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HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HOÁ: 
“KẾT NỐI TRIỆU CON TIM” 

“Kết nối triệu con tim” là chương 
trình nằm trong khuôn khổ Đề án 
Phát triển Hệ tri thức Việt số hoá 
được Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với các đơn vị 
có liên quan tổ chức ngày 
1/10/2020. Đến dự Chương trình có 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức 
Đam; đại diện lãnh đạo các bộ, 
ban, ngành, đoàn thể, doanh 
nghiệp. 

iNhandao.vn và chiến dịch “kết 
nối tương lai” 

Được triển khai từ năm 2018, với 
mục tiêu xây dựng nền tảng dữ liệu 
và phổ biến tri thức trong các lĩnh 
vực kinh tế - xã hội, KH&CN, tạo 
điều kiện để cộng đồng tham gia 
đóng góp, chia sẻ và khai thác, tạo 
ra các ứng dụng số phục vụ sản 
xuất, kinh doanh và đời sống, đến 
nay, sau một thời gian triển khai với 
sự tham gia tích cực của các bộ, 
ngành, viện nghiên cứu, trường đại 
học và doanh nghiệp, Đề án đã xây 
dựng được nền tảng số trong các 
lĩnh vực nhân đạo, giáo dục, y tế, 
văn hóa, du lịch, bưu chính…, cho 
phép kết nối cộng đồng, chia sẻ dữ 
liệu, cùng chung tay triển khai các 

hoạt động vì lợi ích của toàn xã hội, 
góp phần đẩy nhanh công cuộc 
chuyển đổi số ở Việt Nam. Trong 
năm 2019, hai nền tảng số đầu tiên 
là nền tảng Nhân đạo số (iNhandao) 
và Bản đồ số Vmap đã ra mắt, được 
cộng đồng đón nhận và từng bước 
ứng dụng trong thực tiễn. 

Thông qua nền tảng nhân đạo số 
(iNhandao.vn), Hội Chữ thập đỏ 
Việt Nam phối hợp cùng Ngân hàng 
Thương mại cổ phần Quân đội 
(MB), Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam (Vietnam Post), Bộ Giáo dục 
và Đào tạo chính thức phát động 
Chiến dịch “Kết nối tương lai” 
nhằm quyên góp máy tính bảng, 
điện thoại thông minh cũ còn sử 
dụng được để giúp đỡ cho các em 
học sinh miền núi thuộc 2 tỉnh Phú 
Thọ và Yên Bái. Chiến dịch kéo dài 
trong 3 tháng (1/10-31/12/2020). 
Mọi tổ chức, cá nhân tham gia ủng 
hộ có thể chuyển tặng phẩm (điện 
thoại thông minh, máy tính bảng đã 
qua sử dụng, sản xuất từ năm 2017 
đến nay, còn sử dụng tốt) đến các 
bưu cục của Vietnam Post nơi gần 
nhất. Thiết bị sẽ được kiểm tra kỹ 
thuật, làm sạch và bàn giao đến 
thầy, cô, các em học sinh. Hưởng 
ứng Chiến dịch này, MB đã trao 
tặng 50 máy tính bảng và điện thoại 
cho các em học sinh có hoàn cảnh 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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khó khăn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 
và Yên Bái. 

 
Các nhà tài trợ tặng thiết bị công nghệ di 

động phục vụ cho việc dạy học ở vùng sâu, 
vùng xa 

Với thông điệp “Kết nối triệu con 
tim”, Chương trình kêu gọi các nhà 
quản lý, các cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp, cá nhân tham gia vào 
nền tảng nhân đạo số (iNhandao.vn) 
để cùng chung tay, góp sức sẻ chia 
và giúp đỡ những mảnh đời bất 
hạnh vượt qua khó khăn, đóng góp 
nguồn lực dưới mọi hình thức, giúp 
đất nước vượt qua khó khăn trong 
bối cảnh đại dịch Covid-19, góp 
phần lan tỏa những giá trị nhân đạo 
tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. “Kết 
nối triệu con tim” cũng chính là chủ 
điểm hoạt động của Đề án Phát 
triển Hệ tri thức Việt số hoá trong 
năm 2020 nhằm kêu gọi tất cả mọi 
người, bằng tấm lòng của mình, 
tham gia đóng góp dưới mọi hình 
thức vật chất, trí tuệ và công sức 
thông qua nền tảng số của Đề án để 
triển khai các hoạt động vì cộng 
đồng. 

Ra mắt 3 nền tảng số mới 

Cũng tại Chương trình, Ban tổ 
chức đã ra mắt 3 nền tảng số mới: 
Bản đồ chung sống an toàn Covid-
19 (antoancovid.vn), Nền tảng giáo 
dục số (iGiaoduc.vn), Đề án Biên 
soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam 
(bktt.vn). 

Bản đồ chung sống an toàn 
Covid-19 (antoancovid.vn) 

Từ kinh nghiệm chống dịch 
Covid-19, ngoài những nỗ lực của 
các cơ quan chức năng thì việc 
chung tay chống dịch của mỗi đơn 
vị, mỗi cá nhân là yếu tố quan trọng 
hàng đầu. Để cụ thể hóa việc này và 
ứng dụng các công nghệ số hóa, 
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng 
chống Covid-19, Bộ Y Tế cùng đề 
án Tri thức Việt số hóa ra mắt Bản 
đồ chung sống an toàn Covid-19 tại 
địa chỉ: antoancovid.vn. Hệ thống 
bao gồm các tiện ích trên nền tảng 
Bản đồ số Việt Nam (vmap.vn) để 
thể hiện thời gian thực về tình hình 
an toàn phòng chống dịch của các 
cơ sở đông người, trước mắt là 
trường học và cơ sở y tế. Các đơn 
vị này hằng ngày kiểm tra và cam 
kết đã hoàn thành các tác vụ (theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế) về phòng 
chống dịch, đồng thời cho phép 
người dân phản hồi nếu phát hiện 
những điểm chưa đúng. Mỗi cơ sở 
sẽ sử dụng ứng dụng này hàng ngày 



Số 294 - 10/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 3 

và thường kỳ để bảo đảm việc giám 
sát điều kiện an toàn Covid-19 được 
thực hiện thường xuyên, liên tục và 
minh bạch. Bản đồ chống dịch được 
triển khai toàn diện sẽ hỗ trợ các cơ 
quan quản lý trong công tác phòng 
chống dịch Covid-19, đồng thời tạo 
sự yên tâm cho cộng đồng khi thực 
hiện các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, du lịch… 

Nền tảng giáo dục số - 
iGiaoduc.vn 

iGiaoduc.vn là sản phẩm hợp tác 
giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban 
điều hành Đề án Phát triển Hệ tri 
thức Việt số hóa và các đối tác tài 
trợ, hỗ trợ với mục tiêu ban đầu là 
tạo ra một nền tảng kho học liệu số 
trực tuyến nhằm thu thập, lựa chọn, 
chia sẻ học liệu số dùng chung, 
phục vụ đổi mới nội dung, phương 
pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá 
trong các nhà trường; cung cấp 
nguồn học liệu số phong phú, tin 
cậy, góp phần triển khai ứng dụng 
công nghệ thông tin đổi mới nội 
dung, phương pháp dạy học và 
kiểm tra đánh giá, đặc biệt phục vụ 
dạy học trực tuyến; đồng thời giúp 
nâng cao năng lực số cho giáo viên 
về biên soạn, xây dựng và sử dụng 
học liệu số có hệu quả. Hệ thống 
cũng cho phép cộng đồng tham gia 
biên soạn, đóng góp  học liệu số lên 

kho dùng chung. 
Kho học liệu số trực tuyến là một 

trong những giải pháp quan trọng 
để thúc đẩy và nâng cao chất lượng 
dạy học trực tuyến của ngành giáo 
dục trong thời gian tới. Với những 
bài giảng e-learning sinh động, học 
sinh ở những khu vực còn khó khăn 
có thể được học những bài giảng 
của thầy cô dạy giỏi ở thành thị, 
mang lại sự công bằng trong tiếp 
cận nội dung giáo dục có chất lượng 
của người học giữa các vùng miền. 
Đến nay, Dự án đã hoàn thành phần 
mềm nền tảng thu thập và chia sẻ 
dữ liệu trên địa chỉ igiaoduc.vn và 
cập nhật gần 5.000 bài giảng e-
learning (do giáo viên xây dựng), 
hơn 2.000 bài giảng trên truyền 
hình, nhiều câu hỏi trắc nghiệm, 
gần 200 đầu sách giáo khoa theo 
chương trình giáo dục phổ thông. 

Hệ thống cũng đã tích hợp tài 
khoản người dùng đặt theo mã định 
danh từ cơ sở dữ liệu ngành giáo 
dục; đã cấp tài khoản cho hơn 1 
triệu giáo viên trên cả nước để tham 
gia đóng góp, chia sẻ và khai thác, 
sử dụng.  

Biên soạn Bách khoa toàn thư 
Việt Nam - bktt.vn: 

Bách khoa toàn thư Việt Nam là 
bộ sách tổng hợp tri thức của Việt 
Nam và của thế giới, được biên 
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soạn theo một hệ thống, nhằm cung 
cấp tri thức cho thế hệ hôm nay và 
truyền lại cho các thế hệ mai sau, 
giúp họ tiến nhanh hơn khi có sự kế 
thừa những gì cha ông để lại. Ngày 
28/7/2014, Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 1262/QĐ-
TTg về việc phê duyệt Đề án Biên 
soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam 
gồm 38 quyển, bao gồm đầy đủ các 
ngành khoa học xã hội và nhân văn, 
văn hóa nghệ thuật, khoa học tự 
nhiên, khoa học công nghệ và kỹ 
thuật, khoa học quốc phòng, ngoại 
giao, an ninh… Hiện nay, cấu trúc 
vĩ mô của Bách khoa toàn thư Việt 
Nam đã được xác định với trên 
60.000 mục từ. Cấu trúc vi mô của 
từng loại mục từ cũng đã được quy 
định rất chặt chẽ, theo các quy định 
của Đề án về nội dung và hình thức. 
Khoảng 3.000 nhà khoa học thuộc 
gần 70 ngành khoa học đang tham 
gia biên soạn. Ban Chủ nhiệm đề án 
đã có Thư ngỏ mời cộng đồng các 
nhà khoa học ở các tổ chức khoa 
học và đào tạo trong và ngoài nước 
chung tay biên soạn các mục từ 
theo Bảng mục từ được đưa lên 
bktt.vn trên iTrithuc.vn theo hướng 
dẫn của Đề án Biên soạn Bách khoa 
toàn thư Việt Nam và của Hệ Tri 
thức Việt số hóa. Hiện nay, nền 
tảng bktt.vn đã sẵn sàng để cộng 

đồng tham gia biên soạn các mục từ 
của bộ Bách khoa toàn thư Việt 
Nam (sẽ được xuất bản trên giấy), 
phát triển nền tảng tri thức Việt. 

(Tổng hợp) 
 

TRIỂN KHAI SỰ KIỆN “KẾT 
NỐI CUNG - CẦU CÔNG NGHỆ 
BR-VT NĂM 2020” 

Sáng ngày 08/10, tại Hội trường 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 
UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ 
chức Hội nghị triển khai sự kiện 
“Kết nối cung - cầu công nghệ Bà 
Rịa - Vũng Tàu năm 2020” (Ba Ria 
- Vung Tau Techconnect 2020). 
Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và Ông Tạ Việt Dũng - 
Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát 
triển Công nghệ đồng chủ trì Hội 
nghị. Tham dự Hội nghị, về phía Bộ 
KH&CN có lãnh đạo Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ, Vụ 
Phát triển KH&CN Địa phương, 
Cục Công tác Phía Nam - Bộ 
KH&CN; Về phía địa phương có 
lãnh đạo Sở KH&CN; lãnh đạo các 
sở, ngành, địa phương liên quan và 
một số cơ quan báo, đài trên địa 
bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

 Sự kiện “Kết nối cung - cầu công 
nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020” 
sẽ diễn ra trong 02 ngày 03-
04/12/2020 tại thành phố Vũng 
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Tàu. Sự kiện được tổ chức nhằm 
thúc đẩy chuyển giao công nghệ, 
ứng dụng và thương mại hoá kết 
quả nghiên cứu công nghệ, góp 
phần phát triển thị trường công 
nghệ phục vụ doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ, phát triển sản phẩm 
mới, nâng cao năng lực canh tranh 
trên địa bàn tỉnh và trong cả nước. 

 Trong khuôn khổ sự kiện “Ba Ria 
- Vung Tau Techconnect 2020” sẽ 
bao gồm chuỗi các hoạt động chính: 

 - Lễ Khai mạc, Bế mạc Sự kiện 
“Kết nối cung - cầu công nghệ 
Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2020”. 

