đưa vào sử dụng 
mạng lưới trạm định vị vệ tinh quốc 
gia (VNGEONET) nhằm nâng cao 
chất lượng xác định vị trí, tọa độ, 
đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa hạ 
tầng đo đạc và bản đồ, phát triển đô 
thị thông minh, giao thông thông 
minh. 

Dự kiến trong năm 2020 sẽ hoàn 
thành Platform cho hệ thống thông 
tin đất đai và cơ sở dữ liệu với các 
thuộc tính không gian, hồ sơ địa 

chính, quy hoạch, giá đất đối với 
khoảng 1/2 số huyện trên toàn quốc. 
Bộ đang triển khai xây dựng cơ sở 
dữ liệu thông tin địa lý, dữ liệu điều 
tra cơ bản, dữ liệu quan trắc,… đây 
sẽ là nền tảng để ngành TN&MT 
đóng góp cho phát triển nền kinh tế 
số, Chính phủ số, đáp ứng yêu cầu 
của người dân, doanh nghiệp./. 

 (Theo dangcongsan.vn) 
 

BỘ KH&CN NGHIÊN CỨU, 
SẢN XUẤT VẮC XIN PHÒNG 
COVID-19 

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ 
chức buổi họp về việc nghiên cứu, 
sản xuất vắc xin phòng chống dịch 
COVID – 19. 

Cuộc họp nhằm cụ thể hóa chỉ đạo 
của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
giao Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp 
với Bộ Y tế, các Bộ, ngành tổ chức, 
doanh nghiệp tổ chức nghiên cứu và 
sản xuất vắc xin phòng COVID-19. 

Tham dự cuộc họp có các nhà sản 
xuất vắc xin và thuốc sinh học ở 
Việt Nam như Công ty vắc xin và 
sinh phẩm số 1 (Vabiotech), Trung 
tâm nghiên cứu, sản xuất vắc xin và 
sinh phẩm y tế (Polyvac), Viện vắc 
xin và sinh phẩm y tế Nha Trang 
(IVAC), Công ty TNHH Công nghệ 
sinh học Dược Nanogen và các 
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chuyên gia, các viện nghiên cứu, 
trường đại học v.v. 

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc đã khẳng 
định trình độ trong sản xuất nhiều 
loại vaccine phục vụ cho tiêm 
chủng mở rộng của Việt Nam như 
sởi, rubella..., nhưng với Covid-19 
lại là bài toán thách thức hơn nhiều. 
"Đây là lúc cần hợp sức giữa các 
bên" - Thứ trưởng kêu gọi sự hợp 
tác giữa các bên.      

Chia sẻ quan điểm này, TS Đỗ 
Tuấn Đạt - Chủ tịch Công ty TNHH 
MTV Vaccine và sinh phẩm số 1 
(VABIOTECH) thuộc Bộ Y tế 
khẳng định, vaccine Covid-19 mới 
và khó. Mới vì chưa từng có 
vaccine corona nào được thương 
mại hóa nên chưa có công nghệ; 
khó vì Covid-19 còn nhiều yếu tố 
miễn dịch chưa có câu trả lời, trong 
khi bản chất của vaccine là miễn 
dịch. Thêm nữa, với vaccine cho 
đại dịch cần nhanh, nhiều và rẻ nên 
đây là một thách thức với các nhà 
sản xuất. Chính vì vậy, việc phối 
hợp là cần thiết, không phải một 
đơn vị có thể sản xuất được vaccine 
Covid-19. 

Sau khi nghe các đơn vị nghiên 
cứu, sản xuất vắc xin, thuốc sinh 
học báo cáo kế hoạch nghiên cứu 
sản xuất của từng đơn vị, các đại 

biểu đều khẳng định vắc xin phòng 
COVID-19 là một vắc xin mới, rất 
khó, đặc biệt vấn đề đáp ứng miễn 
dịch của COVID-19 còn nhiều điểm 
chưa sáng tỏ. 

Đến nay, trên Thế giới có khoảng 
100 đơn vị nghiên cứu vắc xin 
COVID-19 với nhiều công nghệ 
khác nhau trong đó 08 vắc xin đã và 
đang thử nghiệm lâm sàng trên 
người. Việc nghiên cứu sản xuất 01 
loại vắc xin phải tuân thủ theo quy 
trình rất nghiêm ngặt, đòi hỏi chi 
phí rất tốn kém và thời gian kéo dài. 

Các chuyên gia cũng cho biết, 
trong trường hợp đại dịch, có thể 
tiến hành song song một số giai 
đoạn nhằm rút ngắn thời gian 
nhưng vẫn phải đảm bảo tính an 
toàn cho người. Để nghiên cứu và 
sản xuất vắc xin nói chung, đặc biệt 
là vắc xin COVID-19 đòi hỏi có sự 
tham gia, phối hợp của nhiều tổ 
chức, đơn vị trong đó các doanh 
nghiệp và các đơn vị sản xuất vắc 
xin phải được ưu tiên là cơ quan 
chủ trì. 

Trước đó, ngày 29-4, Phó thủ 
tướng Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc 
họp cùng lãnh đạo một số bộ ngành 
và các đơn vị nghiên cứu về vấn đề 
tổ chức nghiên cứu, sản xuất vắcxin 
phục vụ phòng chống dịch COVID-
19. Sau khi nghe các đơn vị báo cáo 
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và thảo luận, Phó thủ tướng Vũ Đức 
Đam giao cho Bộ Khoa học và công 
nghệ chủ trì phối hợp với Bộ Y tế, 
Viện hàn lâm Khoa học và công 
nghệ Việt Nam và các cơ quan liên 
quan tổ chức nghiên cứu, sản xuất 
vắcxin phòng, chống dịch COVID-
19. 

Các nhà khoa học tham dự cuộc 
họp cho biết đây là nhiệm vụ rất 
khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta đã 
có những thành quả nghiên cứu 
trước đó như phân lập được virus, 
sản xuất thành công sinh phẩm xét 
nghiệm… Do vậy, các nhà khoa 
học bày tỏ tin tưởng dưới sự điều 
phối, chỉ đạo của Bộ Khoa học và 
công nghệ, thì chúng ta sẽ có những 
hướng nghiên cứu khả quan trong 
thời gian tới. 

Được biết, Công ty TNHH Một 
thành viên Vaccine và sinh phẩm số 
1 (VABIOTECH), trực thuộc Bộ Y 
tế đã bước đầu thành công trong 
việc nghiên cứu dự tuyển vaccine 
phòng bệnh COVID-19 và tiêm thử 
nghiệm trên chuột. 

Đến nay, nghiên cứu đã thành 
công trong việc tạo chủng mang 
vùng kháng nguyên đặc hiệu của 
virus SARS-CoV-2. Kháng nguyên 
của virrus SARS-CoV-2 trong 
thành phần vaccine khi tiêm sẽ giúp 
cơ thể sinh ra kháng thể chủ động 

chống lại SARS-CoV-2, tránh nguy 
cơ nhiễm bệnh. Đây là nguyên liệu 
quan trọng cho sản xuất vaccine. 

 (Tổng hợp) 
 
 

 
 Biến nước máy thành nước sát 
khuẩn chống COVID-19   

Các nhà khoa học Israel thuộc 
Đại học Ben Gurion (BGU) cho biết 
đã phát triển công nghệ biến nước 
máy thành chất sát khuẩn hiệu quả 
và an toàn chống virus gây dịch 
viêm đường hô hấp cấp COVID-19. 

Theo BGU, chất sát khuẩn trên 
diệt vi khuẩn và virus mà không 
gây hại môi trường. Các thí nghiệm 
do các nhà nghiên cứu của BGU 
tiến hành đã tiêu diệt chủng virus 
Corona OC43 ở người. Chủng virus 
này có cấu trúc tương tự virus 
SARS-CoV-2. 

Các nhà nghiên cứu đã thực hiện 
quá trình điện hóa nước, sau đó ứng 
dụng một công nghệ đơn giản để 
biến nước thành chất sát khuẩn. 
BGU khẳng định chất sát khuẩn này 
an toàn khi sử dụng, do vậy phù 
hợp để sử dụng trong môi trường 
bệnh viện và nhà trẻ. 

Ngoài ra, có thể phun chất sát 
khuẩn này lên khẩu trang và găng 
tay để tái sử dụng các vật dụng này 

THÀNH TỰU KH&CN 
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hoặc sử dụng để khử trùng cho 
nhiều vật dụng như quần áo, máy 
điều hòa nhiệt độ, rèm cửa, các bề 
mặt. 

BGU đang nghiên cứu sâu hơn để 
biến loại nước này thành nước sát 
khuẩn tay và khử trùng vết thương. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Thiết bị siêu nhỏ phát hiện vi 
khuẩn, virus   

 
Hai nhà nghiên cứu Ke Du và 

Blanca Lapizco-Encinas tại trường 
Kỹ thuật Kate Glory thuộc Học 
viện Công nghệ Rochester, đã hợp 
tác với một nhóm nghiên cứu quốc 
tế thiết kế hệ thống mới - thiết bị vi 
lưu về cơ bản là một phòng thí 
nghiệm trên chip (lab-on-a-chip). 

Tình trạng nhiễm vi khuẩn kháng 
thuốc đang gây ra hàng trăm nghìn 
ca tử vong trên toàn thế giới mỗi 
năm và con số này vẫn tiếp tục gia 
tăng. Theo một báo cáo của Liên 
Hợp Quốc, đến năm 2050, số ca tử 
vong do kháng kháng sinh có thể 
lên tới 10 triệu người mỗi năm. 

