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KHOA HỌC VIỆT NAM ĐÃ 
TỪNG BƯỚC ĐỦ NĂNG LỰC 
GIẢI QUYẾT CÁC BÀI TOÁN 
LỚN CỦA ĐẤT NƯỚC 

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ 
chức Lễ tôn vinh các tổ chức, cá 
nhân tiêu biểu trong triển khai các 
nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ công 
tác phòng, chống dịch Covid-19. 

 
Nhiều nghiên cứu khả quan, kịp 

thời 
Từ những ngày đầu tiên dịch bệnh 

bùng phát, thực hiện chỉ đạo của 
lãnh đạo Chính phủ, Bộ KH&CN 
đã phối hợp xác định, đề xuất các 
nhiệm vụ, giải pháp phục vụ công 
tác phòng chống dịch; kịp thời triển 
khai theo quy trình đặc biệt các 
nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia 
nghiên cứu về đặc điểm dịch tễ học, 
chế tạo bộ KIT phát hiện virut 
corona chủng mới (SARS-CoV2), 
kháng thể đơn dòng, phác đồ điều 
trị, robot và máy thở phục vụ tình 
huống ứng phó với các cấp độ dịch 
bùng phát. 

Đến nay, nhiều nghiên cứu đã có 
kết quả khả quan, kịp thời phục vụ 
thiết thực cho việc phòng, chống 
dịch. Tiêu biểu như: Phát huy nền 
tảng của Hệ tri thức Việt số hóa 
trong phòng, chống dịch Covid-19 
trong việc xây dựng bản đồ vùng 
dịch sử dụng Vmap, phát hiện 
những người có nguy cơ lây nhiễm 
tại các điểm du lịch; xây dựng phần 
mềm khai báo y tế; tham gia tổ 
thông tin đáp ứng nhanh phòng, 
chống dịch Covid-19… tập hợp, 
huy động các nhà khoa học, các 
chuyên gia nghiên cứu và kịp thời 
có các sản phẩm KH&CN phục vụ 
hiệu quả công tác truy vết, kiểm 
soát các ca bệnh, khoanh vùng, dập 
dịch, dự báo dịch tễ,… đóng góp 
tích cực cho công tác phòng, chống 
dịch.  

Đặc biệt, nghiên cứu, sản xuất 
thành công bộ KIT phát hiện 
SARS-CoV-2 (do Học viện Quân y 
chủ trì, phối hợp với Công ty cổ 
phần Công nghệ Việt Á thực hiện), 
đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng, 
Vương quốc Anh cấp giấy chứng 
nhận được bán tự do tại thị trường 
châu Âu số 2020041602179596/1 
ngày 20/4/2020; Tổ chức Y tế thế 
giới cấp Giấy chứng nhận chất 
lượng sản phẩm vào ngày 
24/4/2020. Cho đến nay, hơn 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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230.000 test đã được cung cấp cho 
cả nước, góp phần đặc biệt quan 
trọng trong công tác phòng chống 
Covid-19 ở nước ta. Bên cạnh đó, 
bộ KIT đã được tặng cho một số 
nước như Lào, Indonesia, Hungary 
góp phần tăng tình hữu nghị với các 
nước. 

Bên cạnh đó, nghiên cứu, sản xuất 
và thử nghiệm thành công sản phẩm 
robot hỗ trợ y tế (do Học viện Kỹ 
thuật Quân sự thực hiện). VIBOT - 
1a được thử nghiệm tại Bệnh viện 
Đa khoa Bắc Thăng Long, Đông 
Anh, Hà Nội, giúp giảm tải công 
việc cho đội ngũ y bác sỹ, giảm tiếp 
xúc trực tiếp với người nhiễm bệnh, 
người nghi nhiễm bệnh, qua đó 
giảm lây nhiễm chéo. 

Ngoài ra, nghiên cứu, chế tạo và 
thử nghiệm thành công robot 
NaRoVid1 (do Viện Ứng dụng 
Công nghệ thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ thực hiện) có tính năng 
lau khử khuẩn sàn nhà nhằm hỗ trợ, 
thay thế nhân viên y tế trong các 
khu vực cách ly điều trị bệnh nhân 
nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 
Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội. 

Khát khao cống hiến cho khoa 
học nước nhà 

Chia sẻ tại lễ tôn vinh các tổ chức, 
cá nhân tiêu biểu trong triển khai 

các nhiệm vụ nghiên cứu phục vụ 
công tác phòng, chống dịch Covid-
19, tiến sĩ Đào Thị Thu Hà, đại diện 
nhóm nghiên cứu của Đề án Hệ tri 
thức Việt số hóa cho biết, là một 
người có xuất thân khoa học, những 
điều mới lạ luôn có sức thu hút kỳ 
diệu, kể cả là Covid-19 đầy chết 
chóc vẫn có sự lôi cuốn rất lớn với 
tôi. Tham gia nhóm chuyên gia 
Covid, với gần 300 nhà khoa học, 
tôi cảm thấy được sự hừng hực 
muốn đóng góp của từng cá nhân 
với vận mệnh của đất nước, ai cũng 
khao khát được cống hiến. Khi 
tham gia, bạn cảm nhận được rất rõ 
câu nói “đừng hỏi Tổ quốc đã làm 
gì cho ta”, tất cả chỉ cùng mong 
muốn có thể làm được một chút gì 
đó, dù rất nhỏ, cho thời điểm khó 
khăn đó của đất nước. 