 - Hoạt động kết nối cung - cầu 
công nghệ và Tư vấn kỹ thuật, giới 
thiệu, hỗ trợ tham gia chương 
trình/dự án tại Khu triển lãm. Dự 
kiến có khoảng 200 đơn vị tham gia 
triển lãm, giới thiệu gần 400 công 
nghệ/thiết bị/kết quả nghiên cứu tại 
sự kiện và khoảng 20 đơn vị có nhu 
cầu tham gia tư vấn kỹ thuật. Khu 
triển lãm, giới thiệu cung cấp thông 
tin công nghệ dự kiến có 5 khu 
gồm: (A) Công nghệ cao ứng dụng 
trong nông nghiệp; (B) Công nghệ 
tiên tiến xử lý môi trường, xử lý rác 
thải, nước thải,…; công nghệ trong 
ngành năng lượng tái tạo - giải pháp 
tiết kiệm năng lượng; (C) Công 
nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0; 
(D) Công nghệ/thiết bị/dịch vụ của 

các các đơn vị khởi nghiệp; (E) Khu 
công nghệ/thiết bị/sản phẩm 
KH&CN điển hình của các 
tỉnh/thành phố. Ngoài ra còn có 
Khu Tư vấn công nghệ, cải tiến quy 
trình kỹ thuật (dành cho doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu 
trao đổi với chuyên gia) và Khu kết 
nối cung cầu công nghệ (dành cho 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trao 
đổi, đàm phán chuyển giao công 
nghệ). 

 - Hội nghị về hoạt động ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ địa 
phương năm 2020 nhằm tổng kết 
hoạt động ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ giai đoạn 2016-2020 và 
phương hướng hoạt động giai đoạn 
2021-2025; đánh giá kết quả thực 
hiện dự án đầu tư nâng cao năng lực 
cho Trung tâm theo Quyết định số 
317/QĐ-TTg ngày 15/3/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ và định 
hướng giai đoạn 2021 - 2025; Nhu 
cầu hợp tác chuyển giao và đổi mới 
công nghệ giữa doanh nghiệp với 
Trung tâm... 

 - Hội thảo khoa học “Ứng dụng 
công nghệ cao trong nông nghiệp” 
nhằm đánh giá hiện trạng và nhu 
cầu ứng dụng, đổi mới công nghệ 
cao trong nông nghiệp, đồng thời 
giới thiệu một số công nghệ cao 
trong nông nghiệp đã được ứng 
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dụng thành công trong và ngoài 
nước. Bên cạnh đó hội thảo sẽ trao 
đổi và thảo luận nhu cầu ứng dụng, 
đổi mới công nghệ và kết nối đối 
tác đầu tư hỗ trợ ứng dụng và phát 
triển công nghệ trong nông nghiệp. 

 Phát biểu tại Hội nghị, Cục 
trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
Công nghệ - Ông Tạ Việt Dũng ghi 
nhận và đánh giá cao sự chuẩn bị 
của Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu thời gian qua đã chủ động triển 
khai các nội dung của sự kiện; đặc 
biệt, sự quan tâm chỉ đạo sát sao, 
kịp thời của UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu đối với sự kiện này. Cục 
trưởng Tạ Việt Dũng đã giao các 
phòng/ban của Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ là đầu mối, 
trên cơ sở của Kế hoạch cần cụ thể 
hóa và phối hợp với Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT cùng thực hiện nội 
dung của Kế hoạch, trong đó hướng 
dẫn các Sở KH&CN triển khai tốt 
Hội nghị về hoạt động ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ địa phương 
năm 2020. Phối hợp với Sở 
KH&CN điều tra, khảo sát nguồn 
cung - cầu công nghệ để bổ sung cơ 
sở dữ liệu cho doanh nghiệp. Đồng 
thời, đồng chí Cục trưởng cũng đề 
nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở 
KH&CN phối hợp với các sở, 
ngành của tỉnh BR-VT chuẩn bị cơ 

sở vật chất, kỹ thuật, y tế phục vụ 
tốt nhất cho sự kiện. Đồng thời, đẩy 
mạnh công tác truyền thông trước, 
trong và sau khi sự kiện diễn ra trên 
các phương tiện thông tin đại chúng 
trên toàn quốc. Về phía Bộ 
KH&CN sẽ chỉ đạo các đơn vị trực 
thuộc Bộ tăng cường phối hợp với 
các Sở KH&CN các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương, các đơn vị 
có liên quan để sự kiện diễn ra 
thành công tốt đẹp. 

 
Ông Trần Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị 

 Phát biểu kết luận tại Hội nghị, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn 
Tuấn nhấn mạnh: Sự kiện “Kết nối 
cung - cầu công nghệ Bà Rịa - 
Vũng Tàu năm 2020" tại Thành phố 
Vũng Tàu vào tháng 12 tới là một 
trong những sự kiện quan trọng cấp 
quốc gia. Đây là một cơ hội lớn cho 
tỉnh cũng như ngành KH&CN được 
kết nối, chia sẻ, học tập kinh 
nghiệm, thông qua nhiều sự kiện 
nổi bật như: Thúc đẩy hợp tác đầu 
tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ giữa các đơn vị, cá 
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nhân trong cả nước. Kết nối cung - 
cầu công nghệ giữa doanh nghiệp 
với các viện nghiên cứu, trường đại 
học, các nhà khoa học trong và 
ngoài nước. Xúc tiến, quảng bá kết 
quả nghiên cứu, ý tưởng có khả 
năng ứng dụng, thương mại hoá cao 
cho các doanh nghiệp có nhu cầu 
đầu tư… Sự kiện này được tổ chức 
tại BR-VT còn nhằm nâng cao năng 
lực và hiệu quả hoạt động KH&CN 
ở địa phương, hỗ trợ doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ thiết bị; tăng 
cường mối liên kết hoạt động, góp 
phần thúc đẩy công tác chuyển giao 
ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản 
xuất tại các địa phương. Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh Trần Văn Tuấn đề 
nghị Sở KH&CN phối hợp tốt với 
các sở, ban ngành có liên quan trên 
địa bàn tỉnh triển khai tốt các công 
tác chuẩn bị, đặc biệt là công tác 
truyền thông trước, trong và sau khi 
sự kiện diễn ra để Sự kiện được 
thành công tốt đẹp. 

  (Sở KH&CN) 
 
 

 
 
LỢI THẾ CỦA VIỆT NAM 
TRƯỚC CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 4.0 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 

(CMCN 4.0) sẽ mở ra nhiều cơ hội 
cho Việt Nam như nâng cao trình 
độ công nghệ, ứng dụng công nghệ 
mới, tạo ra các cơ hội đầu tư hấp 
dẫn, đặc biệt trong bối cảnh thời 
gian tới Việt Nam tiếp tục ưu tiên 
thu hút, hợp tác đầu tư nước 
ngoài… 

Bứt phá nhanh chóng 
Cuộc CMCN 4.0 với xu hướng 

phát triển dựa trên nền tảng tích hợp 
cao độ của hệ thống kết nối số hóa - 
vật lý - sinh học với sự đột phá của 
Internet vạn vật và Trí tuệ nhân tạo, 
đã và đang diễn ra với tốc độ khác 
nhau tại các quốc gia trên thế giới, 
tạo ra những tác động mạnh mẽ, 
ngày một gia tăng tới mọi mặt của 
đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến 
việc thay đổi phương thức và lực 
lượng sản xuất của xã hội. 

 CMCN 4.0 có thể tạo ra lợi thế 
của những nước đi sau như Việt 
Nam so các nước phát triển do 
không bị hạn chế bởi quy mô cồng 
kềnh, quán tính lớn; tạo điều kiện 
cho Việt Nam bứt phá nhanh chóng, 
vượt qua các quốc gia khác cho dù 
xuất phát sau. Theo đó, CMCN 4.0 
sẽ mở ra nhiều cơ hội cho Việt Nam 
như: nâng cao trình độ công nghệ, 
khả năng chuyển đổi các hệ thống 
sản xuất, quản lý, quản trị và sức 
cạnh tranh trong sản xuất kinh 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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doanh cho doanh nghiệp trong nước 
thông qua việc ứng dụng những 
công nghệ mới; tạo ra các cơ hội 
đầu tư hấp dẫn, đặc biệt trong bối 
cảnh thời gian tới Việt Nam tiếp tục 
ưu tiên thu hút, hợp tác đầu tư nước 
ngoài các dự án có công nghệ tiên 
tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, 
công nghệ sạch, quản trị hiện đại, 
có giá trị gia tăng cao, có tác động 
lan toả, kết nối chuỗi sản xuất và 
cung ứng toàn cầu...  

Theo các chuyên gia, đến thời 
điểm hiện tại, Việt Nam có cơ sở hạ 
tầng viễn thông được xây dựng khá 
đồng bộ; kinh tế số được hình 
thành, phát triển nhanh, ngày càng 
trở thành bộ phận quan trọng của 
nền kinh tế; công nghệ số được áp 
dụng trong các ngành công nghiệp, 
nông nghiệp và dịch vụ; xuất hiện 
ngày càng nhiều hình thức kinh 
doanh, dịch vụ mới, xuyên quốc 
gia, dựa trên nền tảng công nghệ số 
và Internet đang tạo nhiều cơ hội 
việc làm, thu nhập, tiện ích, nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người 
dân. Việc xây dựng chính phủ điện 
tử, tiến tới chính phủ số được triển 
khai quyết liệt, bước đầu đạt được 
nhiều kết quả tích cực.  

 Năm 2018, chỉ số phát triển chính 
phủ điện tử của Việt Nam xếp hạng 
thứ 88/193 quốc gia, trong đó chỉ số 

thành phần về dịch vụ công trực 
tuyến tăng 15 bậc, lên thứ hạng 
59/193 quốc gia so với năm 2016. 
Đây là nền tảng quan trọng giúp 
Việt Nam chuyển đổi số nhanh và 
hiệu quả hơn, đồng thời cũng là cơ 
hội để Việt Nam tiếp tục triển khai 
xây dựng và hoàn thiện chính quyền 
điện tử, tiến tới chính quyền số. 

 Song hành với đó, Đảng và Nhà 
nước đã ban hành các chủ trương, 
chính sách nhằm chủ động thích 
ứng với cuộc CMCN 4.0 như: Chỉ 
thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, 
Nghị quyết số 52 của Bộ Chính 
trị… Các nhiệm vụ đều hết sức 
quan trọng, tuy nhiên nổi bật lên 
một số nhiệm vụ: Chiến lược phát 
triển CMCN 4.0 do Bộ KH&ĐT 
chủ trì xây dựng; Đề án Chuyển đổi 
số quốc gia do Bộ TTTT chủ trì xây 
dựng; Nghiên cứu xây dựng cơ chế 
thử nghiệm, thí điểm chính sách do 
Bộ KH&ĐT xây dựng; Xây dựng 
chiến lược về công nghiệp an toàn, 
an ninh mạng hướng tới làm chủ 
công nghệ, năng lực sản xuất nhằm 
từng bước thay thế các giải pháp 
nước ngoài, tạo cơ sở vững chắc 
cho hạ tầng cho chuyển đổi số và 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ tư (Bộ TTTT). 

Thay đổi mang tính hệ thống 
trong các ngành, lĩnh vực 
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Các báo cáo đánh giá đều cho 
thấy, về cơ bản, cuộc CMCN 4.0 đã 
và đang tác động ngày càng mạnh 
mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời 
sống kinh tế, xã hội đất nước, tác 
động đến tất cả các ngành nghề. 
Đối với các ngành/lĩnh vực khác 
nhau, chỉ khác nhau ở mức độ tác 
động ít hay nhiều. 

 Các thông tin đánh giá mức độ 
tác động thì rất nhiều và đa chiều. 
Về lý thuyết, các ngành nghề thâm 
dụng lao động phổ thông được dự 
báo sẽ bị tác động nhiều nhất. Theo 
dự báo của ILO, 86% lao động dệt 
may có nguy cơ mất việc. Tuy 
nhiên, thực tế kết quả nghiên cứu sơ 
bộ của Vinatex cho thấy con số 
không lớn như vậy. Đồng thời, 
nhiều chuyên gia trong lĩnh vực tự 
động hóa cũng nhận định rằng 
ngành dệt may rất khó thay thế lao 
động bằng robot trong nhiều công 
đoạn. 

 Sự khác biệt lớn giữa các số liệu 
dự báo cho thấy nguy cơ lao động 
có trình độ thấp bị thay thế bởi tự 
động hóa là hiện hữu, tuy nhiên các 
nước đang phát triển trong đó có 
Việt Nam cần thêm các nghiên cứu 
đánh giá một cách khoa học để có 
thể xác định đúng mức độ tác động, 
bình tĩnh, chủ động từng bước đối 
phó vì các dự báo đều mang tính 

chất dài hạn. Ở chiều hướng tích 
cực, tất cả các báo cáo đều thống 
nhất bên cạnh các việc làm mất đi 
(bị thay thế do tự động hóa) sẽ xuất 
hiện nhiều việc làm và ngành nghề 
mới. 

 Một điều chắc chắn là ngành 
nghề nào có sự chuẩn bị sẵn sàng, 
bài bản thì sẽ tận dụng được nhiều 
cơ hội và giảm thiểu các rủi ro từ 
CMCN 4.0. Do vậy, điều quan 
trọng là cần tập trung vào đào tạo 
và giáo dục chuyển đổi nghề nghiệp 
với các kỹ năng phù hợp. 