Nhóm nghiên cứu tại phòng thí 

nghiệm quan tâm đến việc phát 
hiện các bệnh nhiễm trùng do vi 
khuẩn, đặc biệt là trong dịch cơ 
thể. Một trong những vấn đề chính 
cần làm là phân lập hiệu quả nồng 
độ mầm bệnh cao hơn. Thiết bị 
mới là môi trường phòng thí 
nghiệm tinh vi có thể được sử dụng 
trong các bệnh viện hoặc phòng 
khám. Việc thu thập và phân tích 
mẫu vật bằng thiết bị này sẽ nhanh 
hơn nhiều so với các bộ màng lọc 
hiện có trên thị trường. Các rãnh 
rộng và nông của thiết bị bẫy các 
phân tử vi khuẩn nhỏ bị thu hút bởi 
các vi hạt từ tính. Sự kết hợp giữa 
các rãnh sâu trên thiết bị nano làm 
tăng tốc độ dòng chảy của chất 
lỏng nơi vi khuẩn lơ lửng và sự 
xuất hiện của các hạt từ tính dọc 
theo các rãnh của thiết bị sẽ cải 
thiện quá trình thu giữ/phân lập 
mẫu vi khuẩn. Các nhà nghiên cứu 
đã phân lập thành công vi khuẩn từ 
các chất lỏng khác nhau bằng bộ 
lọc dựa vào vi hạt. Bộ lọc giữ các 
hạt trong các lỗ rỗng nhỏ của thiết 
bị, cung cấp nồng độ vi khuẩn lớn 
hơn để phân tích. Một lợi thế bổ 
sung của một thiết bị là cho phép 
thử nghiệm nhiều mẫu cùng một 
lúc. 

"Chúng tôi có thể mang thiết bị 
cầm tay này đến một hồ nước đã bị 
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nhiễm E. coli”, PGS. Du - kỹ thuật 
cơ khí có nền tảng phát triển các 
cảm biến sinh học mới và công 
nghệ chỉnh sửa gen nói. “Chúng tôi 
sẽ lấy mẫu nước cỡ vài mililit và 
đưa vào thiết bị để vi khuẩn bị mắc 
kẹt và cô đặc. Kết quả sẽ nhanh 
chóng phát hiện vi khuẩn E.coli 
trong thiết bị hoặc giải phóng 
chúng dưới dạng một số hóa chất 
để phân tích". 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Hỗ trợ đo lường thử nghiệm 
thành công máy thở do Vingroup 
sản xuất 

Mới đây, Viện Đo lường Việt 
Nam (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, Bộ KH&CN) đã 
thực hiện đo lường thử nghiệm 
máy thở xâm nhập VFS 510 do Tập 
đoàn Vingruop sản xuất. Kết quả 
đo lường thử nghiệm cho thấy, cơ 
bản các thông số kỹ thuật của mẫu 
máy thở FVS 510 do Vingroup sản 
xuất đã bảo đảm tiêu chuẩn quốc 
tế và tiêu chuẩn nhà sản xuất. 

 
Máy thở VSmart VFS-510 do Vingroup 

sản xuất với tỷ lệ nội địa hóa 70%. 

Việc đo lường thử nghiệm này 
nhằm giúp Vingroup kiểm soát tốt 
hơn các chỉ tiêu an toàn điện và 
thông số đo lường của máy thở, 
trên cơ sở đó căn chỉnh lại các 
thông số kỹ thuật trên dây chuyền 
công nghệ, giúp máy thở khi sản 
xuất có thông số kỹ thuật đảm bảo 
yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế cũng 
như tiêu chuẩn nhà sản xuất công 
bố. 

Ngày 28/4/2020, Vingroup công 
bố đã hoàn thành hai mẫu máy thở 
VSmart VFS-410 và VFS-510 
phục vụ điều trị cho bệnh nhân 
COVID-19. Đây là hai mẫu máy 
thở xâm nhập “made in Vietnam” 
được hoàn thiện và sản xuất bởi 
Tập đoàn Vingroup. Trong đó, 
VSmart VFS-410 là bản nâng cấp 
đặc biệt của phiên bản máy thở đầu 
tiên VFS-310 do chính các kỹ sư 
Vingroup phát triển từ ý tưởng 
thiết kế của Đại học MIT, còn 
VSmart VFS-510 nhận chuyển 
giao và cải tiến từ hãng sản xuất 
máy thở hàng đầu thế giới 
Medtronic (Mỹ). 

VSmart VFS-410 là máy thở xâm 
nhập dựa trên công nghệ tạo khí 
bằng turbin, có tính năng tương 
đương với các máy thở xâm nhập 
lưu động cao cấp trên thị trường 
(chỉ bỏ chế độ CPAP dành cho 
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người tự thở). Từ thiết kế máy thở 
không xâm nhập đơn giản của 
nhóm nghiên cứu Trường Đại học 
MIT, VFS-410 đã được các kỹ sư 
Vingroup cải tiến để trở thành một 
máy thở xâm nhập với công nghệ 
tạo khí bằng turbin thay vì bóp 
bóng tự động nhằm đảm bảo tính 
chính xác cao. 

VSmart VFS-510 là máy thở xâm 
nhập dựa trên mẫu PB560 của 
hãng máy thở Medtronic đã được 
sử dụng phổ biến tại Việt Nam. 
VFS-510 có ưu điểm nhỏ gọn, đa 
năng gồm 6 chế độ thở linh hoạt, 
có thể sử dụng cho bệnh nhân 
trưởng thành, bệnh nhi; cho người 
cần hỗ trợ thở xâm nhập hoặc 
không xâm nhập… đáp ứng đa 
dạng yêu cầu điều trị theo chỉ định 
của bác sĩ. 

Với sự hỗ trợ tích cực của các bộ, 
ban ngành, các chuyên gia y tế và 
Hãng Medtronic (Mỹ), VFS-410 
và VFS-510 đảm bảo tiêu chuẩn 
chất lượng quốc tế và giá trị sử 
dụng lâu dài trong điều trị “hậu 
COVID-19”, tức là sau khi dịch 
bệnh này được kiểm soát. 

Dự kiến lô sản phẩm đầu tiên sẽ 
xuất xưởng vào giữa tháng 5/2020. 

 (Theo vjst.vn) 
 

 Chế tạo thành công máy tự 

động sản xuất túi dán bằng công 
nghệ dán siêu âm 

Sau hai năm nghiên cứu, TS Ngô 
Mạnh Dũng (Trường ĐH Nguyễn 
Tất Thành) và các cộng sự đã thiết 
kế, chế tạo thành công máy tự động 
sản xuất túi vải không dệt dán bằng 
công nghệ siêu âm. 

Với các đặc tính như nhẹ, chịu tải, 
dẻo dai, chống thấm nước, thông 
khí, đàn hồi, giá thành rẻ, thân thiện 
với môi trường và không gây dị ứng 
khi tiếp xúc trực tiếp, vải không dệt 
được dùng phổ biến trong may túi 
xách, túi môi trường, túi thời trang, 
túi quảng cáo của doanh nghiệp; 
tấm lót trong chăn màn, nệm, giầy 
dép;... Vải không dệt còn được ứng 
dụng trong ngành y tế như mặt nạ 
thẩm mĩ, khẩu trang y tế, trang phục 
bác sĩ phòng mổ, phòng sạch,… 
Ngoài ra, vải không dệt sử dụng 
công nghệ ép nhiệt để hàn – dán 
thay cho đường chỉ may nên thời 
gian sản xuất nhanh, không tốn 
nhiều nhân công. 

Sau hai năm nghiên cứu, nhóm tác 
giả đã chế tạo thành công thiết bị 
sản xuất túi vải dệt bằng công nghệ 
dán siêu âm, với những bộ phận 
như cụm cấp vải, cụm kéo hàn biên 
ngang, cụm đột lỗ quai, cụm gấp 
đôi vải để tạo hình 2 lớp cho túi, 
cụm cắt và hàn biên dọc,.. Để ứng 
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dụng công nghệ siêu âm trong hàn, 
nhóm thiết kế, chế tạo hai bộ hàn 
siêu âm (dán miệng và hông túi), 
bao gồm biến tử (bộ chuyển đổi áp 
điện), bộ khuyếch đại và khuôn 
hàn. 

Ngoài ra, hệ thống sử dụng nhiều 
mạch điều khiển như điều khiển sức 
căng vải ở đầu cấp, chỉnh mép vải 
thẳng, dán biên dọc, đột lỗ quai, cắt 
rời túi. Các mạch điều khiển này 
được cài đặt và điều chỉnh xác lập 
chế độ phù hợp cho từng cụm chức 
năng. 

Phần mềm điều khiển toàn bộ dây 
chuyền sản xuất được nhóm soạn 
thảo và cài đặt vào thiết bị điều 
khiển lập trình PLC của hệ thống. 
Khi khởi động, phần mềm sẽ thực 
hiện xác lập trạng thái ban đầu cho 
các cụm chức năng, hiển thị trạng 
thái và điều khiển hệ thống. Bộ điều 
khiển trên trung tâm PLC sẽ giám 
sát hoạt động của các cụm chức 
năng, thu thập và xử lý lỗi. Lỗi 
được cảnh báo bằng còi và PLC 
dừng vận hành khi hết vải ở cuộn 
cấp, các cụm chức năng báo lỗi, 
mất khí nén khi sản xuất. Dây 
chuyền có thể giám sát từ xa qua 
smart phone hoặc máy tính được 
kết nối internet. 