Thông qua nhiều chương trình 
khoa học và công nghệ quốc gia 
như chương trình KC10 “Nghiên 
cứu ứng dụng, phát triển công nghệ 
tiên tiến phục vụ bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe cộng đồng”, KC04 
“Nghiên cứu phát triển và ứng dụng 
công nghệ sinh học”, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã đầu tư cho các 
đơn vị, trong đó có Học viện Quân 
y thực hiện nhiều nhiệm vụ để tạo 
ra sản phẩm thiết thực. Nhờ sự đầu 
tư của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
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Bộ Quốc phòng, các nhà khoa học 
thuộc nhóm nghiên cứu của Học 
viện Quân y có trình độ cao, được 
đào tạo bài bản, đã có nhiều kinh 
nghiệm trong nghiên cứu khoa học 
nói chung và nghiên cứu chế tạo bộ 
KIT nói riêng. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng 
định, ngay từ những ngày đầu bùng 
phát dịch Covid-19, ngành khoa 
học và công nghệ đã tích cực huy 
động các chuyên gia, nhà khoa học 
hàng đầu trong và ngoài nước, các 
tổ chức, doanh nghiệp khoa học và 
công nghệ khẩn trương triển khai 
các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ phục vụ phòng chống dịch 
bệnh theo phương châm “chống 
dịch như chống giặc”. 

Các kết quả khả quan từ việc 
nghiên cứu thành công các sản 
phẩm phục vụ công tác phòng, 
chống dịch trong thời gian ngắn 
như vừa qua cho chúng ta nhiều bài 
học kinh nghiệm. Một mặt, với sự 
quan tâm đầu tư của nhà nước và xã 
hội, các tổ chức khoa học công 
nghệ và các nhà khoa học của Việt 
Nam đã từng bước đủ năng lực để 
giải quyết các bài toán lớn của đất 
nước. Mặt khác, việc tổ chức thực 
hiện các nhiệm vụ khoa học công 
nghệ phòng, chống dịch cũng cho 
chúng ta nhiều kinh nghiệm trong 

việc tổ chức các nhiệm vụ nghiên 
cứu chung giữa viện, trường và các 
doanh nghiệp để giải quyết nhu cầu 
cụ thể, cấp thiết của xã hội. 

 (most.gov.vn) 
 

“KHI ĐẤT NƯỚC ĐỨNG 
TRƯỚC NHỮNG THÁCH 
THỨC, KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ ĐÃ CHỨNG MINH VAI 
TRÒ QUAN TRỌNG TRÊN 
TUYẾN ĐẦU” 

Tại lễ kỷ niệm Ngày Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh: 
Chưa bao giờ tất cả các lực lượng 
khoa học, từ những người chuyên 
làm nghiên cứu, các viện nghiên 
cứu, các doanh nghiệp tới những 
người bình thường cùng nhau chia 
sẻ, cùng nhau tìm ra giải pháp và 
cùng nhau làm những việc rất cụ 
thể. 

Tinh thần khoa học mở thực sự 
được triển khai mạnh mẽ 

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ 
tướng Vũ Đức Đam chúc mừng 
ngành KH&CN trong năm qua đã 
luôn nỗ lực, kế thừa thành tựu đã 
có, tiếp tục đạt được những kết quả 
rất đáng mừng trong phát triển khoa 
học và công nghệ nước nhà. 

Điều đó được thể hiện qua số 
lượng các công trình nghiên cứu 
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khoa học được đăng tải trên các tạp 
chí uy tín của thế giới; các giải 
thưởng, các sáng kiến hữu ích để 
góp phần tăng năng suất lao động, 
cải thiện đời sống của nhân dân. 
Đặc biệt quan trọng là ngành khoa 
học và công nghệ đã cùng nhau 
đóng góp xây dựng, đề xuất, kiến 
nghị về các định hướng, chính sách 
phát triển khoa học - công nghệ đưa 
vào dự thảo Chiến lược phát triển 
kinh tế - xã hội 10 năm tới để trình 
Đại hội Đảng toàn quốc tới đây. 