 Các chuyên gia cũng nhận định, 
nếu đặt mục tiêu, năm 2045, Việt 
Nam trở thành một trong những 
trung tâm sản xuất và dịch vụ thông 
minh, trung tâm khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo thuộc nhóm dẫn đầu 
khu vực châu Á cần phải hội tụ đủ 
ít nhất 2 điều kiện: Thứ nhất, về 
phía cơ quan quản lý Nhà nước phải 
thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ 
nêu trong Chương trình hành động 
của Chính phủ. Thứ 2, doanh 
nghiệp cần tích cực chủ động đón 
bắt thời cơ, phát huy thế mạnh, lợi 
thế để đẩy mạnh hoạt động sản xuất 
kinh doanh, tận dụng lợi thế CMCN 
4.0. 

Theo đại diện Bộ KH&CN với tư 
cách là Bộ có vai trò quản lý nhà 
nước trong việc phát triển KH&CN, 
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thời gian tới Bộ KH&CN tiếp tục 
làm tốt với vai trò được Chính phủ 
giao là đầu mối về CMCN 4.0, đôn 
đốc các Bộ ngành, địa phương triển 
khai thực hiện tốt các nhiệm vụ 
được giao, hàng năm tổng hợp báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ. 

 Thứ 2,  khẩn trương triển khai 
thực hiện các nhiệm vụ được Chính 
phủ giao: Tập trung thúc đẩy mạnh 
mẽ Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 
quốc gia nhằm phát triển các doanh 
nghiệp khởi nghiệp; Nghiên cứu, 
xây dựng các khu thử nghiệm dành 
cho doanh nghiệp công nghệ theo 
mô hình tiên tiến của thế giới; Định 
danh, công nhận, xây dựng hệ thống 
tiêu chuẩn, quy chuẩn đối với các 
sản phẩm, công nghệ chủ chốt của 
CMCN 4.0; Xây dựng Đề án Kết 
nối tri thức Việt toàn cầu; Tiếp tục 
triển khai có hiệu quả Chương trình 
KH&CN trọng điểm hỗ trợ doanh 
nghiệp tiếp cận CMCN 4. 

 Thứ ba, tập trung phối hợp chặt 
chẽ hơn nữa với các bộ, ngành, cơ 
quan ở trung ương và địa phương, 
cộng đồng các nhà khoa học, nhà 
quản lý và doanh nghiệp triển khai 
các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: 
Tiếp tục đổi mới hệ thống ĐMST 
quốc gia theo hướng lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm và trường đại 
học là chủ thể nghiên cứu mạnh. 

Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo quốc gia để phát triển 
mạnh lực lượng doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng 
trưởng nhanh; Tập trung thực hiện 
đồng bộ các giải pháp về kinh tế, 
thương mại, đầu tư và cải thiện môi 
trường kinh doanh để kích cầu công 
nghệ và nhu cầu ĐMST từ khu vực 
doanh nghiệp; phát triển đội ngũ 
cán bộ khoa học mạnh, kết hợp 
đồng thời biện pháp động viên, 
khuyến khích và đặt yêu cầu trở lại 
đối với nhà khoa học; đẩy mạnh 
hợp tác và hội nhập quốc tế, thúc 
đẩy hợp tác nghiên cứu chung để 
tranh thủ nguồn lực và tri thức của 
các quốc gia tiên tiến, đồng thời 
từng bước nâng tầm năng lực và 
trình độ nghiên cứu trong nước. 

 Thu hút, khai thác thế mạnh của 
đội ngũ các nhà khoa học tài năng 
là người Việt Nam ở nước ngoài 
thông qua phát triển mạng lưới kết 
nối nhân tài Việt Nam, tăng cường 
thu hút sự tham gia sâu của cộng 
đồng các nhà khoa học Việt Nam ở 
nước ngoài nhằm thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo trong nước. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

CHUYỂN ĐỔI SỐ KHÔNG CHỈ 
LÀ CÂU CHUYỆN CÔNG NGHỆ 

Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng 
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các nước thành viên Liên minh Viễn 
thông quốc tế (ITU) vừa diễn ra, 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhận 
định, chuyển đổi số đã dần trở 
thành xu thế không thể đảo ngược, 
mở ra cho mỗi quốc gia, mỗi nền 
kinh tế, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân 
cơ hội phát triển chưa từng có, gắn 
với đó là những thách thức và yêu 
cầu phải tự điều chỉnh. 

Chuyển đổi số không chỉ là 
chuyển đổi công nghệ mà quan 
trọng hơn là chuyển đổi về tư duy 
thiết kế và nội dung chính sách ở cả 
tầm vĩ mô và vi mô. Nhiều điều 
ngày hôm qua, hôm nay là đúng 
nhưng sẽ phải thay đổi và phải thay 
đổi rất nhanh. 

Là một quốc gia đang phát triển, 
hơn 30 năm qua Việt Nam đã duy 
trì được môi trường ổn định, hợp 
tác, phát triển và tốc độ tăng trưởng 
thuộc nhóm ít nước cao nhất thế 
giới. Trong nỗ lực và kết quả đó có 
sự góp phần quan trọng - nhiều thời 
điểm có tính mở đường của ngành 
viễn thông và công nghệ thông tin. 

Xác định sự cần thiết thúc đẩy 
chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa để 
phục vụ con người, để không ai bị 
bỏ lại phía sau, Chính phủ Việt 
Nam đã ban hành một Chương trình 
chuyển đổi số quốc gia với những 
mục tiêu, giải pháp cụ thể. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho 
rằng việc lựa chọn chủ đề của Hội 
nghị không chỉ mang tính thời sự 
nóng bỏng mà còn có ý nghĩa, chiến 
lược lâu dài. Ngay giờ phút này, 
người dân Việt Nam, hàng tỷ người 
trên toàn thế giới đang phải căng 
mình chống dịch COVID-19. Chỉ 
mấy ngày nay, con số nhiễm bệnh 
mới trên thế giới đã lên tới trên 
dưới 400.000 ca mỗi ngày. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị.  

Là người đứng đầu Ban Chỉ đạo 
quốc gia về phòng, chống dịch 
COVID-19 của Việt Nam, Phó Thủ 
tướng chia sẻ sâu sắc trước khó 
khăn và vất vả của những người 
tham gia chống dịch và nhấn mạnh 
trong “cuộc chiến” này công nghệ 
thông tin-truyền thông có vai trò và 
đóng góp rất quan trọng. “Muốn 
chiến thắng dịch bệnh nhất thiết 
phải huy động được mọi người dân 
cùng tham gia chống dịch. Công 
nghệ thông tin-truyền thông giúp 
thông tin kịp thời, minh bạch về 
dịch bệnh và hướng dẫn mỗi người 
dân phải làm gì để bảo vệ mình và 
cộng đồng. Công nghệ thông tin-
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truyền thông giúp thực hiện truy 
vết, quản lý người nhiễm và người 
có nguy cơ lây nhiễm; giúp điều trị 
hiệu quả hơn. Đặc biệt là giúp kết 
nối quốc tế, tăng cường hợp tác 
trong nghiên cứu về virus, sinh 
phẩm xét nghiệm, vaccine…”, Phó 
Thủ tướng nói. 

Công nghệ thông tin-truyền thông 
cũng giúp Nhà nước, doanh nghiệp, 
mọi người tổ chức lại và duy trì các 
hoạt động của mình trong trạng thái 
bình thường mới. Trong đại dịch 
COVID-19, công nghệ thông tin 
dường như có thêm động lực để 
phát triển nhanh hơn, gắn sát hơn 
với cuộc sống thực tiễn. 

Để cùng chung tay thúc đẩy phát 
triển công nghệ số, thúc đẩy chuyển 
đổi số vì một thế giới hòa bình, hợp 
tác và thịnh vượng, trực tiếp hiện 
nay là chiến thắng đại dịch COVID-
19 và ổn định, phát triển trong và 
sau đại dịch, Phó Thủ tướng nêu 
một số vấn đề cần trao đổi, thảo 
luận tại Hội nghị. Trước hết là sự 
cần thiết hoạch định một chiến lược 
số trong và sau đại dịch COVID-19, 
trong đó có những định hướng cho 
quan hệ hợp tác giữa ITU với các 
quốc gia thành viên trong chuyển 
đổi số. 

Các nước thành viên ITU cần thúc 
đẩy việc xây dựng chuẩn mở cho 

công nghệ mạng 5G, tạo cạnh tranh 
giữa các nhà sản xuất, giảm chi phí 
xây dựng mạng lưới; thảo luận tìm 
sự thống nhất xây dựng công ước 
quốc tế, hoặc thỏa thuận quốc tế về 
không gian mạng để thúc đẩy hợp 
tác trên cơ sở bảo đảm an toàn an 
ninh mạng, bảo đảm chủ quyền các 
quốc gia, quyền và lợi ích công dân 
trên không gian mạng. 

Khẳng định cam kết của Việt Nam 
sẽ cùng các nước thành viên đóng 
góp và xây dựng ITU hoạt động 
ngày càng hiệu quả, hoàn thành sứ 
mệnh cao cả của Liên minh, Phó 
Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng 
Hội nghị sẽ thành công và đưa ra 
nhiều sáng kiến cùng các khuyến 
nghị để thúc đẩy tiến trình chuyển 
đổi số trên toàn cầu, hướng tới 
tương lai tương sáng, tốt đẹp hơn 
cho tất cả mọi người dân trên thế 
giới. 

 (vietq.vn) 
 

THÚC ĐẨY NĂNG SUẤT 
DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 
VỪA TRONG BỐI CẢNH ĐẠI 
DỊCH COVID-19 DỰA TRÊN 
NỀN TẢNG ĐỔI MỚI KH-CN 
VÀ CẢI CÁCH QUY ĐỊNH 
HÀNH CHÍNH 

Ngày 7/10/2020 tại Hà Nội, Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
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phối hợp với Hiệp hội Doanh 
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việt 
Nam và Cơ quan Phát triển Quốc tế 
Hoa Kỳ (USAID) thông qua Dự án 
Thúc đẩy cải cách và nâng cao 
năng lực kết nối của doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (LinkSME) đã tổ chức 
“Hội nghị Thúc đẩy năng suất 
doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối 
cảnh đại dịch Covid - 19 dựa trên 
nền tảng đổi mới khoa học, công 
nghệ và cải cách quy định hành 
chính”. Hội nghị được tổ chức 
nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn 
và hỗ trợ doanh nghiệp (DN), người 
lao động sớm phục hồi sản xuất, 
kinh doanh, việc làm, góp phần đưa 
nền kinh tế tăng trưởng. 

Tham dự Hội nghị có ông Lê 
Xuân Định - Thứ trưởng Bộ 
KH&CN; ông Nguyễn Văn Thân - 
Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Cải 
cách thủ tục hành chính (CCTTHC) 
của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 
Hiệp hội DNNVV Việt Nam; bà 
Cristina Fentross - Quyền Phó 
Giám đốc USAID tại Việt Nam và 
đại diện lãnh đạo các Hiệp hội, 
doanh nghiệp, ban ngành trung 
ương, địa phương, tổ chức đơn vị 
có liên quan. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Lê Xuân Định cho biết, sự phát 
triển kinh tế thế giới thời gian qua 

đã chứng minh KH&CN có tác 
động quan trọng trong việc nâng 
cao năng suất lao động (NSLĐ). 
Chiến lược KH&CN quốc gia và 
chính sách công nghiệp tạo yếu tố 
tiền đề và khích lệ các DN mạnh 
dạn khai thác KH&CN để nâng cao 
sức cạnh tranh thông qua 4 yếu tố: 
giảm giá thành; tăng chất lượng; 
phát triển sản phẩm mới với tính 
năng sáng tạo; nâng cao khả năng 
đáp ứng nhanh, nhạy của DN đối 
với yêu cầu ngày càng cao của 
khách hàng, thị trường. Các DN có 
sự chủ động, tiếp thu, làm chủ và 
sáng tạo công nghệ thường tăng 
trưởng nhanh và có hiệu quả, nhờ 
đó có tính thích nghi cao với thị 
trường. 

Những năm qua, được sự quan 
tâm, đầu tư, năng lực đổi mới sáng 
tạo (ĐMST), năng lực làm chủ công 
nghệ của Việt Nam luôn được cải 
thiện. Trong báo cáo Chỉ số ĐMST 
toàn cầu năm 2020 của Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Việt 
Nam được xếp hạng thứ 42/131 
quốc gia và nền kinh tế, là nước 
đứng thứ 3 trong ASEAN (sau 
Singapore và Malaixia) và trong số 
29 quốc gia có mức thu nhập trung 
bình thấp, Việt Nam có chỉ  số 
ĐMST dẫn đầu. Đây là chỉ số rất 
quan trọng, đặc biệt đối với cộng 
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đồng doanh nghiệp SMEs - là thành 
phần năng động sáng tạo nhất trong 
các lực lượng kinh tế. Bối cảnh đại 
dịch Covid - 19 càng đặt lên áp lực 
thay đổi phương thức làm việc và 
đặc biệt là ứng dụng KH&CN, công 
nghệ thông tin, công nghệ số, giao 
dịch điện tử… để trở thành giải 
pháp hữu ích cho các DN. 