 Hệ thống đã được đưa vào sản 
xuất thử nghiệm sản phẩm tại Công 

ty TNHH Thiết bị siêu âm Việt 
Nam (TPHCM) với năng suất tối 
thiểu 40 túi/phút, với vật liệu vải 
không dệt thông dụng loại 80g/m². 
Máy có thể dán các loại túi: sốc đáy 
có quai, sốc đáy không quai, đột lỗ 
dạng hột xoài,… 

TS Dũng cho biết, thử nghiệm cho 
thấy hệ thống đạt yêu cầu sản xuất 
tự động, năng suất cao, dễ dàng 
điều chỉnh thay đổi cho các kích cỡ 
túi khác nhau. Nhóm nghiên cứu đã 
làm chủ được công nghệ chế tạo 
thiết bị hệ thống để có thể cung cấp 
ra thị trường với giá thành chỉ bằng 
50% so với nhập ngoại. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 
 

ỨNG VIÊN GIẢI THƯỞNG TẠ 
QUANG BỬU: NGƯỜI TRUY 
TÌM “KẺ GIẾT NGƯỜI THẦM 
LẶNG” 

“Sự xuất hiện của phthalates 
trong không khí trong nhà tại một 
số tỉnh, thành phía Bắc của Việt 
Nam và những liên quan đến rủi ro 
phơi nhiễm của con người” là công 
trình do PGS.TS Trần Mạnh Trí 
(tác giả chính thuộc Trường Đại 
học Khoa học Tự nhiên, Đại học 
Quốc gia Hà Nội) được công bố 
trên tạp chí Science of the Total 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Environment, số 601-602 năm 2017 
đã được đề cử Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2020.  

 
PGS.TS Trần Mạnh Trí 

Phthalates - “kẻ giết người thầm 
lặng” 

Phthalates (diester của acid 
phthalic) là nhóm chất dẻo hóa 
được sử dụng làm phụ gia trong các 
vật liệu bằng nhựa, sản phẩm chăm 
sóc cá nhân và vật dụng gia đình 
với hàm lượng lên đến vài phần 
trăm về khối lượng. Chính bởi các 
hợp chất phthalates được sử dụng 
rất rộng rãi nên chúng đã phân bố 
vào hầu hết các môi trường khác 
nhau và đi vào chuỗi thức ăn. Độc 
tính của các hợp chất phthalates đã 
được nghiên cứu trên động vật 
trong phòng thí nghiệm, chúng 
được xác định là tác nhân gây rối 
loạn nội tiết, làm thay đổi hormone 
hệ sinh sản và hệ bài tiết trên động 
vật thí nghiệm như chuột và thỏ. Vì 
vậy, phthalates còn được gọi là “kẻ 
giết người thầm lặng”.  

Hiện nay, một số quốc gia phát 
triển như Hoa Kỳ, Canada và liên 

minh châu Âu đã ban hành các đạo 
luật nhằm hạn chế việc sử dụng 
phthalates, trong đó di(2-
ethylhexyl) phthalate (DEHP) đã bị 
cấm sử dụng trong nhiều sản phẩm 
đồ chơi trẻ em có thành phần nhựa. 
Tại Việt Nam, đã có tiêu chuẩn về 
hạn chế hàm lượng của DEHP 
(thuộc nhóm phthalates) trong đồ 
uống do Bộ Y tế ban hành năm 
2011. Tuy nhiên, những hiểu biết về 
sự phân bố trong môi trường và rủi 
ro phơi nhiễm phthalates đến nay 
vẫn còn rất hạn chế. 

Chia sẻ về “kẻ giết người thầm 
lặng”, PGS.TS Trần Mạnh Trí cho 
biết: các nghiên cứu trước đây đã 
chỉ ra rằng, các chất parabens, 
siloxanes, triclosan, benzophenone, 
đặc biệt là phthalates được dùng 
nhiều trong sản phẩm bằng nhựa và 
các sản phẩm chăm sóc cá nhân 
như: dầu gội đầu, son, phấn, thuốc 
nhuộm tóc, sản phẩm kem bôi da..., 
tới vài phần trăm về khối lượng. 
Bên cạnh đó, đồ chơi của trẻ em, 
các sản phẩm ca, cốc bằng nhựa… 
cũng có thể thôi ra các chất độc. 
Cùng với việc phát triển ngành 
công nghiệp mỹ phẩm và đồ nhựa, 
việc dùng những sản phẩm trên là 
không tránh được, chỉ hạn chế đến 
mức độ nào đó mà thôi vì các đồ 
nhựa nếu không có chất phthalates 
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thì rất khó đóng khuôn. Phthalates 
cũng là phụ gia trong sản phẩm làm 
tóc nói riêng, mỹ phẩm nói chung, 
giúp cho dung dịch óng mượt hơn. 

Hướng nghiên cứu lần đầu tiên 
được thực hiện tại Việt Nam 

Rõ ràng, phthalates giúp ích rất 
nhiều cho ngành công nghiệp sản 
xuất đồ nhựa và mỹ phẩm khi đóng 
vai trò là chất phụ gia không thể 
thiếu. Độc tính của chúng đối với 
động vật được thí nghiệm đã khá rõ 
ràng, nhưng tác động từ các chất 
như phthalates đến con người như 
thế nào thì chúng ta đang cần tìm 
lời giải, cụ thể là cần những nghiên 
cứu đánh giá phơi nhiễm là bao 
nhiêu ở tất cả các con đường khác 
nhau (hít thở không khí chỉ là một 
con đường).  

Trong nghiên cứu của mình 
(“Occurrence of phthalate diesters 
in indoor air from several Northern 
cities in Vietnam, and its 
implication for human exposure”, 
tạm dịch: “Sự xuất hiện của 
phthalates trong không khí trong 
nhà tại một số tỉnh thành phía Bắc 
của Việt Nam và những liên quan 
đến rủi ro phơi nhiễm của con 
người” nhóm tác giả do PGS.TS 
Trần Mạnh Trí đã xây dựng phương 
pháp phân tích hiện đại (sắc ký khí 
ghép nối khối phổ phân giải cao 

GC-MS) kết hợp với kỹ thuật thu 
mẫu sử dụng bơm hút tốc độ thấp 
với ống polyurthane foam (PUF) 
(giữ chất trong pha hơi) và màng 
lọc thạch anh (giữ chất trong pha 
hạt) để xác định đồng thời mười 
chất phthalates điển hình trong 
không khí. Phương pháp chuẩn hóa 
sau đó được áp dụng để xác định 
mức độ ô nhiễm 10 phthalates trong 
97 mẫu không khí trong nhà theo 
các vi môi trường tại một số tỉnh 
thành phía Bắc của Việt Nam.  

Kết quả quan trọng của nghiên 
cứu là đã lập dựng bản đồ phân bố 
phthalates trong không khí ở trong 
nhà và giúp giải thích nguồn gốc ô 
nhiễm phthalates. Từ số liệu nồng 
độ phthalates đo được trong cả hai 
pha (pha hơi và pha hạt) của mẫu 
không khí, nhóm tác giả đã tính 
toán các hằng số hóa - lý trong điều 
kiện môi trường thực của phthalates 
là hằng số phân bố lỏng - hơi (Kp) 
và hằng số phân bố octanol - khí 
(KOA). Nghiên cứu này cũng đã 
ước lượng mức độ rủi ro và liều 
lượng phơi nhiễm phthalates qua 
con đường hít thở không khí đối với 
các nhóm lứa tuổi người Việt Nam 
khác nhau. Các kết quả của nghiên 
cứu là cơ sở tốt cho việc đánh giá 
rủi ro phơi nhiễm của các chất này 
tại Việt Nam và dự báo tiềm năng, 
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mức độ tác động đến sức khỏe con 
người và chất lượng môi trường 
không khí trong nhà của các chất 
phthalates trong tương lai. Đây là 
hướng nghiên cứu còn khá mới mẻ 
trên thế giới và công bố này lần đầu 
tiên được thực hiện tại Việt Nam đã 
cung cấp thêm một phương pháp 
phân tích chính xác, kết quả khảo 
sát mức độ ô nhiễm và các giá trị 
tính toán các hằng số phân bố và 
ước lượng rủi ro phơi nhiễm đối với 
phthalates trong môi trường không 
khí trong nhà.  

(Theo vjst.vn) 
 

 
 

THỨ TRƯỞNG LÊ XUÂN ĐỊNH 
TIẾP PHÓ CHỦ TỊCH INTEL 
KIÊM TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY TNHH INTEL 
PRODUCTS VIỆT NAM (IPV) 

Sáng ngày 13/5/2020, tại Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Thứ trưởng Lê 
Xuân Định đã chủ trì tiếp ông Kim 
Huat Ooi, Phó Chủ tịch kiêm Tổng 
giám đốc Công ty TNHH Intel 
Products Việt Nam (IPV). Cùng 
tham dự buổi tiếp có đại diện lãnh 
đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Đánh 
giá, Thẩm định và Giám định công 
nghệ và Vụ Công nghệ cao. 