Trong bối cảnh vừa chống dịch 
Covid - 19, vừa phát triển kinh tế, 
nhiều DN cho thấy tính chủ động, 
năng lực thích ứng và đổi mới, 
nhanh chóng nghiên cứu và triển 
khai ứng dụng KH&CN để tăng khả 
năng tiếp cận của khách hàng, thay 
đổi phương thức kinh doanh, 
chuyển dịch cơ cấu, sản phẩm phù 
hợp với điều kiện thực tế mới, điển 
hình như việc nghiên cứu, đầu tư 
xây dựng dây chuyền sản xuất các 
thiết bị y tế sản phẩm chế phẩm 
sinh học phục vụ công tác phòng 
chống đại dịch Covid - 19, sản xuất 
khẩu trang,… 

Theo ông Nguyễn Văn Thân - Phó 
Chủ tịch Hội đồng tư vấn CCTTHC 
của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch 
Hiệp hội DNNVV Việt Nam, tính 
riêng 9 tháng đầu năm 2020, Việt 
Nam có khoảng 70.000 DN tạm 
ngừng hoạt động và mất đi công ăn 
việc làm của 1,8 triệu người lao 
động. Tuy nhiên, cũng trong cùng 

thời gian này, có 99.000 DN được 
thành lập mới, chủ yếu là DN ứng 
dụng công nghệ và điều hành quản 
trị. Theo khảo sát, các DN phải tạm 
dừng hoạt động chủ yếu là các DN 
sản xuất, kinh doanh theo phương 
cách truyền thống và gặp nhiều khó 
khăn khi đối diện với đại dịch. 
Ngược lại, các DN thích ứng nhanh 
với sự thay đổi của môi trường và 
ứng dụng triệt để KH&CN thì tỉ lệ 
tồn tại cao. Thực tế, nhiều DN nhìn 
thấy cơ hội để làm ăn có lãi và 
KH&CN là chìa khóa giúp Chính 
phủ, DN nâng cao năng suất chất 
lượng, cắt giảm chi phí, CCTTHC. 

Tại Hội nghị, các chuyên gia, nhà 
quản lý, các doanh nghiệp… đã đưa 
ra các giải pháp, kiến nghị nhằm cải 
thiện và nâng cao năng lực cạnh 
tranh của các doanh nghiệp. Theo 
đó, để tăng cường quản trị công cho 
hệ thống ĐMST, Chính phủ đóng 
vai trò dẫn dắt, tạo cơ chế, môi 
trường thúc đẩy hoạt động chuyển 
đổi số của toàn xã hội; ban hành các 
đường hướng chính sách khuyến 
khích các doanh nghiệp tổ chức 
phát triển đầu tư khoa học kĩ thuật 
vào hoạt động sản xuất kinh doanh; 
Bộ KH&CN sẽ đóng vai trò đề 
xuất, điều tiết và phát triển các lĩnh 
vực chuyển đổi số trọng điểm. 
Cùng với đó, có giải pháp hỗ trợ 
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nguồn vốn cho SMEs, hỗ trợ phát 
triển nguồn nhân lực, hỗ trợ liên 
kết, hợp tác nghiên cứu, thực hiện 
hiệu quả Nghị quyết 68/NQ-CP của 
Chính phủ về Chương trình cắt 
giảm, đơn giản hóa quy định về 
hoạt động kinh doanh giai đoạn 
2020 - 2025. 

 (NASATI) 
 
 

 
 Chế tạo thành công thiết bị đặc 
biệt biến không khí thành nước 
uống 

Theo nhà khoa học Alina LaPotin 
(Viện Công nghệ Massachusetts), 
hiện nay, việc tìm ra các công nghệ 
cung cấp nước mới, đặc biệt tại 
những khu vực chịu nhiều ảnh 
hưởng của biến đổi khí hậu là rất 
quan trọng. Trước nhu cầu nước 
sinh hoạt ngày càng có nguy cơ 
khan hiếm hơn, các nhà khoa học 
Hoa Kỳ đã chế tạo thành công thiết 
bị có khả năng chuyển không khí 
thành nước uống. 

Thiết bị này sẽ chứa một loại vật 
liệu hấp thụ có tác dụng thu hơi 
nước từ không khí ban đêm, được 
gọi là zeolit. Vào ban ngày, nhiệt từ 
Mặt Trời sẽ đi qua tấm chuyển đổi 
năng lượng và thúc đẩy quá trình 
giải phóng nước khỏi zeolit. Theo 

nhóm nghiên cứu, zeolit là vật liệu 
xốp, có diện tích bề mặt lớn cho 
khả năng hấp thụ một lượng nhỏ 
nước trong không khí. Các mô hình 
thí nghiệm dự đoán thiết bị này có 
thể tạo ra nước ngay cả trong môi 
trường không khí có độ ẩm chỉ 
20%, tương đương môi trường sa 
mạc. Trong khi đó, những thiết bị 
hấp thụ nước trong không khí hiện 
nay như hệ thống tạo ẩm hay thu 
thập sương mù chỉ có thể hoạt động 
ở môi trường có độ ẩm thấp nhất là 
50%. Ngoài ra, việc thu thập sương 
mù cũng chịu nhiều giới hạn về mặt 
địa lý, năng lượng cần thiết để hoạt 
động. 

Được biết, thiết bị đặc biệt kể trên 
có hình hộp, được làm bằng kim 
loại tấm acrylic, nhôm, đồng và chỉ 
nặng 7 kg. Trong các cuộc thử 
nghiệm, thiết bị có thể sản xuất 0,77 
lít nước/ngày với mỗi mét vuông 
tấm năng lượng mặt trời. Hiện tại, 
các nhà khoa học tại Viện Công 
nghệ Massachusetts đang tìm cách 
tăng lượng nước mà zeolite có thể 
hấp thụ. Nhà khoa học LaPotin nói 
rằng họ đã và đang nhắm tới những 
vật liệu hút nước hiệu quả hơn nữa, 
nhằm tăng hiệu năng thiết bị và 
sớm sản xuất hàng loạt trong tương 
lai. 

 (vietq.vn) 

THÀNH TỰU KH&CN 
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 Nobel hóa học 2020: Nghiên 
cứu công nghệ chỉnh sửa gen 
Crispr/Cas9 

Hai nhà di truyền học, Giáo sư 
Emmanuelle Charpentier (52 tuổi, 
người Pháp, hiện là giám đốc Khoa 
Khoa học Mầm bệnh thuộc Viện 
Max Planck) và Jennifer A. Doudna 
(56 tuổi, người Mỹ, Giáo sư Đại 
học California Berkeley) đã được 
trao giải Nobel Hóa học ngày 
07/10/2020 vì đã phát triển phương 
pháp chỉnh sửa bộ gen. 

Emmanuelle Charpentier và 
Jennifer A. Doudna đã khám phá ra 
một trong những công cụ sắc bén 
nhất của công nghệ gen: kéo cắt gen 
CRISPR/Cas9. Sử dụng chúng, các 
nhà nghiên cứu có thể thay đổi 
ADN của động vật, thực vật và vi 
sinh vật với độ chính xác cực cao. 
Công nghệ này đã có một tác động 
mang tính cách mạng đối với khoa 
học đời sống, góp phần vào các liệu 
pháp điều trị ung thư mới và có thể 
biến giấc mơ chữa khỏi các bệnh di 
truyền thành hiện thực. 

Các nhà nghiên cứu cần phải sửa 
đổi các gen trong tế bào nếu họ 
muốn tìm hiểu về hoạt động bên 
trong của sự sống. Điều này từng là 
công việc tốn nhiều thời gian, khó 
khăn và đôi khi là bất khả thi. Sử 
dụng kéo cắt gen di truyền 

CRISPR/Cas9, giờ đây có thể thay 
đổi mã sự sống trong vài tuần. 

Thông thường trong khoa học, 
việc phát hiện ra những chiếc kéo di 
truyền này thật bất ngờ. Trong quá 
trình nghiên cứu của Emmanuelle 
Charpentier về vi khuẩn 
Streptococcus pyogenes, một trong 
những vi khuẩn gây hại nhiều nhất 
cho loài người, bà đã phát hiện ra 
một phân tử chưa được biết đến 
trước đây, tracrRNA. Công trình 
của bà cho thấy tracrRNA là một 
phần của hệ thống miễn dịch cổ đại 
của vi khuẩn, CRISPR/Cas, có chức 
năng tiêu diệt vi-rut bằng cách phân 
cắt ADN của chúng. Charpentier 
công bố khám phá của mình vào 
năm 2011. Sau đó, bà bắt đầu hợp 
tác với Jennifer Doudna là nhà hóa 
sinh giàu kinh nghiệm với kiến thức 
rộng lớn về ARN. Cùng nhau, họ đã 
thành công trong việc tái tạo chiếc 
kéo cắt gen di truyền của vi khuẩn 
trong ống nghiệm và đơn giản hóa 
các thành phần phân tử của chiếc 
kéo để chúng dễ sử dụng hơn. 

Trong một thí nghiệm, họ tái lập 
trình chiếc kéo cắt gen di truyền. Ở 
dạng tự nhiên, chiếc kéo có thể 
phân biệt ADN và vi-rut, nhưng 
Charpentier và Doudna chứng minh 
rằng con người có thể điều khiển để 
cắt bất cứ phân tử ADN nào ở một 
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vị trí xác định trước. Khi ADN bị 
cắt thì rất dễ dàng để viết lại mã sự 
sống. 

Kể từ khi Charpentier và Doudna 
phát hiện ra chiếc kéo cắt gen di 
truyền CRISPR/Cas9 vào năm 
2012, việc ứng dụng công cụ này đã 
trở nên bùng nổ. CRISPR/Cas9 góp 
công trong nhiều phát hiện quan 
trọng trong nghiên cứu cơ bản, và 
các nhà nghiên cứu thực vật đã có 
thể phát triển các loại cây trồng 
chống chịu được nấm mốc, côn 
trùng gây hại và hạn hán. Trong 
lĩnh vực y học, các thử nghiệm lâm 
sàng về liệu pháp điều trị ung thư 
mới đang được tiến hành và ước mơ 
có thể chữa khỏi các bệnh di truyền 
sắp trở thành hiện thực. Chiếc kéo 
cắt gene di truyền này đã đưa ngành 
khoa học sự sống bước sang một kỷ 
nguyên mới và theo nhiều cách, 
đang mang lại lợi ích lớn nhất cho 
loài người. 

 (vista.gov.vn) 
 

 Siêu enzyme mới ăn chai nhựa 
nhanh hơn sáu lần 

Các nhà khoa học đã tạo ra một 
loại siêu enzym phân hủy chai nhựa 
nhanh hơn 6 lần so với trước đây và 
có thể bắt đầu ứng dụng tái chế 
trong vòng một hoặc hai năm tới. 

Siêu enzyme này có nguồn gốc từ 

vi khuẩn đã phát triển khả năng ăn 
nhựa, cho phép tái chế hoàn toàn 
các chai lọ. Các nhà khoa học tin 
rằng kết hợp nó với các enzym phân 
hủy bông cũng có thể cho phép tái 
chế quần áo bằng vải hỗn hợp. 
Ngày nay, hàng triệu tấn quần áo 
dùng chất liệu này bị đổ ở bãi rác 
hoặc bị thiêu hủy. 

Siêu enzyme mới được thiết kế 
bằng cách liên kết hai enzyme riêng 
biệt, cả hai đều được tìm thấy trong 
loài bọ ăn nhựa được phát hiện tại 
một bãi rác thải của Nhật Bản vào 
năm 2016. Trước đây, vào năm 
2018, các nhà nghiên cứu đã tiết lộ 
phiên bản đầu tiên của enzyme ăn 
nhựa, loại enzyme đó bắt đầu phá 
vỡ nhựa trong một vài ngày. Nhưng 
siêu enzyme mới công bố hoạt động 
nhanh hơn sáu lần. 

Nghiên cứu năm 2018 đã xác định 
rằng cấu trúc của một loại enzyme, 
có tên là PETase, có thể tấn công bề 
mặt tinh thể cứng của chai nhựa. 

Nghiên cứu mới lần này đã phân 
tích một loại enzyme thứ hai cũng 
được tìm thấy trong vi khuẩn Nhật 
Bản, có tác dụng làm tăng gấp đôi 
tốc độ ăn nhựa của các chất hóa học 
được giải phóng bởi enzyme 
PETase. 

Vi khuẩn phân hủy các polyme tự 
nhiên như xenlulo đã phát triển 
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phương pháp ăn nhựa sử dụng song 
song hai loại enzyme trong hàng 
triệu năm. Do đó các nhà khoa học 
nghĩ rằng bằng cách kết nối hai 
enzyme với nhau, họ có thể làm 
tăng tốc độ phân hủy. Vi khuẩn sẽ 
không thể tạo ra siêu enzyme mới 
vì đòi hỏi liên kết các phân tử quá 
lớn, vì vậy các nhà khoa học đã kết 
nối hai enzyme trong phòng thí 
nghiệm và thấy tốc độ ăn nhựa tiếp 
tục tăng gấp ba lần, tạo ra siêu 
enzyme ăn nhựa nhanh gấp 6 lần so 
với enzyme năm 2018. 

Nhóm nghiên cứu hiện đang kiểm 
tra cách thức tinh chỉnh các enzyme 
để làm cho chúng hoạt động nhanh 
hơn nữa.  

 (khoahocphattrien.vn) 
  

 
 

NHỮNG CÔNG NGHỆ SÁNG 
TẠO ĐỊNH HÌNH THẾ GIỚI 
TƯƠNG LAI 

Công nghệ ngày càng giảm phụ 
thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, 
thay vào đó các nhà nghiên cứu tìm 
ra những nguồn năng lượng mới mà 
ở thời điểm này chúng ta dường 
như chẳng quan tâm, chỉ việc vứt 
bỏ đi. Những dạng vật chất mới kéo 
theo những sinh vật, những cỗ máy 
mới hỗ trợ con người trong hầu hết 

công việc chân tay. 
Thiết bị đeo dùng mồ hôi làm 

năng lượng 
Các kỹ sư tại Đại học Glasgow 

phát triển một tụ điện linh hoạt có 
kích thước nhỏ, giúp dự trữ năng 
lượng bằng cách thức rất độc đáo. 
Thay vì các chất điện giải chứa 
trong pin tạo ra điện để chạy các 
thiết bị như đồng hồ thông minh, 
mắt kính thông minh, nhóm sẽ thay 
thế chúng bằng chính mồ hôi người 
sử dụng. 

Công nghệ pin mới có thể sạc đầy 
chỉ với ít nhất 20 microlit và đủ 
mạnh để vận hành 4.000 chu kỳ sử 
dụng lặp lại. Thiết bị này hoạt động 
bằng cách phủ vải polyester 
cellulose trong một lớp polymer 
mỏng, tương tự như điện cực 
supercapacitor. 

Cấu tạo thiết bị chuyển mồ hôi 
thành điện 

 
Khi vải hấp thụ mồ hôi của người 

đeo, các ion dương và âm trong mồ 
hôi tương tác với bề mặt polymer, 
tạo ra phản ứng điện hóa từ đó tạo 
ra năng lượng. Mồ hôi người không 
chỉ tạo ra điện mà còn không chứa 
các chất hóa học độc hại như pin 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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truyền thống. 
Bê tông biết tự chữa lành vết 

thương 
Các nhà khoa học ở Đại học 

Colorado phát triển “bê tông sống” 
bằng cách dùng cát, gel và vi 
khuẩn.  

 
Vật liệu này sẽ mở đường cho các 

công trình xây dựng trong tương lai, 
những tòa nhà có thể tự “chữa lành 
vết thương” của chính mình, hút các 
chất độc nguy hiểm từ không khí 
hoặc thậm chí có thể phát sáng theo 
lệnh được cài đặt trước. 

Có thể nắm tay qua video call 
Nhóm nghiên cứu Đại học 

Northwestern phát triển thiết bị có 
khả năng đưa cảm xúc cầm nắm sờ 
chạm vào công nghệ thực tế ảo hiện 
có, họ sử dụng vật liệu linh hoạt 
được trang bị nhiều bộ phận rung 
nhỏ có thể gắn vào da. 

Hệ thống này được gọi là thực tế 
ảo xúc giác, có thể ứng dụng hữu 
ích trong một số trường hợp. 

Tàu điện chạy với tốc độ âm 
thanh 

Tỷ phú Elon Musk với những dự 
án táo bạo như Tesla, SpaceX, tiếp 
tục thể hiện những ý tưởng đi trước 

thời đại của mình qua dự án tàu 
Hyperloop. Với tốc độ đạt 1.223 
km/giờ, tàu có thể rút ngắn thời 
gian từ 7,5 tiếng trên tàu truyền 
thống xuống còn 35 phút. 

Dự án đã được triển khai thử 
nghiệm cho tuyến đường từ San 
Francisco đến Los Angeles trong 2 
năm qua và đang rất sẵn sàng để 
đưa vào hoạt động chính thức, cũng 
như xây dựng nhiều tuyến đường 
tương tự cho các khu vực khác khắp 
nước Mỹ và trên thế giới. 

Kim phát hiện ung thư trong tích 
tắc 

Kim châm thông minh là sản 
phẩm của Đại học Exeter (Anh), 
giúp tăng tốc độ và sự chính xác 
trong chẩn đoán ung thư. Mặc dù 
chưa thể thay thế phương pháp chẩn 
đoán y khoa, nhưng công nghệ này 
có thể làm giảm sự lo lắng của bệnh 
nhân khi họ không phải chờ đợi kết 
quả. 

 
Chiếc kim thông minh sử dụng kỹ 

thuật quang phổ Raman, chiếu tia 
laser năng lượng thấp vào phần cơ 
thể cần được kiểm tra. Chỉ trong vài 
giây, thiết bị có thể phát hiện ra 
ngay mối lo ngại, bằng cách đo sự 
thay đổi phân tử liên quan đến căn 
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bệnh trong các mô và tế bào ở đầu 
kim. 

Xe tải tự vận hành giúp ngành 
logistics 

 
Ở thời điểm hiện tại, xe tải vẫn là 

phương tiện chủ yếu để vận chuyển 
hàng hóa trên đất liền. Mỗi ngày có 
vô số chuyến xe chở theo hàng tấn 
đồ dùng, giúp thế giới lưu thông và 
được cung ứng đầy đủ. Tuy nhiên, 
tài xế xe hàng khó chạy xuyên suốt 
dù có thay ca. 

Xe tải tự chạy ngoài tiết kiệm sức 
người còn giúp giảm nhiên liệu tiêu 
thụ, bởi thuật toán sẽ tính toán cung 
đường có lợi nhất, cân bằng được 
các đơn hàng để tránh tình trạng 
thùng rỗng về bãi. Dù vậy, các công 
ty vận tải vẫn muốn giữ lại người, 
vừa tránh để họ thất nghiệp, vừa có 
người bảo vệ kiện hàng khỏi rủi ro. 

Nông trại nổi trên mặt nước 
Liên Hiệp Quốc dự báo sẽ có 

thêm 2 tỷ người trên thế giới vào 
năm 2050, khiến tăng 70% nhu cầu 
về lương thực. Ở thời điểm đó, 80% 
dân số sẽ sống trong các đô thị và 
hầu hết thực phẩm chúng ta ăn được 
đưa từ ngoại ô vào. Với tình trạng 
đất chật người đông, diện tích dành 

cho canh tác bị giảm sút, trang trại 
nổi trên biển hoặc hồ nội thủy sẽ là 
giải pháp cứu đói cho các thành 
phố. 

 
Thiết kế của kiến trúc sư Javier 

Ponce vẽ ra một cấu trúc ba tầng 
cao 24 mét với các tấm pin mặt trời 
đặt trên đỉnh để cung cấp năng 
lượng. Các tầng sẽ trồng nhiều loại 
rau trên diện tích 51.000m2, không 
sử dụng đất mà là chất dinh dưỡng 
ở dạng lỏng. Dưỡng chất và chất 
thải thực vật sẽ rơi xuống tầng dưới 
cùng để nuôi cá trong không gian 
kín. 

Mỗi trang trại nổi thông minh có 
kích thước 350 mét × 200 mét, sẽ 
sản xuất khoảng 8,1 tấn rau và 1,7 
tấn cá mỗi năm. Từng nông trại lẻ 
cũng được thiết kế để kết nối với 
nhau, tạo thành một mạng lưới lớn 
đặt gần nhau, giúp chủ vườn quản 
lý được tất cả dễ dàng qua công cụ 
chung. 

 (BBC Science Focus) 
 

 
 

THỨ TRƯỞNG BỘ KH&CN 
PHẠM CÔNG TẠC GIỮ CHỨC 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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CHỦ TỊCH HỘI HỮU NGHỊ 
VIỆT NAM - HUNGARY 

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Hội hữu 
nghị Việt Nam – Hungary (Hội) đã 
tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc 
lần thứ V nhiệm kỳ 2020-2025. Đại 
hội bầu Ban Chấp hành khóa mới 
với 41 thành viên. Ông Phạm Công 
Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ được Đại hội tín nhiệm 
giữ chức Chủ tịch Hội khóa V. 

Tham dự Đại hội có Đại sứ đặc 
mệnh toàn quyền Hungary tại Việt 
Nam Ory Csaba, Chủ tịch Liên hiệp 
các tổ chức hữu nghị Việt Nam 
Nguyễn Phương Nga; Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm 
Công Tạc; Thứ trưởng Bộ Ngoại 
giao Nguyễn Quốc Dũng cùng đại 
diện một số bộ, ban ngành có hợp 
tác nhiều với Hungary, đại diện 
Lãnh đạo một số hội hữu nghị của 
Việt Nam với các nước Châu Âu 
gồm Hội Hữu nghị Việt Nam-
Rumani, Việt Nam-Uzbekistan, 
Việt Nam-Ba Lan,… và gần 200 đại 
biểu của các Chi hội Hội hữu nghị 
Việt Nam-Hungary trên cả nước. 

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, Hội 
Hữu nghị Việt Nam - Hungary hiện 
nay tập hợp gần 1.400 hội viên, bao 
gồm các cựu sinh viên, nghiên cứu 
sinh, thực tập sinh, cán bộ, nhân 
viên ngoại giao đã từng học tập, 

làm việc và công tác tại Hungary. 
Trong nhiệm kỳ 2014-2020, hoạt 

động Hội đã bám sát các định 
hướng về công tác đối ngoại nhân 
dân của Đảng và Nhà nước, sự chỉ 
đạo của Liên hiệp Hữu nghị trong 
việc thực hiện Chỉ thị 28-CT/TW 
của Ban Bí thư “Về việc tiếp tục đổi 
mới và nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị 
Việt Nam”. Quán triệt phương 
châm “chủ động, linh hoạt, sáng 
tạo, hiệu quả” của Liên hiệp Hữu 
nghị trong giai đoạn 2014-2020. 

Những nỗ lực trong các hoạt động 
của Hội Hữu nghị Việt Nam-
Hungary đã góp phần thúc đẩy mối 
quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai 
nước.  

Quan hệ Việt Nam - Hungary đã 
được nâng lên thành quan hệ đối tác 
toàn diện kể từ sau chuyến thăm 
Hungary của Tổng Bí thư Nguyễn 
Phú Trọng vào tháng 9/2018. Hai 
nước có cơ chế hợp tác song 
phương là Ủy ban Hỗn hợp về hợp 
tác kinh tế Việt Nam-Hungary. 
Cùng với EU, Hungary ủng hộ lập 
trường của Việt Nam trong vấn đề 
biển Đông và ủng hộ việc ký Hiệp 
định thương mại tự do Việt Nam-
EU và Hiệp định bảo hộ đầu tư. 
Đến nay, hai nước đã ký nhiều hiệp 
định, văn bản, thỏa thuận, tạo cơ sở 
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pháp lý cho quan hệ hợp tác trên 
nhiều lĩnh vực.  

Hungary coi Việt Nam là đối tác 
quan trọng nhất ở Đông Nam Á. 
Những năm gần đây, quan hệ kinh 
tế - thương mại giữa hai nước tăng 
trưởng mạnh, kim ngạch xuất nhập 
khẩu giữa song phương năm 2018 
đạt 645 triệu USD. 

Quan hệ song phương được tích 
cực thúc đẩy trên các lĩnh vực lập 
pháp, tư pháp, quốc phòng-an ninh, 
y tế, giáo dục-đào tạo, hợp tác giữa 
các địa phương.  

Tại Đại hội, các đại biểu đã cùng 
thảo luận về mục tiêu tổng quát và 
một số phương hướng nhiệm vụ cho 
hoạt động Hội khóa V nhiệm kỳ 
2020-2025.  

Đại hội đã hiệp thương bầu Ban 
Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2020 – 
2025 gồm 41 thành viên. Ông Phạm 
Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ được Đại hội tín 
nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội khóa 
V. 

Tại Đại hội, Liên hiệp các tổ chức 
hữu nghị Việt Nam cũng tặng kỷ 
niệm chương “Vì hòa bình giữa các 
dân tộc” và bằng khen cho các cá 
nhân của Hội có nhiều thành tích 
xuất sắc trong các hoạt động đối 
ngoại nhân dân nhiệm kỳ vừa qua. 

Cùng ngày, Hội hữu nghị Việt 

Nam - Hungary đã tổ chức Lễ kỷ 
niệm 70 năm thiết lập quan hệ 
ngoại giao Việt Nam – Hungary. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ 
CẢI TIẾN NĂNG SUẤT - CHÌA 
KHOÁ GIÚP PHỤC HỒI NỀN 
KINH TẾ SAU ĐẠI DỊCH 

Ngày 20/10/2020, Hội nghị 
thường niên lần thứ 61 của Lãnh 
đạo các tổ chức năng suất quốc gia 
(WSM) đã được tổ chức theo hình 
thức trực tuyến. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Lê Xuân Định 
tham dự và phát biểu khai mạc hội 
nghị. 

Hội nghị có sự tham dự của TS. 
AKP Mochtan, Tổng thư ký Tổ 
chức năng suất Châu Á (APO); TS. 
Hà Minh Hiệp, Chủ tịch WSM, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng; TS. 
Kyoo-Sung Noh, Phó Chủ tịch 
WSM, Chủ tịch & CEO, Trung tâm 
Năng suất Hàn Quốc (KPC); Bà Vũ 
Thị Tú Quyên, Chủ tịch ACCSQ, 
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Hợp 
tác quốc tế - Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng; Lãnh đạo và 
đại diện đến từ các tổ chức năng 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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suất quốc gia 20 nền kinh tế thành 
viên APO; Ban thư ký ASEAN; 
Ngân hàng phát triển Châu Á; 
Trung tâm Khoa học và Công nghệ 
Antioquia, Colombia, Viện Kaizen 
Ethiopia (EKI); Cơ quan Hợp tác 
Quốc tế Nhật Bản (JICA), Viện 
Kaizen Zambia (KIZ), Hiệp hội 
Năng suất liên lục địa Châu phi 
(PAPA), Ngân hàng thê giới (WB), 
Chương trình giải quyết các vấn đề 
về con người của Liên hợp quốc 
(UN-HABITAT). 