Intel là một trong những tập đoàn 

công nghệ thông tin hàng đầu thế 
giới và là thương hiệu có uy tín trên 
toàn cầu đã đầu tư Dự án sản xuất, 
lắp ráp bộ vi xử lý tại Việt Nam từ 
năm 2006. Đây là một trong 
những dự án đầu tư lớn nhất của 
Hoa Kỳ tại Việt Nam với vốn đầu 
tư trên 1 tỷ USD và là nhà máy lớn 
thứ ba của Tập đoàn Intel trên toàn 
cầu sau các nhà máy ở Malaysia và 
Trung Quốc. 

Tại buổi làm việc, ông Kim Huat 
Ooi cho biết, năm 2019, giá trị xuất 
khẩu sản phẩm của IPV tăng hơn 
50% so với năm 2018 và quý I năm 
2020 tiếp tục tăng trưởng rất khả 
quan. Thông qua hoạt động đầu tư, 
IPV không chỉ nhập khẩu nhiều 
công nghệ tiên tiến phục vụ sản 
xuất mà còn giúp Việt Nam đào tạo 
nguồn nhân lực chất lượng cao. 
Hiện nay, IPV đang sử dụng hơn 
5.000 lao động, trong đó chủ yếu là 
các kỹ sư, kỹ thuật viên người Việt 
Nam. Trong thời gian qua, IPV đã 
nhận được sự cam kết, ủng hộ và 
tạo điều kiện thuận lợi từ Chính phủ 
và các bộ, ngành, cơ quan của Việt 
Nam. Trong thời gian tới, Tập đoàn 
Intel đang có kế hoạch mở rộng sản 
xuất và nâng vốn đầu tư tại Việt 
Nam. Do vậy, Intel mong muốn tiếp 
tục nhận được sự ủng hộ của Chính 
phủ, các bộ, ngành, cơ quan của 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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Việt Nam để hoạt động đầu tư của 
Intel ngày càng phát triển vững 
mạnh và đóng góp nhiều hơn vào sự 
phát triển KT-XH tại Việt Nam. 

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng 
Lê Xuân Định cho biết Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ Việt Nam 
luôn quan tâm, chỉ đạo các bộ, 
ngành, địa phương tập trung hỗ trợ, 
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh 
nghiệp hoạt động sản xuất, kinh 
doanh. Bộ Khoa học và Công nghệ 
cũng rất quan tâm và luôn ủng hộ 
IPV, đặc biệt là khuyến khích 
doanh nghiệp nhập khẩu công nghệ 
tiên tiến, công nghệ cao để phục vụ 
hoạt động sản xuất tại Việt Nam. 
Bộ sẽ giao các đơn vị trực thuộc 
làm việc, trao đổi cụ thể về các đề 
xuất của IPV để tìm các giải pháp 
khả thi hỗ trợ doanh nghiệp phù 
hợp với chủ trương thu hút đầu tư 
của Chính phủ Việt Nam và các 
chính sách, pháp luật có liên quan. 

    (Theo vista.gov.vn) 
 

 
 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 
GIÚP TIẾT KIỆM KHOẢNG 
6.490 TỶ ĐỒNG MỖI NĂM 

Trong thời gian qua các bộ, cơ 
quan và địa phương đã có nhiều 
tiến bộ trong triển khai cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông, qua đó 
nâng cao chất lượng phục vụ người 
dân, doanh nghiệp. Tính đến cuối 
tháng 4/2020, tổng số dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4 đang được 
các bộ, ngành, địa phương cung 
cấp cho người dân, doanh nghiệp là 
hơn 54.000 dịch vụ. 

Đến nay đã có 58/63 tỉnh, thành 
phố thành lập Trung tâm phục vụ 
hành chính công cấp tỉnh để tiếp 
nhận, xử lý yêu cầu cung cấp dịch 
vụ công của người dân, doanh 
nghiệp và nhận được những phản 
hồi tích cực về chất lượng phục vụ. 
Tỷ lệ giải quyết đúng hẹn đạt 
95,8%. 

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa 
phương cũng đã đẩy mạnh thực 
hiện thủ tục hành chính trên môi 
trường điện tử, thông qua việc triển 
khai Cổng dịch vụ công quốc gia, 
Cổng dịch vụ công và hệ thống 
thông tin một cửa điện tử cấp bộ, 
tỉnh. Cổng dịch vụ công quốc gia 
khai trương tháng 12/2019 tại địa 
chỉ dichvucong.gov.vn. Là đầu mối 
kết nối các Cổng dịch vụ công và 
các hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu 
của các bộ, ngành, địa phương, 
Cổng dịch vụ công quốc gia đã góp 
phần công khai, minh bạch các 
thông tin liên quan về thủ tục hành 
chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng 
của người dân, doanh nghiệp, phù 
hợp với từng đối tượng. 

Từ 8 nhóm dịch vụ công được 
cung cấp ở thời điểm khai trương, 
đến nay Cổng dịch vụ công quốc 
gia đã tích hợp, cung cấp 389 dịch 
vụ công trực tuyến, gồm 160 dịch 
vụ cho công dân và 229 dịch vụ cho 
doanh nghiệp. Cổng dịch vụ công 
quốc gia cũng đã cung cấp chức 
năng thanh toán trực tuyến, trong 
đó cho phép người dân, doanh 
nghiệp kê khai, nộp thuế điện tử, đề 
nghị gia hạn thuế, nộp phí, lệ phí, 
các nghĩa vụ tài chính khi giải quyết 
thủ tục hành chính và các dịch vụ 
công khác. 

Theo thống kê của Văn phòng 
Chính phủ, tính đến ngày 7/5/2020, 
Cổng dịch vụ công quốc gia đã có 
trên 35 triệu lượt truy cập; trên 
134.000 tài khoản đăng ký; trên 7 
triệu hồ sơ được đồng bộ trạng thái; 
trên 55.000 hồ sơ được thực hiện 
qua Cổng; đồng thời tiếp nhận, hỗ 
trợ trên 10.000 cuộc gọi của người 
dân, doanh nghiệp. 

Đáng chú ý, Văn phòng Chính 
phủ cho biết, tổng chi phí xã hội tiết 
kiệm được khi thực hiện dịch vụ 
công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ 
đồng/năm, trong đó riêng Cổng 
dịch vụ công quốc gia đóng góp 

3.036 tỷ đồng/năm. 
Bên cạnh đó, cải cách thủ tục 

hành chính, cải thiện môi trường 
kinh doanh tiết kiệm khoảng 18 
triệu ngày công. Theo đó, đến nay 
đã cắt giảm, đơn giản hóa: 
3.893/6.191 đăng ký kinh doanh; 
6.776/9.926 dòng hàng phải kiểm 
tra chuyên ngành và 30/120 thủ tục 
hành chính kiểm tra chuyên ngành. 

Lộ trình cung cấp dịch vụ công 
trực tuyến tại Bộ Khoa học 
và Công nghệ năm 2020 

Ngày 30/12/2019, Bộ Khoa học 
và Công nghệ ban hành Quyết định 
số 3951/QĐ-BKHCN phê duyệt Lộ 
trình cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến tại Bộ Khoa học và Công 
nghệ năm 2020. 

Một số nội dung triển khai thực 
hiện như sau: 

Triển khai xây dựng, cung cấp 
dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 
đối với các thủ tục hành chính trong 
Danh mục đã được Bộ trưởng phê 
duyệt tại Quyết định số 675/QĐ-
BKHCN ngày 28/3/2019, trong đó 
cung cấp ít nhất 30% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 4; 

Rà soát, lựa chọn 30% dịch vụ 
công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 
thiết yếu với người dân, doanh 
nghiệp để tích hợp với Cổng Dịch 
vụ công quốc gia; 
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Số hồ sơ được giải quyết trực 
tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết 
thủ tục hành chính của Bộ đảm bảo 
từ 20% trở lên; 

Tỷ lệ hồ sơ được xử lý trực tuyến 
đối với dịch vụ công trực tuyến 
mức độ 3, 4 đạt ít nhất 50% theo chỉ 
tiêu của Nghị quyết 17/NQ-CP; 
Thực hiện chữ ký số trên nền tảng 
di động đối với 20% dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3, 4; 

Cổng dịch vụ công của Bộ cung 
cấp giao diện cho các thiết bị di 
động, 100% dịch vụ công được hỗ 
trợ giải đáp thắc mắc cho người 
dân, doanh nghiệp và công khai 
mức độ hài lòng của người dân khi 
sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 

Dịch vụ công của các đơn vị sẽ 
được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với Cổng Dịch vụ công của Bộ 
KH&CN. 

 (Theo vietq.vn) 
 

BỘ KH&CN KẾT NỐI 6 THỦ 
TỤC KIỂM TRA CHẤT 
LƯỢNG, XỬ LÝ 69.000 LƯỢT 
HỒ SƠ TRÊN NSW 

Thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
công khai tất cả các thủ tục hành 
chính về quản lý, kiểm tra chuyên 
ngành trên Cơ chế một cửa quốc 
gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN 
(ASW).  

 
Bộ KH&CN đã kết nối 6 thủ tục kiểm tra 
chất lượng trên Cơ chế một cửa quốc gia. 

Ngay sau khi Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Quyết định 1254/QĐ-
TTg về phê duyệt Kế hoạch hành 
động thúc đẩy NSW, ASW, cải 
cách công tác kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, 
nhập khẩu và tạo thuận lợi thương 
mại giai đoạn 2018 - 2020, Bộ 
Khoa học và Công nghệ đã đăng ký 
xây dựng 6 thủ tục hành chính trên 
Cổng thông tin NSW. 