 
Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng 

Lê Xuân Định ghi nhận và đánh giá 
cao sự đồng hành, hỗ trợ to lớn từ 
APO và các nền kinh tế thành viên 
thông qua các dự án hỗ trợ kỹ thuật, 
các khóa đào tạo nâng cao năng lực 
được tổ chức hàng năm; hỗ trợ xây 
dựng tổ chức chứng nhận chuyên 
gia về năng suất và trung tâm xuất 
sắc về đổi mới sáng tạo thúc đẩy 
năng suất,… 

Đồng thời cho biết, với sự hỗ trợ 
của APO và các chuyên gia đến từ 
Viện Phát triển Hàn Quốc (KDI), 
Việt Nam đã hoàn thành việc xây 

dựng dự thảo Kế hoạch tổng thể về 
phát triển năng suất dựa trên đổi 
mới sáng tạo và đang trong giai 
đoạn cuối để trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt ban hành. 

Thời gian qua, năng suất được coi 
là yếu tố quyết định khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp và cả nền 
kinh tế. Vai trò của năng suất càng 
được khẳng định khi nền kinh tế thế 
giới đi vào khủng hoảng, nhiều 
nước phát triển đã định hướng cách 
thức phục hồi nền kinh tế nhanh 
nhất, đó là thông qua phát triển 
công nghệ và cải tiến năng suất. 

 Tại Việt Nam, việc nâng cao 
năng suất đã được nhìn nhận là vai 
trò then chốt trong phát triển kinh 
tế, nhiều hoạt động, chương trình 
năng suất đã được triển khai. Đặc 
biệt, Đảng, Nhà nước luôn quan 
tâm đến việc nâng cao năng suất 
làm trọng tâm phát triển kinh tế. 
Điều này được thể hiện qua các 
chính sách quan trọng như: Nghị 
quyết 01; Nghị quyết 05; Chỉ thị 
07/CT-TTg của Thủ tướng Chính 
phủ đầu năm 2020; Chương trình 
quốc gia “Nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020”. 

Gần đây nhất, Thủ tướng Chính 
phủ cũng đã phê duyệt Chương 
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trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 
– 2030 với mục tiêu hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng trên cơ sở áp dụng các giải 
pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng, góp phần 
nâng tỷ trọng đóng góp của năng 
suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 
vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao 
năng suất, chất lượng, hiệu quả và 
sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

Phát biểu tại Hội nghị, TS. AKP 
Mochtan nhấn mạnh đại dịch 
Covid-19 không chỉ tác động đến 
các nền kinh tế thành viên mà còn 
ảnh hưởng tiêu cực đối với nền kinh 
tế thế giới, do đó, APO sẽ tiếp tục 
hoàn thiện, bổ sung triển khai các 
chương trình, dự án mới đối với tổ 
chức năng suất quốc gia (NPO) 
nhằm mục đích đặt nền móng cho 
sự phục hồi bền vững sau đại dịch. 
Trong đó, APO sẽ có nhiều chương 
trình hỗ trợ cho các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ, các lĩnh vực quan trọng 
do các nền kinh tế thành viên lựa 
chọn và đề xuất. 

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục 
trưởng Hà Minh Hiệp hoan nghênh 
các đại biểu của APO đến tham dự 
Hội thảo lần thứ 61 của WSM. 

Đồng thời cho biết, Đại dịch Covid-
19 về cơ bản đã được kiểm soát ở 
một số nước, việc hạn chế đi lại đã 
được nới lỏng. Tuy nhiên, hầu hết 
các nền kinh tế thành viên vẫn phải 
đối mặt với nhiều thách thức, khó 
khăn. WSM sẽ là cơ hội, tạo điều 
kiện cho việc tăng cường hợp tác 
giữa các NPO để có những ứng phó 
kịp thời, hữu hiệu trong thời điểm 
đại dịch COVID-19 kéo dài. 

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch 
WSM, TS. Hà Minh Hiệp, Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng, hội 
nghị đã trao đổi, đánh giá kết quả 
triển khai các chương trinh, dự án 
trong năm 2019, 2020, thống nhất 
các chương trình, dự án sẽ triển 
khai trong năm 2021 và 2022 theo 
định hướng của Tầm nhìn 2025 của 
APO, đặc biệt là kế hoạch chuẩn bị 
cho lễ kỷ niệm 60 năm thành lập 
APO vào năm 2021. Hội nghị cũng 
đã thảo luận và đưa ra nhiều hoạt 
động hợp tác giữa APO và các đối 
tác mới như ADB, ACCSQ, JICA, 
EKI, KIZ, CTA… 

Hội nghị bế mạc vào ngày 
21/10/2020. 

 (vietq.vn) 
 

ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG ĐO 
LƯỜNG - HỖ TRỢ NĂNG LỰC 
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CẠNH TRANH CHO DN 
Ngày 16/10/2020, tại Hà Nội, 

Viện Đo lường Việt Nam, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TĐC), Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã tổ chức Hội nghị 
hướng dẫn triển khai thực hiện Đề 
án 996 về tăng cường đổi mới hoạt 
động đo lường hỗ trợ DN Việt Nam 
nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Tham dự hội nghị có Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Lê Xuân Định; Vụ 
trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn 
phòng Chính phủ, Chu Đức Nhuận; 
Quyền Vụ trưởng Vụ Tài chính 
Hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính 
Nguyễn Trường Giang; cùng sự 
tham dự của đại diện các Bộ, 
ngành, các nhà khoa học, cá nhân, 
tổ chức và các sở KH&CN, Chi cục 
TĐC địa phương. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Lê Xuân Định cho biết: phát triển 
hạ tầng đo lường quốc gia trong bối 
cảnh mới phục vụ phát triển kinh tế 
- xã hội, hội nhập quốc tế là nhiệm 
vụ trọng tâm của hoạt động tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng trong 
suốt hơn 7 thập niên qua. Trong bối 
cảnh mới hiện nay, hoạt động đo 
lường Việt Nam cần tiếp tục có 
những giải pháp thiết thực nhằm 
phát triển lên một tầm cao mới, 
khẳng định vị trí là công cụ đắc lực 

hỗ trợ hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của doanh nghiệp, góp phần 
quan trọng phát triển kinh tế - xã 
hội và hội nhập quốc tế. 

Thông qua Hội nghị, Thứ trưởng 
bày tỏ mong muốn đại biểu, các 
chuyên gia thuộc các ngành khoa 
học, kỹ thuật,... sẽ thảo luận để tìm 
ra các giải pháp hữu hiệu thông qua 
hoạt động đo lường của các bộ, 
ngành, địa phương, từ đó xây dựng, 
phát triển hạ tầng đo lường quốc gia 
cũng như thực hiện các nhiệm vụ 
của Đề án 996 nhằm hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hội nhập quốc tế; 
đồng thời đề xuất, thiết lập những 
cơ chế và phương thức phối hợp 
phù hợp với những yêu cầu, điều 
kiện của biện pháp quản lý mới 
trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt 
trong bối cảnh cuộc Cách mạng 
công  nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra 
nhanh chóng trên phạm vi toàn thế 
giới. 

Về công tác triển khai Đề án Đo 
lường 996 giai đoạn đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030, Viện 
trưởng Viện Đo lường Việt Nam 
Cao Xuân Quân cho biết: với mục 
tiêu chung là phát triển hạ tầng đo 
lường quốc gia theo hướng đồng 
bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc 
tế và nhu cầu đảm bảo đo lường 
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chính xác cho hoạt động doanh 
nghiệp, phù hợp điều kiện kinh tế - 
xã hội của Việt Nam, với quy hoạch 
phát triển bộ ngành và địa phương; 
xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ 
tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh 
vực đo lường để tăng cường hiệu 
quả, hiệu lực công tác quản lý nhà 
nước về đo lường; thực hiện chuẩn 
hóa năng lực, hoạt động của các tổ 
chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, 
hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện 
đo, chuẩn đo lường... Đề án 996 đề 
ra những mục tiêu cụ thể nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp; tăng cường phát 
triển hạ tầng đo lường quốc gia; 
nâng cao hiệu quả công tác quản lý 
nhà nước về đo lường; triển khai 
công tác hỗ trợ doanh nghiệp đảm 
bảo chất lượng sản phẩm hàng 
hóa,.... 

Cũng theo Viện trưởng Cao Xuân 
Quân, về công tác quản lý nhà nước 
của ngành KH&CN, thời gian qua, 
Bộ KH&CN đã hoàn thiện Hệ 
thống văn bản quy phạm pháp luật 
về đo lường, gồm Luật Đo lường, 
02 Nghị định, 08 Thông tư và ban 
hành Hệ thống 298 văn bản kỹ thuật 
đo lường Việt Nam tương thích với 
các tổ chức đo lường quốc tế như 
Tổ chức đo lường pháp định quốc tế 
(OIML), Tổ chức tiêu chuẩn hóa 
quốc tế (ISO) và Ủy ban kỹ thuật 

điện quốc tế (IEC), ... 
Đồng thời, Việt Nam hiện đã là 

thành viên của 04 tổ chức quốc tế 
và khu vực về đo lường; tham gia 
một số Ban kỹ thuật/tiểu ban kỹ 
thuật của các tổ chức đo lường quốc 
tế và được quốc tế thừa nhận khả 
năng đo và hiệu chuẩn đối với 
nhiều phép đo... Đây là cơ sở pháp 
lý và kỹ thuật để thực hiện kiểm 
định, hiệu chuẩn, thử nghiệm 
phương tiện đo, chuẩn đo lường 
nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường 
trong nước, đáp ứng nhu cầu của 
doanh nghiệp tham gia thị trường 
quốc tế. 

Bên cạnh hệ thống các cơ quan 
nhà nước về đo lường có thẩm 
quyền đã được kiện toàn từ Trung 
ương đến địa phương, hạ tầng đo 
lường quốc gia bao gồm các tổ 
chức, cá nhân tham gia hoạt động 
đo lường và hạ tầng kỹ thuật đo 
lường quốc gia từ cấp quốc gia, đến 
địa phương và doanh nghiệp, hệ 
thống các tổ chức kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường trên địa bàn cả 
nước đã được xác lập và phát triển 
với hơn 350 tổ chức được cấp giấy 
chứng nhận, trên 3000 kiểm định 
viên đã và đang kiểm định khoảng 
32 triệu phương tiện đo thuộc Danh 
mục phương tiện đo nhóm 2 bắt 
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buộc phải kiểm định, hiệu chuẩn 
trên phạm vi cả nước. 

Trong khuôn khổ Hội nghị, các 
đại biểu đã cùng nhau chia sẻ, đề ra 
những giải pháp phù hợp, hữu hiệu 
thông qua hoạt động đo lường của 
các bộ, ngành, địa phương; đề xuất 
xây dựng, phát triển hạ tầng đo 
lường quốc gia và thực hiện các 
nhiệm vụ của Đề án 996 nhằm hỗ 
trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 
quốc tế. Đồng thời gợi ý những đề 
xuất nhằm thiết lập những cơ chế và 
phương thức phối hợp phù hợp, 
hiệu quả hơn nữa với những yêu 
cầu, điều kiện của biện pháp quản 
lý mới trước xu thế hội nhập ngày 
càng sâu rộng của đất nước. 

(most.gov.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Nhật Bản chế tạo thành công 
miếng dán chẩn đoán nhanh bệnh 
tiểu đường   

 
Các nhà khoa học ở Nhật Bản đã 

phát triển một miếng dán cảm biến 
microneedles cực nhỏ có thể xuyên 

qua da người một cách dễ dàng mà 
không gây đau đớn giúp chẩn đoán 
nhanh bệnh tiểu đường. 

Microneedles là những gai siêu 
nhỏ, nhỏ đến mức chúng được đo 
bằng micromet (một phần nghìn 
milimet), chỉ đâm thủng lớp ngoài 
cùng của da, không chạm đến các 
dây thần kinh cảm giác nằm sâu 
hơn trong lớp hạ bì. 

Do sự thâm nhập nông và ứng 
dụng dễ dàng, miếng dán chứa 
microneedles hứa hẹn mang tính 
cách mạng đối với việc đưa thuốc 
vào cơ thể như tiêm phòng cúm, bổ 
sung insulin, hoặc đóng một vai trò 
trong phát triển vaccine ngừa 
Covid-19. 

Để tạo ra cảm biến microneedle, 
nhóm nghiên cứu đã đổ hỗn hợp 
nấu chảy của một polyme phân hủy 
sinh học và muối vào các hốc hình 
nón của các gai, giống như đổ bột 
vào khay bánh nướng nhỏ. 

Sau khi đông đặc, các 
microneedles được xử lý bằng một 
dung dịch khiến chúng xốp lên và 
dán vào một mảnh giấy nhỏ gắn với 
cảm biến glucose. 

Ý tưởng là khi các gai nhỏ, xốp 
châm vào lớp biểu bì, các lỗ chân 
lông mở của chúng sẽ hấp thụ chất 
lỏng trong dịch kẽ, chứa rất nhiều 
dấu ấn sinh học. Đường glucose, sẽ 

TIN NGẮN KH&CN 
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chảy từ các microneedles xốp lên 
giấy và sau đó là cảm biến glucose. 

Cho đến nay, thiết bị này mới chỉ 
được thử nghiệm trong phòng thí 
nghiệm trên gel agarose, nhưng 
trong quá trình thử nghiệm, các 
microneedles đã hoạt động như 
mong đợi, với cảm biến phát hiện 
mức đường trong mẫu gel. 

Sáng chế cũng được các nhà khoa 
học nhận định có thể ứng dụng đa 
dạng trong quá trình chẩn đoán và 
điều trị các căn bệnh khác nhau 
trong tương lai trong điều kiện hạn 
chế tối đa sự đau  đớn cho người 
bệnh. 

 (sohuutritue.net.vn) 
 

 Mỹ thử nghiệm robot cứu hỏa 

 
Sở cứu hỏa thành phố Los 

Angeles (Mỹ) vừa cho thử nghiệm 
các robot chữa cháy. Đây thực chất 
là một cỗ máy điều khiển từ xa 
mang tên Thermite RS3, có khả 
năng bơm hàng ngàn gallon nước 
trong một phút để dập lửa. 

Sản phẩm thuộc Công ty Howe & 
Howe Technologies chuyên về 
robotics tại Textron (tiểu bang 

Maine). Thermite RS3 nặng gần 1,6 
tấn, được trang bị động cơ diesel 36 
mã lực, có thể di chuyển với vận tốc 
12,9 km/h và vận hành liên tục 
trong 20 giờ. Ngoài ra, các kỹ sư 
còn gắn một lưỡi xúc (plow blade) 
ở mặt trước của Thermite RS3, giúp 
nó dọn sạch các chướng ngại vật 
trên đường đi. 

Sử dụng hệ thống ống vòi có thể 
kéo dài tới 91 m theo phương ngang 
và 45 m theo phương thẳng đứng, 
Thermite có khả năng bơm tới 
2.500 gallon (tức 9.500 lít) nước 
mỗi phút để dập tắt đám cháy. 
Người vận hành có thể điều khiển 
nó từ xa bằng một thiết bị đeo trên 
bụng, có hình ảnh chỉ dẫn với chất 
lượng HD. 

Sở cứu hỏa Los Angeles đã chính 
thức giới thiệu Thermite RS3 trong 
một cuộc họp báo vào tuần trước, 
đồng thời cho biết cỗ máy thực ra 
đã được triển khai để hỗ trợ dập tắt 
một đám cháy quy mô tương đối 
lớn. Mặc dù robot không được thiết 
kế riêng cho bất cứ loại tác vụ nào 
nhưng Sở cứu hỏa Los Angeles kỳ 
vọng sẽ triển khai nó tại các tòa nhà 
lớn, công trường xây dựng sử dụng 
nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, các 
vụ cháy rừng, cháy bể nhiên liệu, 
cứu nạn động vật... 

 (chinhphu.vn) 
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2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ KH&CN: Tiếp tục hoàn 
thiện hệ thống pháp luật quy định 
về Khu công nghệ cao 

Ngày 25/9/2020, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội 
thảo góp ý dự thảo Nghị định của 
Chính phủ quy định về CNC. Tham 
dự Hội thảo có Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy; đại diện các 
đơn vị chức năng có liên quan của 
Bộ KH&CN; cùng đại diện các Bộ, 
ngành, cơ quan liên quan để cho ý 
kiến với dự thảo Nghị định. 

Hội thảo được tổ chức nhằm tiếp 
tục triển khai xây dựng và hoàn 
thiện dự thảo Nghị định của Chính 
phủ quy định về khu CNC cơ sở 
thực hiện nhiệm vụ Bộ  KH&CN 
được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-
CP ngày 24/3/2020 của Chính phủ 
và theo kế hoạch sẽ trình Chính phủ 
xem xét trong tháng 12 năm 2020. 

Tại Hội thảo, các ý kiến tập trung 
vào các nội dung: Phân loại Khu 
CNC; thẩm quyền quyết định thành 
lập, ban hành quy chế hoạt động, 
thẩm quyền quyết định mở rộng 
khu CNC; Địa vị pháp lý, biên chế 
của Cơ quan quản lý khu CNC; 
Nguyên tắc và tiêu chí đầu tư vào 
khu CNC; Chương trình phát triển 
công nghệ trong Khu CNC; Quỹ 
phát triển công nghệ trong khu 

CNC (bằng nguồn vốn xã hội hóa); 
Doanh nghiệp chế xuất trong khu 
CNC; Tiền bồi thường giải phóng 
mặt bằng hoàn trả của người sử 
dụng đất trong khu CNC; Phát triển 
nhà ở trong khu CNC cho chuyên 
gia, người lao động; Các nội dung 
khác (quản lý dân cư, đầu tư các 
công trình hạ tầng xã hội bằng 
nguồn vốn xã hội hóa)... 

Kết thúc Hội thảo đã xin ý kiến 
được 12 Bộ, ngành liên quan như 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Bộ Thông tin và Truyền 
thông, Bộ Công thương, Bộ Xây 
dựng... Các ý kiến đều rất thiết 
thực, và góp ý thẳng thắn trên tinh 
thần xây dựng để hoàn thiện tốt 
nhất dự thảo Nghị định. Ông Đàm 
Bạch Dương, Vụ trưởng Vụ CNC 
khẳng định sẽ tiếp thu, giải trình 
các ý kiến đóng góp một cách 
nghiêm túc và sớm nhất sẽ tổng hợp 
ý kiến, hoàn thiện dự thảo gửi đi 
xin ý kiến. 

 (truyenthongkhochoc.vn) 
 
 Đề xuất 112 công nghệ cao 
được ưu tiên đầu tư phát triển   

Bộ Khoa học và Công nghệ đang 
đề xuất Danh mục công nghệ cao 
được ưu tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm công nghệ cao 
được khuyến khích phát triển. 
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Đây là nội dung trong Tờ trình Về 
Dự thảo Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 
phát triển và Danh mục sản phẩm 
công nghệ cao được khuyến khích 
phát triển đang được Bộ Khoa học 
và Công nghệ đề xuất. 

Bộ đề xuất Danh mục 112 công 
nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát 
triển gồm: Công nghệ thiết kế, chế 
tạo các linh kiện và vi mạch điện tử 
tích hợp (IC); công nghệ thiết kế, 
chế tạo màn hình độ phân giải cao; 
công nghệ phát triển hệ điều hành 
cho thiết bị di động thế hệ mới; 
công nghệ đảm bảo an ninh, an toàn 
mạng và bảo mật thông tin; công 
nghệ trí tuệ nhân tạo; công nghệ 
tính toán phân tán; công nghệ chế 
tạo máy điện toán các kích cỡ: máy 
tính nhúng, mini-PC, PC, máy chủ; 
công nghệ dữ liệu lớn và xử lý dữ 
liệu lớn; công nghệ mạng thế hệ sau 
(5G, 6G, NG-PON, SDN/NFV, SD-
RAN, SD-WAN, Network slicing); 
công nghệ thiết kế, chế tạo tàu thủy 
cỡ lớn và tàu có tính năng phức tạp; 
công nghệ thiết kế, chế tạo máy 
nông nghiệp thế hệ mới; hệ thống 
thông minh giám sát, bảo quản chất 
lượng thực phẩm… 

Bộ Khoa học và Công nghệ đề 
xuất Danh mục 157 sản phẩm công 

nghệ cao được khuyến khích phát 
triển gồm: Hệ điều hành cho máy 
tính, các thiết bị di động thế hệ mới; 
thiết bị, phần mềm, giải pháp, dịch 
vụ đảm bảo an ninh, an toàn và bảo 
mật thông tin; thiết bị, phần mềm 
nhận dạng hành động, ý nghĩ và 
sinh trắc học; phần mềm xử lý 
thông tin Y - Sinh; phần mềm và 
dịch vụ ứng dụng trong hệ thống 
giao thông thông minh; dịch vụ 
thiết kế và tối ưu hóa các mạng lưới 
và hệ thống viễn thông trong hạ 
tầng viễn thông quốc gia; hệ thống 
phát điện dùng năng lượng gió, mặt 
trời, thủy triều, sóng biển, địa nhiệt; 
thiết bị laser y tế; thiết bị vi phẫu kỹ 
thuật số; thiết bị nội soi chẩn đoán 
và điều trị… 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Tuyên truyền về an toàn bức 
xạ và nhận biết dấu hiệu nguồn 
phóng xạ nằm ngoài kiểm soát 
địa bàn thành phố Vũng Tàu 

Thực hiện chỉ đạo tại văn bản số 
5889/UBND-VP ngày 18/6/2019 
của UBND tỉnh, ngày 16/10, Sở 
Khoa học và Công nghệ chủ trì 
phối hợp với UBND thành phố 
Vũng Tàu tổ chức Hội nghị “Tuyên 
truyền về an toàn bức xạ và nhận 
biết dấu hiệu nguồn phóng xạ nằm 
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ngoài kiểm soát trên địa bàn thành 
phố Vũng Tàu” do TS. Đặng Thanh 
Lương - nguyên phó Cục trưởng 
Cục An toàn bức xạ hạt nhân là báo 
cáo viên. 

Hội nghị nhằm thông tin, tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức của các 
cơ sở sản xuất sắt thép từ phế liệu 
kim loại và các cơ sở mua bán phế 
liệu kim loại những kiến thức cơ 
bản về an toàn bức xạ, dấu hiệu 
nhận biết nguồn phóng xạ, cách 
thức xử lý và thông báo khi phát 
hiện có sự hiện diện của các nguồn 
phóng xạ. 

Nhận thức được mối nguy hiểm từ 
các sự cố bức xạ, từ năm 2015 đến 
nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã 
tăng cường phối hợp với các sở ban 
ngành và UBND huyện, thị xã và 
thành phố thường xuyên tổ chức tập 
huấn, tuyên truyền về an toàn bức 
xạ, cách nhận biết dấu hiệu khả 
nghi nguồn phóng xạ, các biện pháp 
phòng tránh và thông báo cho cơ 
quan quản lý, công an gần nhất để 
kịp thời xử lý, đảm bảo an toàn. 

Thông qua Hội nghị Quý đại biểu 
sẽ có được những kiến thức cơ bản 
về bức xạ từ đó có thể phát hiện 
được các dấu hiệu, ký hiệu nhận 
biết nguồn phóng xạ nằm lẫn trong 
phế liệu kim loại tại cơ sở. Đồng 
thời, biết được cách thức xử lý như 

thế nào và thông báo cho ai trong 
trường hợp khả nghi nguồn phóng 
xạ hoặc phát hiện dấu hiệu nguồn 
phóng xạ trong phế liệu kim loại tại 
cơ sở sản xuất sắt thép từ phế liệu 
kim loại và cơ sở thu mua phế liệu.  

Tại hội nghị, báo cáo viên cùng 
các đại biểu, các cơ sở mua bán phế 
liệu trên địa bàn thành phố Vũng 
Tàu cùng nhau chia sẻ và trao đổi 
về các nội dung chuyên đề như: 
Ảnh hưởng của bức xạ ion hóa đến 
sức khỏe con người và những biện 
pháp phòng tránh; Nguồn phóng xạ, 
các sự cố bức xạ và bài học kinh 
nghiệm cũng như các biện pháp 
nhận biết dấu hiệu nguồn phóng xạ 
trong phế liệu kim loại (nằm ngoài 
kiểm soát). 

  (Sở KH&CN) 
 

 Tập huấn “Tăng cường An 
toàn bức xạ, chiếu xạ y tế trong 
chẩn đoán hình ảnh” 

Ngày 16/10, Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng KH&CN (Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT) đã tổ chức lớp tập 
huấn về ‘Tăng cường an toàn bức 
xạ, chiếu xạ trong y tế chuẩn đoán 
ảnh”. Tham dự lớp tập huấn, về 
phía báo cáo viên có TS. Đặng 
Thanh Lương – Nguyên Cục phó 
Cục An toàn bức xạ cùng với hơn 
50 đại biểu là đại diện các cán bộ, 
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nhân viên là kỹ thuật viên X-quang 
làm việc trực tiếp với bức xạ tại các 
bệnh viện, các cơ sở y tế có sử dụng 
thiết bị bức xạ trên địa bàn tỉnh.  

Lớp tập huấn nhằm mục đích phổ 
biến văn bản quy pháp luật liên 
quan đến lĩnh vực năng lượng 
nguyên tử, an toàn bức xạ trong y 
tế; nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm, vai trò của nhân viên, kỹ 
thuật viên đang trong công tác trong 
lĩnh vực chiếu xạ trong y tế. Đồng 
thời, đề xuất  các giải pháp và định 
hướng trong việc kiểm soát liều 
chiếu xạ bệnh nhân cho lãnh đạo cơ 
sở, người quản lý, phụ trách an toàn 
bức xạ tại các cơ sở chẩn đoán hình 
ảnh. 