Trong đó, bao gồm kiểm tra chất 
lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa 
học và Công nghệ; cấp giấy chứng 
nhận lưu hành tự do; kiểm tra nhà 
nước về đo lường đối với phương 
tiện đo, lượng của hàng đóng gói 
sẵn nhập khẩu; phê duyệt mẫu 
phương tiện đo; cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ (xuất khẩu 
chất phóng xạ); cấp giấy phép tiến 
hành công việc bức xạ (nhập khẩu 
chất phóng xạ). 

Tính đến nay cả 6 thủ tục trên đã 
được kết nối trên Cổng thông tin 
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NSW. Tổng số hồ sơ xử lý trên 
Cổng thông tin NSW đối với thủ 
tục kiểm tra nhà nước về chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu thuộc trách 
nhiệm của Bộ Khoa học và Công 
nghệ là gần 69.000 lượt hồ sơ được 
đăng ký và xử lý. 

Theo thống kê của Tổng cục Hải 
quan, tính đến cuối tháng 4/2020, 
NSW đã có 198 thủ tục hành chính 
của 13 bộ, ngành kết nối tham gia, 
với hơn 2,9 triệu hồ sơ của khoảng 
hơn 37.000 doanh nghiệp được tiếp 
nhận, giải quyết. Kết quả này đã 
tăng đáng kể so với thống kê tại 
thời điểm ngày 31/1/2020 là 188 
thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành 
kết nối NSW, với hơn 2,8 triệu hồ 
sơ của hơn 35.000 doanh nghiệp. 

(Theo vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Trung Quốc chính thức thử 
nghiệm đồng nhân dân tệ điện tử 

Tân Hoa xã cho biết kể từ đầu 
tuần này, Chính phủ Trung Quốc sẽ 
bắt đầu thử nghiệm thanh toán 
bằng đồng nhân dân tệ điện tử tại 4 
thành phố gồm Thâm Quyến, Thành 
Đô, Tô Châu và Hùng An Tân Khu - 
một khu kinh tế đặc biệt của Trung 
Quốc.  

Theo đó, từ tháng 5/2020, nhân 
viên của các cơ quan nhà nước tại 4 
khu vực nêu trên sẽ được nhận 
lương hoặc các khoản phụ cấp một 
phần dưới dạng đồng nhân dân tệ 
điện tử. Trước mắt, đồng nhân dân 
tệ điện tử sẽ được dùng để thanh 
toán cho các phương tiện giao 
thông công cộng, hoạt động mua 
sắm thực phẩm và các hoạt động 
bán lẻ khác trước khi được mở rộng 
sang các hoạt động kinh tế khác. 

Có khoảng 19 doanh nghiệp bán 
lẻ bao gồm các tập đoàn nước ngoài 
lớn như McDonald’s, Starbucks và 
Subway được Chính phủ Trung 
Quốc mời tham gia sử dụng đồng 
nhân dân tệ điện tử.  

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc 
(PBOC) cho biết việc phát hành 
đồng tiền này sẽ không ảnh hưởng 
đến lạm phát tại quốc gia này. Cơ 
quan này sẽ là nơi duy nhất phát 
hành đồng nhân dân tệ điện tử và 
cung cấp đồng tiền này cho các 
ngân hàng thương mại cũng như 
các đơn vị sử dụng tiền tệ khác để 
phục vụ sự lưu thông của đồng tiền. 

Ông Mu Changchun, Trưởng Ban 
Nghiên cứu tiền điện tử của PBOC, 
cho biết người dân Trung Quốc có 
thể chuyển đổi tiền trong tài khoản 
ngân hàng sang đồng nhân dân tệ 
điện tử và thực hiện việc gửi tiền 

TIN NGẮN KH&CN 



Số 289 - 05/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 25 

qua các loại ví tiền điện tử. Đồng 
thời, công nghệ của PBOC cho 
phép thực hiện việc trao đổi đồng 
nhân dân tệ điện tử không cần đến 
mạng Internet và có thể được sử 
dụng trong thanh toán không tiếp 
xúc. 

Đây là động thái mới nhất trong 
việc đưa Trung Quốc trở thành nền 
kinh tế lớn đầu tiên trên thế giới 
vận hành đồng tiền kỹ thuật số có 
chủ quyền đầu tiên, khác với việc 
sử dụng đồng bitcoin không biên 
giới. Dự án Thanh toán bằng tiền 
điện tử (DCEP) được Trung Quốc 
triển khai từ năm 2014. 

Việc giảm sử dụng tiền mặt dự 
kiến tiếp tục diễn ra trong bối cảnh 
các nền tảng thanh toán kỹ thuật số 
ngày càng phổ biến và mọi người 
cũng đang tránh tiếp xúc trực tiếp 
trong thời Covid-19.  

  (Theo baochinhphu.vn) 
 

 Công nghệ hoàn hảo giúp 
phân loại bơ chín 

Việc phân loại bơ chín chẳng phải 
là một nhiệm vụ dễ dàng do hay gặp 
nhiều sai sót. Tuy nhiên, một kỹ 
thuật kiểm định mới hứa hẹn sẽ 
giúp khắc phục tình trạng này. 

Đó là giải pháp do các nghiên cứu 
tại Đại học Cranfield (Vương Quốc 
Anh) phát triển. 

 Theo thống kê, hàng năm có đến 
30% số trái bơ ở Anh bị bỏ phí do 
hư hỏng trong quá trình phân loại, 
cộng thêm 5% nữa khi lên kệ ở 
những chuỗi bán lẻ. Và nếu biết 
rằng Anh Quốc đang phải nhập 
khẩu gần 10.000 tấn trái cây mỗi 
năm, thì chắc chắn việc cải thiện 
hiệu quả phân loại sẽ đem lại rất 
nhiều lợi ích. 

Vì thế, các nhà khoa học đã theo 
đuổi công nghệ laser Doppler 
vibrometry (LDV) tức rung chấn 
laser theo hiệu ứng Doppler. Bằng 
cách sử dụng một thiết bị tự động 
vỗ nhẹ lên trái bơ và ánh xạ rung 
động nhờ laser, phương pháp test 
LDV có thể tiết lộ chính xác cả tần 
số rung động lẫn thuộc tính [vật lý] 
bên trong từng trái. Và điều tuyệt 
vời nhất là không cần phải đâm, 
chọc, hay tác động quá nhiều lực 
khiến trái bị hỏng và phải bỏ đi. 

 “Những trái còn xanh thường sẽ 
có phần thịt rắn và tạo ra tần số cao 
hơn trái chín (thịt mềm). Do đó, 
chúng tôi đã tính toán để biết tần số 
cho thấy bơ đang ở trạng thái chín 
hoàn hảo, rồi đo và kiểm chứng 
bằng LDV”, GS. Leon Terry – giám 
đốc chương trình Môi trường và 
Nông sản tại ĐH Cranfield – cho 
biết. “Việc giữ cho trái còn nguyên 
vẹn sẽ rất có lợi về mặt kinh tế, 
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đồng thời giảm thiểu tối đa lượng 
rác thải. Ngoài ra, phương pháp này 
cũng có thể dễ dàng được áp dụng 
cho nhiều loại quả khác,” ông nhấn 
mạnh. 

 Các tác giả kỳ vọng kỹ thuật của 
họ sẽ được sử dụng thay thế cho 
nhiều thiết bị nén khí, hoặc phương 
pháp kiểm tra thủ công thông 
thường. Nhóm cũng dự kiến đưa 
LDV vào quy trình đóng gói – nơi 
những trái bơ sẽ di chuyển dọc theo 
một băng chuyền duy nhất – để 
kiểm tra từng trái, tiếp đó là phân 
loại tùy vào mức độ chín bằng bằng 
thiết bị tự động. 

  (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Chuẩn bị soạn thảo Đề án 
“Chiến lược quốc gia về phát 
triển đội ngũ trí thức giai đoạn 
2021-2030” 

Chiều 8/5/2020, thực hiện nhiệm 
vụ được Thủ tướng Chính phủ giao 
về việc xây dựng Chiến lược quốc 
gia phát triển đội ngũ trí thức giai 
đoạn 2021-2030, Bộ KH&CN cùng 
đại diện các bộ, ngành trung ương 
đã có phiên họp đầu tiên của ban 
soạn thảo, tổ biên tập Đề án Chiến 
lược quốc gia về phát triển đội ngũ 
trí thức giai đoạn 2021-2030. 

Cuộc họp do Thứ trưởng Bộ Khoa 

học và Công nghệ (KH&CN) Trần 
Văn Tùng chủ trì, có sự tham gia 
của đại diện Văn phòng Chính phủ, 
Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc 
Phòng, Bộ Công An, Bộ Nội vụ, Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viện 
Hàn lâm Khoa học Việt Nam, Đại 
học Quốc gia Hà Nội... 

Đại diện Vụ tổ chức cán bộ, Bộ 
KH&CN đã công bố về Quyết định 
ban hành Kế hoạch xây dựng đề án 
Chiến lược quốc gia phát triển đội 
ngũ trí thức giai đoạn 2021-2020 do 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh phê duyệt. Cuộc họp thảo luận 
xung quanh 3 vấn đề chính là công 
bố danh sách ban soạn thảo, tổ biên 
tập của đề án; Đề cương của đề án 
và kế hoạch thực hiện đề án. 