Các học viên được nghe phổ biến 
các nội dung liên quan đến sử dụng 
an toàn các thiết bị bức xạ, như: 
tình hình quản lý an toàn bức xạ 
trong y tế tại địa bàn tỉnh BR-VT; 
khái niệm liều chiếu xạ trong y yế; 
các biện pháp tối ưu hóa trong kiểm 
soát liều y tế, các biện pháp bảo 
đảm an toàn bức xạ trong chẩn đoán 
X-quang, kiểm soát liều bệnh nhân; 
hệ thống các quy định pháp luật về 
đảm bảo an toàn bức xạ,… 

Để nâng cao hiệu quả quản lý, 
kiểm soát bức xạ trên địa bàn tỉnh, 
thời gian tới, Sở Khoa học và Công 
nghệ tiếp tục làm tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 
nhằm nâng cao hiểu biết cho chủ cơ 
sở y tế và người trực tiếp làm việc 
với thiết bị bức xạ để họ tự bảo vệ 
mình trước nguy cơ bị nhiễm xạ. 
Thường xuyên phối hợp với các 
ngành chức năng của tỉnh tăng 
cường thanh tra, kiểm tra; xử lý 
nghiêm các vi phạm để đảm bảo 
việc người vận hành, sử dụng các 
thiết bị bức xạ đúng quy định. Đẩy 
mạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức 
cho cán bộ quản lý Nhà nước về an 
toàn bức xạ đảm bảo phục vụ tốt 
hoạt động nghiệp vụ. 

 (Sở KH&CN) 
 

 Lễ ra quân hưởng ứng “Chiến 
dịch làm cho thế giới sạch hơn” 
năm 2020 và trao quà cho ngư 
dân Bà Rịa - Vũng Tàu 

Sáng ngày 28/9, tại cảng cá Hưng 
Thái (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu), Lễ phát động do Tổng 
cục Biển và Hải đảo Việt Nam, 
Tổng cục Môi trường, Báo Tài 
nguyên và Môi trường, Sở Tài 
nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu phối hợp thực hiện.  

Tham dự buổi lễ có ông Lê Minh 
Ngân - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên 
và Môi trường; bà Nguyễn Thị Yến 
- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 
Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội 
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tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc - Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh; ông Trương Đức 
Trí - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục 
Biển và Hải đảo Việt Nam; cùng 
các đại biểu là đại diện lãnh đạo các 
Sở, ban, ngành và hơn 1.000 cán 
bộ, công chức, viên chức, người lao 
động, công nhân viên công tác và 
làm việc trên địa bàn tỉnh BR-VT;  

Buổi ra quân được tổ chức nhằm 
tăng cường hơn nữa công tác tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức và trách 
nhiệm của cộng đồng, doanh 
nghiệp, trong việc gìn giữ, ngăn 
ngừa, kiểm soát, giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường biển, giảm thiểu 
chất thải nhựa đại dương, góp phần 
vào mục tiêu chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam từ 
nay đến năm 2030, trên nền tảng 
tăng trưởng xanh, bảo tồn đa dạng 
sinh học, và các hệ sinh thái biển… 

Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường, UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều địa 
phương trên cả nước đã chỉ đạo 
quyết liệt việc thực hiện chính sách, 
chiến lược kiểm soát ô nhiễm môi 
trường, trong đó có môi trường 
biển, đặc biệt là ô nhiễm do sử dụng 
túi ni lông, sản phẩm nhựa trong 
sinh hoạt, sản xuất... 

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài 
nguyên và Môi trường Lê Minh 

Ngân cùng đại diện lãnh đạo các bộ 
ngành Trung ương và địa phương, 
Báo Người Lao động, đã trao tặng 
3000 lá Cờ Tổ quốc và 300 bồn 
chứa nước ngọt, nhãn hiệu Tân Á 
Đại Thành loại 1.000 lít cho ngư 
dân huyện Long Điền vươn khơi 
bám biển. Đại diện đơn vị 
Agribank, Petrolimex trao 50 thùng 
rác đôi cho chính quyền địa phương 
huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu. 

Ngay sau Lễ phát động, lãnh đạo 
Bộ Tài nguyên và Môi trường và 
lãnh đạo các đơn vị tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu cùng hơn 1.000 cán bộ, 
chiến sĩ lực lượng vũ trang, công 
chức, viên chức, người lao động… 
đã trực tiếp tham gia thu gom rác 
thải làm sạch 03 km bãi biển tại xã 
Phước Tỉnh, huyện Long Điền. 

 (Sở KH&CN) 
 

 Công bố và phát động cuộc thi 
viết “Cùng giữ màu xanh của 
biển” lần I năm 2020 

Ngày 27/9, tại TP Vũng Tàu, Báo 
Tài nguyên và Môi trường 
(TN&MT) phối hợp UBND tỉnh tổ 
chức Lễ công bố, phát động cuộc 
thi viết “Cùng giữ màu xanh của 
biển” lần thứ I năm 2020 và diễn 
đàn “Nhà quản lý - nhà báo - 
doanh nghiệp với TN&MT”. Tham 
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dự chương trình có ông Võ Tuấn 
Nhân - Thứ trưởng Bộ TN&MT 
cùng lãnh đạo các Tổng cục thuộc 
Bộ TN&MT. Về phía tỉnh BR-VT, có 
bà Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư 
thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
ĐBQH tỉnh; ông Lê Tuấn Quốc - 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Phát biểu chào mừng sự kiện, bà 
Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn 
đại biểu Quốc hội tỉnh thông tin về 
tiềm năng kinh tế cũng như kết quả 
đạt được của tỉnh trong những năm 
gần đây, đặc biệt là trong công tác 
bảo vệ môi trường. Đồng thời, Phó 
Bí thư thường trực Tỉnh ủy cũng 
nhấn mạnh: “BR-VT nhận thức sâu 
sắc việc phát triển kinh tế phải song 
hành với bảo vệ môi trường mới 
phát triển bền vững. Vì vậy, những 
năm qua, các dự án tỉnh kêu gọi đầu 
tư đều cân nhắc về vấn đề bảo vệ 
môi trường, bảo vệ an toàn tuyệt 
đối nguồn nước, ưu tiên các dự án 
có công nghệ sản xuất hiện đại. 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh cũng đã ban 
hành và chỉ đạo thực hiện nhiều 
chương trình, kế hoạch, các quyết 
định làm định hướng cơ sở để thu 
hút đầu tư có chọn lọc, tập trung 
vào các lĩnh vực công nghiệp, cảng 
biển, du lịch và nông nghiệp công 
nghệ cao”. 

Buổi lễ cũng đã công bố và ra mắt 
Hội đồng giám khảo cuộc thi viết 
“Cùng giữ màu xanh của biển” lần 
thứ I năm 2020. Cuộc thi do Tổng 
cục Biển và Hải đảo Việt Nam và 
Báo Tài nguyên và Môi trường tổ 
chức nhằm góp phần tuyên truyền, 
nâng cao nhận thức, ý thức và trách 
nhiệm của cộng đồng trong việc 
bảo vệ môi trường biển, khuyến 
khích sử dụng các sản phẩm thân 
thiện môi trường, sử dụng tối đa các 
sản phẩm tái chế, thúc đẩy cộng 
đồng doanh nghiệp chuyển dịch lộ 
trình sản xuất kinh doanh theo 
hướng bền vững… 

 Ngay sau lễ công bố và phát động 
Cuộc thi "Giữ màu xanh của biển" 
lần I năm 2020, các đại biểu tiếp tục 
tham dự Diễn đàn "Nhà quản lý - 
Nhà báo - Doanh nghiệp với tài 
nguyên và môi trường" lần thứ IV 
năm 2020.  

 (Sở KH&CN) 
 
 
  
 

 Giống nhãn lai LĐ-19 
Giống nhãn lai  LĐ-19 do các nhà 

khoa học thuộc Viện Cây ăn quả 
miền Nam (Viện Khoa học nông 
nghiệp Việt Nam) nghiên cứu chọn 
tạo từ tổ hợp lai giữa giống Xuồng 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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cơm vàng (♀) và Tiêu da bò (♂), đã 
được Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ 
thuật từ cuối năm 2019. 

 
Giống nhãn lai  LĐ-19 có sinh 

trưởng tốt (tốt hơn so với giống 
nhãn Xuồng cơm vàng và tương 
đương giống nhãn Tiêu da bò), khối 
lượng trung bình quả khá lớn (16,33 
g), thịt quả dày (5,47-5,63 mm), độ 
brix cao (23,34-24,0%), hạt nhỏ 
(2,32-2,47 g), tỷ lệ thịt quả cao 
(56,7-57,9%). Ngoài những ưu 
điểm trên, giống nhãn lai LĐ-19 có 
khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, 
tỷ lệ nhiễm bệnh chổi rồng thấp 
(3,57%), thích hợp với vùng canh 
tác nhãn ở khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long và Đông Nam Bộ phục 
vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu. 

Chi tiết xin liên hệ: ThS Đào Thị 
Bé Bảy - Viện Cây ăn quả miền 
Nam. Long Định, Châu Thành, 
Tiền Giang; Tel: 0273.3893129. 

 (vjst.vn) 
 

 Giống thanh long ruột trắng 
LĐ-18 

Giống thanh long ruột trắng LĐ-
18 do TS Trần Thị Oanh Yến và 
cộng sự thuộc Viện Cây ăn quả 
miền Nam nghiên cứu chọn tạo, đã 
được Cục Trồng trọt (Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn) 
công nhận là tiến bộ kỹ thuật từ 
tháng 12/2019. 

Giống thanh long ruột trắng LĐ-
18 có nguồn gốc lai hữu tính giữa 
thanh long ruột đỏ LĐ1 và thanh 
long VX, cây sinh trưởng khỏe, có 
khả năng ra hoa sớm (tháng 2) và 
kết thúc ra hoa muộn (tháng 9), dễ 
ra hoa nghịch vụ khi xử lý bằng ánh 
sáng đèn, chống chịu tốt với bệnh 
đốm nâu trong điều kiện trồng 
ngoài đồng ruộng. Quả thanh long 
ruột trắng LĐ-18 có dạng thuôn dài, 
khối lượng >500 g/quả, vỏ quả dày 
và có màu đỏ, tai quả màu xanh và 
cứng, bề mặt vỏ quả bóng, độ Brix 
thịt quả cao (trên 17%), độ chắc thịt 
quả ≥1,0 kg/cm3, tỷ lệ thịt quả 
>65%, thịt quả màu trắng, có vị 
ngọt chua nhẹ. Kết quả thử nghiệm 
cho thấy, giống thanh long này có 
năng suất khoảng 40 tấn/ha (đối với 
cây 4 năm tuổi) trong điều kiện 
trồng theo kiểu trụ (1.000 trụ/ha) và 
thích hợp cho sản xuất tại các tỉnh 
phía Nam. 

Chi tiết xin liên hệ: TS Trần Thị 
Oanh Yến - Phó Viện trưởng Viện 
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Cây ăn quả miền Nam 
Long Định, Châu Thành, Tiền 
Giang; Tel: 0908624835. 

 (vjst.vn) 
 
 

 
 
CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ƯU 
ĐÃI ĐỐI VỚI TRUNG TÂM 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO QUỐC 
GIA CÓ HIỆU LỰC TỪ 5/10 

Từ ngày 5/10/2020, Nghị định 
94/2020/NĐ-CP quy định cơ chế, 
chính sách ưu đãi đối với Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia có 
hiệu lực thi hành. 

Nghị định gồm 3 Chương, 15 
Điều, quy định một số cơ chế, chính 
sách ưu đãi đối với Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo Quốc gia (sau đây gọi 
tắt là Trung tâm) được thành lập 
theo Quyết định số 1269/QĐ-TTg 
ngày 02 tháng 10 năm 2019 của 
Thủ tướng Chính phủ, tổ chức và cá 
nhân hoạt động tại Trung tâm và 
các đối tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo 
của Trung tâm.  

Đối tượng áp dụng gồm: Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia và 
các cơ sở hoạt động của Trung tâm 
trong phạm vi lãnh thổ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tổ 
chức, cá nhân trong nước và nước 

ngoài hoạt động tại Trung tâm; Đối 
tác hỗ trợ đổi mới sáng tạo của 
Trung tâm; Các tổ chức, cá nhân có 
liên quan khác.  

Theo Nghị Định, về cơ chế, chính 
sách ưu đãi chung, Nhà nước 
khuyến khích và có các cơ chế, 
chính sách ưu đãi, hỗ trợ để tạo môi 
trường nghiên cứu và phát triển, 
đầu tư kinh doanh thuận lợi tối đa 
tại Trung tâm. 

Điều này nhằm thu hút nhân tài, 
chuyên gia trong và ngoài nước, các 
tập đoàn, doanh nghiệp công nghệ 
lớn trong nước và từ các nước có 
trình độ công nghệ phát triển để 
thực hiện ý tưởng trên cơ sở khai 
thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô 
hình kinh doanh mới và có khả 
năng tăng trưởng nhanh. 

Trung tâm được hưởng các cơ 
chế, chính sách ưu đãi cao nhất và 
các thủ tục hành chính thuận lợi 
nhất theo quy định của pháp luật 
nhằm thực hiện hỗ trợ, phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng 
tạo, góp phần đổi mới mô hình tăng 
trưởng trên nền tảng phát triển khoa 
học và công nghệ. Cụ thể là Trung 
tâm được thuê đất trong thời hạn 50 
năm trong các Khu công nghệ cao 
và được miễn toàn bộ tiền thuê đất 
cho cả thời hạn thuê. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