Một trong những mục tiêu quan 
trọng của đề án là nghiên cứu và đề 
xuất với Thủ tướng Chính phủ mục 
tiêu, định hướng phát triển đội ngũ 
trí thức đến năm 2030, giải pháp cụ 
thể để hoàn thiện hệ thống văn bản 
quy phạm pháp luật về chính sách 
phát triển đội ngũ trí thức và các 
giải pháp đồng bộ khác để thúc đẩy 
việc đào tạo, bồi dưỡng; tạo lập môi 
trường hoạt động và thu hút, trọng 
dụng tôn vinh đội ngũ trí thức. 

Trình bày về đề cương của đề án 
với ban soạn thảo và tổ biên tập, 
ông Trần Văn Nghĩa - Vụ trưởng 
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Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN 
cho biết, việc xây dựng đề án có 2 
thuận lợi cơ bản. Đó là đề án có thể 
tham khảo 5 nhóm giải pháp được 
đưa ra trong Nghị quyết 27-NQ/TW 
về việc xây dựng đội ngũ trí thức 
trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 
hoá, hiện đại hoá đất nước do Ban 
Chấp hành Trung ương ban hành 
như Hoàn thiện môi trường và điều 
kiện thuận lợi cho hoạt động của trí 
thức; Thực hiện chính sách trọng 
dụng, đãi ngộ và tôn vinh trí thức; 
Tạo chuyển biến căn bản trong đào 
tạo, bồi dưỡng trí thức; Ðề cao 
trách nhiệm của trí thức, củng cố và 
nâng cao chất lượng hoạt động các 
hội của trí thức; Nâng cao chất 
lượng công tác lãnh đạo của Ðảng 
đối với đội ngũ trí thức. Mặt khác, 
tài liệu nghiên cứu, báo cáo của các 
bộ, ngành liên quan đến việc phát 
triển đội ngũ trí thức đã có nhiều, là 
nguồn tư liệu quan trọng để ban 
soạn thảo và tổ biên tập tham khảo. 

Bên cạnh đó, nhiều nước không 
xây dựng chiến lược phát triển đội 
ngũ trí thức mà mới chỉ xây dựng 
chiến lược phát triển nhân tài hay 
đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Vì 
thế, ban soạn thảo, tổ biên tập có 
thể sẽ phải nghiên cứu, tiến hành 
khảo sát, tham khảo kinh nghiệm 
của từng nước và chọn ra những nội 

dung phù hợp nhất để vận dụng, đề 
ra các chính sách phát triển đội ngũ 
trí thức trong điều kiện hoàn cảnh 
Việt Nam. 

Các đại biểu dự họp đã có góp ý 
cụ thể cho dự thảo đề cương, kế 
hoạch thực hiện đề án. Dự kiến, đề 
án sẽ được trình lên Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt vào tháng 
4/2021. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 Ba nhà khoa học được trao giải 
thưởng Tạ Quang Bửu năm 2020   

 Ngày 08/5/2020, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Chu Ngọc 
Anh đã phê duyệt đề xuất trao tặng 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 
2020 cho ba nhà khoa học được 
Hội đồng Giải thưởng đề nghị. 

Giải thưởng dành cho nhà khoa 
học là tác giả của công trình khoa 
học xuất sắc: 

1. PGS.TS. Vương Thị Ngọc Lan, 
Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh 
(Ngành Khoa học Y Dược) 

Là tác giả của công trình: Lan N. 
Vuong, Vinh Q. Dang, Tuong M. 
Ho, Bao G. Huynh, Duc T. Ha, 
Toan D. Pham, Linh K. Nguyen, 
Robert J. Norman and Ben W. Mol, 
2018. IVF transfer of Fresh or 
Frozen embryos in women without 
Polycystic Ovaries. The New 
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England Journal of Medicine, 
378(2): 137-147. 

 
2. PGS.TS. Phạm Tiến Sơn, 

Trường Đại học Đà Lạt (Ngành 
Toán học) 

Là tác giả của công trình: Gue 
Myung Lee and Tien Son Pham, 
2017. Generic properties for 
semialgebraic programs. SIAM 
Journal on Optimization, Vol. 27, 
No. 3, 2061-2084. 

Giải thưởng dành cho nhà khoa 
học trẻ là tác giả của công trình 
khoa học xuất sắc: 

3. TS. Nguyễn Trương Thanh 
Hiếu, Trường Đại học Tôn Đức 
Thắng (Ngành Vật lý) 

Là tác giả của công trình: Nguyen 
Truong Thanh Hieu, 2016. Low-
energy electron inelastic mean free 
path in materials. Applied Physics 
Letters, Vol. 108, 172901. 

Trước đó, ngày 29/4/2020, Hội 
đồng Giải thưởng đã họp xem xét, 
đánh giá, lựa chọn các nhà khoa học 
được các Hội đồng khoa học 
chuyên ngành trong lĩnh vực Khoa 

học tự nhiên và kỹ thuật của Quỹ 
Phát triển khoa học và công nghệ 
Quốc gia (NAFOSTED) đề xuất. 
Các đề cử Giải thưởng năm nay ghi 
nhận sự đa dạng của các đơn vị 
nghiên cứu đến từ các khu vực miền 
Bắc (Hà Nội), miền Trung (Đà 
Nẵng), miền Nam (Thành phố Hồ 
Chí Minh) và khu vực Tây Nguyên 
(Đà Lạt).  

Các công trình đều là kết quả 
nghiên cứu khoa học nổi bật trong 
các chuyên ngành, được thực hiện 
tại Việt Nam, công bố trên các tạp 
chí quốc tế xuất sắc, tiếp cận các 
hướng nghiên cứu mới trên thế giới. 

Kết thúc phiên họp, Hội đồng đã 
chọn ba (03) nhà khoa học nêu trên, 
đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ trao Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2020. 

 (Tổng hợp) 
 

 Chính thức phát động cuộc thi 
đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh vừa 
tuyên bố chính thức khởi động cuộc 
thi “Dự án Đổi mới sáng tạo ứng 
dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) của 
thành phố Hồ Chí Minh năm 2020" 
(HAI-2020). 

Cuộc thi do Sở Khoa học và Công 
nghệ Thành phố Hồ Chí Minh phối 
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hợp với Sở Thông tin và Truyền 
thông Thành phố Hồ Chí Minh; Đại 
học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 
Minh và Cục Phát triển thị trường 
và doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ (NATEC) phối hợp tổ chức. 

Đối tượng dự thi là các cá nhân, 
nhóm cá nhân, doanh nghiệp và tổ 
chức có dự án đổi mới sáng tạo ứng 
dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 
(AI) trong sản xuất, kinh doanh, 
giao thông, tài chính, y tế, giáo dục, 
nông nghiệp,… và phục vụ cộng 
đồng xã hội. 

 “Trong tháng 8/2020, Ban tổ 
chức sẽ lựa chọn tối đa 50 dự án 
tham gia khóa huấn luyện giúp 
hoàn thiện dự án. Tại vòng bán kết, 
chúng tôi sẽ chọn ra 20 dự án tham 
gia chương trình ươm tạo, với kinh 
phí hỗ trợ 200 triệu đồng/dự án 
trong vòng 3 tháng. Tại vòng chung 
kết được công bố tháng 11/2020, có 
3 dự án xuất sắc được nhận hỗ trợ 
100 triệu đồng/dự án và 5 dự án 
khuyến khích được hỗ trợ 50 triệu 
đồng/dự án”, ông Nguyễn Việt 
Dũng - Giám đốc Sở Khoa học và 
Công nghệ Thành phố Hồ Chí 
Minh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc 
thi cho biết. 

Ngoài số tiền và các chương trình 
hỗ trợ nêu trên, ông Nguyễn Việt 
Dũng còn lưu ý thêm, các ứng viên 

đến từ thành phố Hồ Chí Minh, các 
địa phương trong nước và cả từ 
nước ngoài đều có thể tham dự cuộc 
thi, thông qua trang web 
hai.doimoisangtao.vn. Họ sẽ có cơ 
hội trình bày dự án với các chuyên 
gia, nhà đầu tư trong nước và quốc 
tế để quảng bá sản phẩm của mình. 

Được biết, Ban Tổ chức cuộc thi 
bắt đầu nhận hồ sơ dự thi từ nay 
đến hết ngày 31/7. Cuộc thi gồm ba 
vòng: vòng sơ tuyển sẽ diễn ra vào 
tháng 8/2020 (chọn tối đa 50 dự 
án); vòng bán kết từ tháng 8 – 
11/2020 (chọn tối đa 20 dự án tham 
gia chương trình ươm tạo); vòng 
chung kết và trao giải dự kiến diễn 
ra vào tháng 11/2020. 

(Theo vietq.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Ứng dụng một số chế phẩm 
chứa nano bạc phòng trừ bệnh 
hại và làm tăng năng suất trên 
một số loại rau 

Ngày 06/5, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn 
đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 
hiện đề tài “Nghiên cứu ứng dụng 
một số chế phẩm chứa nano bạc 
phòng trừ bệnh hại và làm tăng 
năng suất trên một số loại rau tại 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu”. Chủ tịch 
hội đồng là ông Mai Thanh Quang 
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– Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do 
ThS. Chu Trung Kiên làm chủ 
nhiệm, Viện Khoa học Kỹ thuật 
Nông nghiệp miền Nam là cơ quan 
chủ trì. 

 Đề tài với mục tiêu là xác định 
được một số chế phẩm chứa nano 
bạc thích hợp, có khả năng ứng 
dụng phòng trừ hiệu quả bệnh hại 
và làm tăng năng suất một số loại 
rau được trồng tại tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu. 

 Sau hơn 02 năm thực hiện, đề tài 
đã cung cấp những cơ sở khoa học 
và thực tiễn để khuyến cáo người 
sản xuất rau tại địa phương sử dụng 
hiệu quả nano bạc trong sản xuất 
rau quả an toàn và thân thiện với 
môi trường. Cụ thể, nhóm thực hiện 
đề tài đã thí nghiệm theo quy trình: 
Ngâm hạt giống (dưa leo, bí đao và 
ớt) trong dung dịch nước sạch đã 
pha với mifum 0,6 SL có nồng độ 
nano bạc 2,0 ppm để xử lý hạt 
giống trước khi gieo. Sau khi hạt 
giống trồng được 10 ngày thì phun 
mifum 0,6 SL với nồng độ bạc 
60ppm tần suất 7 ngày/lần cho đến 
khi cây được 55 ngày. 

 Kết quả với phương pháp này, 
cây sau trồng có khả năng phòng 
trừ các loại bệnh hại trong suốt vụ 
và không để lại tồn dư kim loại bạc 
trong quả. Cụ thể, sau khi thử 

nghiệm xong quy trình trồng, nhóm 
thực hiện dự án đã cho trồng thử 
nghiệm tại xã Sông Xoài, Châu Pha 
(TX. Phú Mỹ), xã Phước Long Thọ 
(huyện Đất Đỏ), với 3 loại cây: dưa 
leo, bí đao, ớt trên tổng diện tích 
6.000m2. Kết quả, sâu bệnh hại trên 
các loại cây giảm hẳn; năng suất 
tăng 7-11% so với phương pháp 
thông thường. 

 Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, 
tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện đề 
tài theo góp ý của Hội đồng. 

(Theo Sở KH&CN) 
 

  
 

 
 Máy sát khuẩn tay tự động  

Nhóm các nhà nghiên cứu thuộc 
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm 
Công nghệ Mico-Nano (Trường Đại 
học Công nghệ, Đại học Quốc gia 
Hà Nội) đã nghiên cứu, chế tạo và 
đưa vào sử dụng máy sát khuẩn tay 
tự động bơm dung dịch.  

Điểm đặc biệt của máy sát khuẩn 
tay tự động này là tích hợp nhiều 
tính năng thân thiện với người sử 
dụng như: khi có người đi tới, máy 
tự động phát ra lời nhắc mọi người 
rửa tay; khi rửa chỉ cần xòe 2 bàn 
tay ra, đưa vào buồng sát khuẩn, 
máy sẽ sử dụng 4 vòi phun tự động 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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phun dung dịch sát khuẩn lên bề 
mặt da tay và tự động ngắt khi đã 
phun đủ dung lượng tối ưu theo kết 
quả thí nghiệm về khả năng sát 
khuẩn. Điều này đảm bảo tiết kiệm 
dung dịch, đảm bảo chắc chắn khả 
năng sát khuẩn, tránh được việc 
dùng tay ấn trực tiếp vào các chai 
sát khuẩn để lấy dung dịch/gel sát 
khuẩn (nguy cơ lây nhiễm).  

Thiết bị được tích hợp trên 1 chân 
đế chắc chắn, di chuyển được và rất 
phù hợp đặt tại sảnh các công sở, cơ 
quan, khách sạn… Thiết bị cũng 
được thiết kế buồng đựng dung dịch 
tương đối lớn để đảm bảo máy có 
thể hoạt động liên tục trong nhiều 
ngày mới phải tiếp thêm dung dịch 
sát khuẩn. Máy cũng phát cảnh báo 
khi dung dịch cạn để người quản lý 
bổ sung dung dịch. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: 
Phòng Thí nghiệm Trọng điểm 
Công nghệ Mico-Nano (Trường Đại 
học Công nghệ, Đại học Quốc gia 
Hà Nội). Nhà E4, số 144 Xuân 
Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; Tel: 
024.37549665; Fax: 024.37547460. 

 (Theo vjst.vn) 
 

 Phần mềm hỗ trợ chuyển từ 
giọng nói tiếng Việt thành văn 
bản (Origin Note)   

Tiếng Việt là một trong những 

ngôn ngữ khó học, khó phát âm 
nhất trên thế giới. Bởi lẽ đó, việc 
xây dựng nên những phần mềm, 
giải pháp chuyển đổi giọng nói 
tiếng Việt sang văn bản vẫn được 
xem là một thử thách không nhỏ đối 
với ngay cả những tập đoàn hàng 
đầu thế giới như Google, Microsoft, 
Apple… khi bước chân vào thị 
trường Việt Nam. 

Origin Note là phần mềm hỗ trợ 
chuyển từ giọng nói tiếng Việt 
thành văn bản và gỡ băng với độ 
chính xác trung bình lên tới gần 
94%. Được đánh giá cao ở tính 
chính xác, nhận dạng tốt ở khoảng 
cách xa (khoảng cách 2m cho độ 
chính xác lên đến 98% và từ 3-5m 
độ chính xác còn 95%). Origin Note 
còn có thể nhận dạng giọng nói ở cả 
3 miền Bắc, Trung, Nam; có khả 
năng nhận dạng khoảng 7.000 từ 
tiếng Việt. Origin Note giúp tiết 
kiệm tối thiểu 10 lần thời gian, công 
sức nghe lại audio và gõ lại văn 
bản. Ấn tượng hơn, phần mềm này 
thậm chí có thể tự động viết hoa tên 
người, tên địa danh, viết đúng định 
dạng ngày, tháng. Thậm chí một số 
tên riêng tiếng Anh đọc theo kiểu 
tiếng Việt phần mềm cũng có thể 
nhận diện và viết đúng. 

Sản phẩm đã được ứng dụng tại 
các cuộc họp của Văn phòng Trung 
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ương Đảng; các phiên chất vấn 
trong các kỳ họp của Quốc hội; văn 
phòng tỉnh ủy, thành ủy của một số 
địa phương; một số đơn vị báo chí, 
truyền hình… và được các cơ quan 
này đánh giá cao. 

Thông tin chi tiết xin liên 
hệ: Công ty TNHH Hệ thống Trí 
thông minh Nhân tạo Việt Nam 
(VAIS). 60B Nguyễn Huy Tưởng, 
Thanh Xuân, Hà Nội; Tel: 
0927999680. 

 (Theo vjst.vn) 
 
 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 
CỦA CHÍNH PHỦ THAM GIA 
CUỘC CMCN 4.0 

Ngày 17/4/2020, Chính phủ đã 
ban hành Nghị quyết số 50/NQ-CP 
chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết số 52-
NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư 
(CMCN 4.0). 

Hoàn thiện thể chế 
Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu khác 

của Chương trình hành động là 
hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho 
chủ động tham gia cuộc Cách mạng 

công nghiệp 4.0 và quá trình 
chuyển đổi số quốc gia. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với Bộ Tài chính và các 
bộ, ngành liên quan: Nghiên cứu, 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp 
luật, trước hết là pháp luật về doanh 
nghiệp, đầu tư, kinh doanh để tạo 
điều kiện thuận lợi cho phát triển 
các mô hình và hoạt động kinh tế 
mới dựa trên các nền tảng như kinh 
tế số, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần 
hoàn, kinh tế dựa trên đổi mới sáng 
tạo, đồng thời ngăn chặn kịp thời 
các tác động tiêu cực cả về kinh tế 
và xã hội. Chủ trì, phối hợp với Bộ 
KH&CN sửa đổi các quy định về 
đầu tư theo hướng tạo thuận lợi cho 
các hoạt động thu hút vốn, mua cổ 
phần, mua bán sáp nhập doanh 
nghiệp công nghệ; các nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn vào các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ 
động tham gia vào các khuôn khổ 
pháp lý khu vực và toàn cầu để phát 
triển kinh tế số. Hoàn thiện pháp 
luật, chính sách về dữ liệu, quản trị 
dữ liệu, tạo thuận lợi cho việc tạo 
dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác 
dữ liệu bảo đảm an toàn thông tin, 
an ninh mạng trong nước, tiến tới 
kết nối với khu vực ASEAN và 
quốc tế. Xây dựng hành lang pháp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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lý cho định danh số và xác thực 
điện tử quốc gia; thiết lập khung 
danh tính số quốc gia. 

Nghiên cứu, rà soát, hoàn thiện 
khung pháp lý về giao dịch điện tử; 
xây dựng các cơ sở, hạ tầng kỹ 
thuật phục vụ công tác thử nghiệm 
sản phẩm, giải pháp trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin và truyền 
thông;... 

Xây dựng và phát triển cơ sở hạ 
tầng thiết yếu 

Nghị quyết cũng đưa ra giải 
pháp xây dựng và phát triển cơ sở 
hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu 
của cách mạng công nghiệp 4.0. 
Cụ thể, Bộ Thông tin và Truyền 
thông triển khai băng thông rộng 
chất lượng cao trên toàn quốc tới 
tất cả các thôn, làng, trường học, 
bệnh viện, trung tâm cộng đồng, 
bảo đảm tính liên tục và dự phòng. 
Nghiên cứu, xây dựng, đề xuất cơ 
chế, chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp tư nhân có đủ năng 
lực tham gia xây dựng hạ tầng 
viễn thông và các hạ tầng khác 
cho chuyển đổi số. Chủ trì, phối 
hợp với các bộ, ngành, địa phương 
và các cơ quan liên quan nghiên 
cứu xây dựng và phát triển đồng 
bộ hạ tầng dữ liệu quốc gia. Hình 
thành hệ thống Trung tâm dữ liệu 
quốc gia, các Trung tâm dữ liệu 

vùng và địa phương kết nối đồng 
bộ và thống nhất.  

Bộ Khoa học và Công nghệ tăng 
cường đầu tư nâng cao năng lực 
nghiên cứu cơ bản ở các cơ sở giáo 
dục đại học, viện nghiên cứu kết 
hợp phát triển các doanh nghiệp 
công nghệ. Tiếp tục thực hiện các 
chương trình KH&CN đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt. 
Khuyến khích thành lập các tổ chức 
trung gian của thị trường KH&CN 
dựa trên nền tảng số, Internet và 
không gian mạng. 

Phát triển nguồn nhân lực thích 
ứng với yêu cầu cuộc CMCN 4.0 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
thực hiện phổ cập kỹ năng số, kỹ 
năng đảm bảo an toàn thông tin, an 
ninh mạng cho người dân. Đẩy 
mạnh công tác truyền thông, nâng 
cao nhận thức, xây dựng văn hóa số 
trong cộng đồng; chủ trì, phối hợp 
với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các 
bộ, ngành, địa phương liên quan tổ 
chức đào tạo và phát triển nguồn 
nhân lực an toàn thông tin, an ninh 
mạng đáp ứng yêu cầu của cuộc 
CMCN 4.0. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với Bộ Thông tin và 
Truyền thông, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các bộ, 
ngành, địa phương liên quan rà soát 
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tổng thể, thực hiện đổi mới nội 
dung và chương trình giáo dục, đào 
tạo theo hướng phát triển năng lực 
tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả 
năng thích ứng với môi trường công 
nghệ liên tục thay đổi và phát triển; 
đưa vào chương trình giáo dục phổ 
thông nội dung kỹ năng số và ngoại 
ngữ tối thiểu… 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội chủ trì, phối hợp Bộ Thông tin 
và Truyền thông và các bộ, ngành 
liên quan phát triển mạnh đào tạo 
nghề và đào tạo kỹ năng đáp ứng 
yêu cầu của cuộc CMCN 4.0. Tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 
đào tạo nghề liên doanh, liên kết 
với doanh nghiệp trong và ngoài 
nước để mở các ngành đào tạo cần 
thiết; có chính sách hỗ trợ cho lao 
động khi tham gia đào tạo lại, đào 
tạo nâng cao chuyên môn và kỹ 
năng để chuyển đổi công việc. 

Chính sách phát triển các ngành 
và công nghệ ưu tiên 

Về chính sách phát triển các 
ngành và công nghệ ưu tiên, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Công an, Bộ Tài chính, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ 
Công Thương, Bộ Y tế, Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch theo phạm 
vi chức năng và nhiệm vụ nghiên 
cứu, đề xuất giải pháp chính sách 

tập trung phát triển các ngành ưu 
tiên có mức độ sẵn sàng cao như: 
Công nghiệp công nghệ thông tin, 
điện tử - viễn thông; an toàn thông 
tin, an ninh mạng; công nghiệp chế 
tạo thông minh; tài chính - ngân 
hàng; thương mại điện tử; nông 
nghiệp số; du lịch số; công nghiệp 
văn hoá số; y tế; giáo dục và đào 
tạo. 

Bộ KH&CN ưu tiên nguồn lực 
cho triển khai một số chương trình 
nghiên cứu trọng điểm quốc gia về 
CMCN 4.0. Tập trung phát triển các 
công nghệ ưu tiên có khả năng ứng 
dụng vào thực tiễn để phát triển các 
sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi 
thế cạnh tranh của đất nước, trong 
từng ngành và các công nghệ chiến 
lược, nền tảng của CMCN 4.0, có 
tác động tan tỏa đến các ngành, lĩnh 
vực khá. 

Bộ Y tế tập trung nghiên cứu và 
phát triển công nghệ sản xuất vắc 
xin; nghiên cứu làm chủ và ứng 
dụng công nghệ sinh học tiên tiến 
trong lĩnh vực y - dược; ứng dụng 
công nghệ hiện đại trong công tác 
dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh; 
đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin trong y tế; thúc đẩy mạnh 
mẽ thanh toán không dùng tiền mặt 
trong y tế. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
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CHỈ THỊ SỐ 01/CT-BKHCN 
NGÀY 21/4/2020 CỦA BỘ 
TRƯỞNG BỘ KH&CN 

Ngày 21/4/2020, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) đã ban hành 
Chỉ thị số 01/CT-BKHCN về việc 
nâng cao năng lực KH&CN nhằm 
tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã 
hội và đời sống nhân dân trong bối 
cảnh tác động của dịch COVID-19. 

Trong giai đoạn tới, bám sát chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ trong 
việc thực hiện mục tiêu kép về 
phòng, chống dịch và thúc đẩy phát 
triển kinh tế với tinh thần "khó khăn 
gấp đôi thì cố gắng gấp ba” nhằm 
duy trì, phục hồi các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh trong thời gian có 
dịch và chuẩn bị sẵn sàng các điều 
kiện để thúc đẩy nền kinh tế phát 
triển mạnh sau khi dịch bệnh bị đẩy 
lùi; đưa khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo đóng góp nhiều hơn 
nữa vào tăng trưởng kinh tế, bảo 
đảm an sinh xã hội và đời sống 
nhân dân, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
chỉ thị toàn ngành cùng thống nhất, 
tập trung tổ chức thực hiện hiệu quả 
3 nhiệm vụ chính sau: 

1. Thực hiện các nhiệm vụ phục 
vụ phòng, chống dịch COVID-19:  
Tiếp tục tập trung nghiên cứu, phát 
triển các sản phẩm phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 
Hỗ trợ nghiên cứu các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 như: 
hoàn thiện phác đồ điều trị, sản xuất 
thuốc, vắc-xin, vật tư, thiết bị y tế. 
Nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ 
và sản xuất robot hỗ trợ công việc 
của các nhân viên y tế, bác sỹ trong 
công tác khám, chữa bệnh và chăm 
sóc cho bệnh nhân nhiễm vi-rút 
SARS-CoV-2. Nghiên cứu đẩy 
mạnh ứng dụng các giải pháp trực 
tuyến phục vụ kinh tế - xã hội, đặc 
biệt trong giáo dục, y tế, tài chính, 
ngân hàng và quản trị sản xuất; 

2. Tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp hoạt động KH&CN 
và đổi mới sáng tạo 

- Nắm bắt, đánh giá những khó 
khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp KH&CN, 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, 
doanh nghiệp công nghệ cao trong 
hoạt động khoa học và công nghệ 
và đổi mới sáng tạo, trọng tâm là 
khó khăn trước mắt do tác động của 
dịch COVID-19 để có giải pháp 
hỗ trợ kịp thời; 

- Phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
triển khai các giải pháp cụ thể để 
hỗ trợ doanh nghiệp trong việc duy 
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trì hoạt động sản xuất, nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa; hỗ trợ tra cứu thông tin, 
hoàn thiện sáng chế; tư vấn thủ tục 
đăng ký bảo hộ sáng chế; hỗ trợ 
hoạt động đổi mới và ứng dụng 
công nghệ; 

- Đẩy nhanh việc triển khai, áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc phục vụ doanh nghiệp, 
đặc biệt là doanh nghiệp trong lĩnh 
vực nông nghiệp, doanh nghiệp sản 
xuất hàng hóa, nông sản phục vụ 
xuất khẩu. 

- Tập trung triển khai các nhiệm 
vụ, giải pháp chủ yếu của ngành 
khoa học và công nghệ thực hiện 
Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 
17/4/2020 của Chính phủ ban 
hành Chương trình hành động của 
Chính phủ thực hiện Nghị quyết 
số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của 
Bộ Chính trị về một số chủ 
trương, chính sách chủ động tham 
gia cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư. 

3. Xây dựng nội dung, định 
hướng KH&CN và đổi mới sáng 
tạo trong văn kiện Đại hội đảng 
bộ và quy hoạch các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; xây 
dựng kế hoạch hoạt động 
KH&CN năm 2021 và giai đoạn 
2021-2025 

Tại Chỉ thị, Bộ KH&CN yêu cầu 
Sở KH&CN các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương chủ động 
tham mưu cho Tỉnh ủy, Thành ủy, 
Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương ban hành giải pháp, cơ 
chế, chính sách tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp KH&CN, doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh 
nghiệp công nghệ cao duy trì sản 
xuất trong điều kiện phòng, chống 
dịch COVID-19 và phục hồi nhanh 
chóng sau khi hết dịch. Tổ chức 
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN hỗ 
trợ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, áp dụng quy trình quản lý 
theo tiêu chuẩn đo lường chất 
lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng 
cao năng suất chất lượng sản phẩm 
hàng hóa. Ngoài ra, tại Chỉ thị 
01/CT-BKHCN, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN cũng đã yêu cầu các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao 
động trong toàn ngành tiếp tục tập 
trung thực hiện các nhiệm vụ, giải 
pháp để cải cách mạnh mẽ thủ tục 
hành chính, cải thiện môi trường 
kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi 
cho doanh nghiệp phát triển dựa 
trên khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

 (Tổng hợp) 