Theo Phó Thủ tướng, trong khó 
khăn, thách thức, ngành khoa học 
và công nghệ đã tìm ra thời cơ và tự 
tạo cho mình động lực vươn lên. Cụ 
thể, trong bối cảnh đất nước cùng 
cả thế giới phải phòng, chống đại 
dịch COVID-19, bên cạnh hoạt 
động nghiên cứu khoa học, những 
công trình nghiên cứu, ứng dụng 
tiếp tục được triển khai thì giới 
khoa học đã tự đặt ra những bài 
toán, thách đố mới, cùng nhau giải 
quyết. Trong kết quả đó, vai trò giới 
khoa học, công nghệ càng ngày 
càng được khẳng định. Tuy phấn 
khởi nhưng những người làm khoa 
học chưa thể hài lòng. Bởi “với 
truyền thống và phẩm giá, người 
dân Việt Nam hoàn toàn xứng đáng 
được sống một cuộc sống thịnh 
vượng, hoà bình, chan hoà yêu 

thương”. “Chúng ta đã nói rất nhiều 
xu thế khoa học mở của thế giới, 
nhưng có lẽ thời gian vừa qua là 
một thời gian rất đáng nhớ với giới 
khoa học Việt Nam khi tinh thần 
khoa học mở thực sự được triển 
khai mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực, 
đặc biệt là những lĩnh vực liên quan 
trực tiếp tới phòng, chống đại dịch 
COVID-19”, Phó Thủ tướng nhận 
xét. 

Nhân Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, Phó Thủ tướng gửi 
lời cảm ơn các quốc gia bè bạn, tổ 
chức quốc tế, cơ quan nghiên cứu 
quốc tế, các nhà khoa học, các giáo 
sư, những người thầy quốc tế đã 
luôn đồng hành và giúp đỡ cho nền 
khoa học Việt Nam. 

Phó Thủ tướng tin rằng với sự 
đoàn kết, cùng chung một mục tiêu 
cao cả là đem khoa học phục vụ 
nhân dân, phục vụ loài người thì 
nhất định khoa học, công nghệ sẽ 
góp phần đưa Việt Nam và cả thế 
giới vượt qua được những khó 
khăn, trực tiếp nhất là đại dịch 
COVID-19 vẫn còn đang hoành 
hành trên toàn cầu. Góp phần làm 
cho thế giới hoà bình, phát triển, 
môi trường không bị huỷ hoại. 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 
trạng thái bình thường mới ở Việt 
Nam và toàn thế giới sau dịch 
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Covid-19 đặt ra nhiều thách thức và 
cơ hội cho ngành khoa học và công 
nghệ của Việt Nam. Trong thời gian 
tới, Bộ KH&CN tiếp tục tích cực 
phối hợp với các bộ, ngành để hoàn 
thiện pháp luật về khoa học và công 
nghệ và đổi mới sáng tạo, trong đó 
tập trung vào việc đồng bộ với pháp 
luật về kinh tế, đầu tư, tài chính 
nhằm đẩy mạnh việc thu hút và sử 
dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư từ 
xã hội cho khoa học và công nghệ 
và tạo hành lang pháp lý thuận lợi 
cho doanh nghiệp và các tổ chức 
khoa học và công nghệ triển khai 
các nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ phục vụ các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, 
tiếp tục thúc đẩy sự phát triển của 
Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia, 
nhằm tạo động lực cho việc ứng 
dụng các thành tựu, kết quả của 
nghiên cứu khoa học, phát triển 
công nghệ vào sản xuất, kinh 
doanh.  

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN tiếp tục 
triển khai có hiệu quả các chương 
trình nghiên cứu cơ bản lớn của 
quốc gia như Chương trình trọng 
điểm quốc gia phát triển Toán học 
đến 2020; Chương trình phát triển 
vật lý đến năm 2020, Chương trình 
phát triển khoa học cơ bản trong 
lĩnh vực Hóa học, Khoa học sự 

sống, Khoa học trái đất và Khoa 
học biển giai đoạn 2017-2025… 

 (most.gov.vn) 
 
 

 
 
NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG 
NGHỆ BÀN GIẢI PHÁP GIÚP 
DOANH NGHIỆP, NGƯỜI DÂN 
PHỤC HỒI SẢN XUẤT 

Phát biểu tại Hội nghị Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 
đánh giá cao những kết quả hoạt 
động KH&CN trong cả nước thời 
gian qua đã kịp thời có những giải 
pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người 
dân ứng phó thành công với đại 
dịch Covid-19. 

KH&CN: chủ động, đi đầu, 
phát huy thế mạnh 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng 
Phạm công Tạc cho biết, năm 2019 
hoạt động khoa học và công nghệ 
của toàn ngành nói chung và của 
các địa phương nói riêng, đạt được 
nhiều kết quả quan trọng. Mặc dù 
nền kinh tế thế giới bị ảnh hưởng 
nặng nề bởi dịch Covid-19 nhưng 
Việt Nam vẫn duy trì tốc độ tăng 
trưởng dương. Để duy trì sản xuất, 
phục vụ phát triển KT-XH trong 
năm 2020 và những năm tiếp theo 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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thì vai trò của KH&CN, vai trò của 
Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) rất quan trọng. 

 “Hội nghị trực tuyến hôm nay, 
Bộ KH&CN, Hiệp Hội DNVVN 
cùng các địa phương tập trung trao 
đổi, thảo luận và thống nhất hành 
động thực hiện một số giải pháp 
KH&CN mang tính cấp bách để hỗ 
trợ, phục vụ doanh nghiệp, người 
dân phục hồi và phát triển sản xuất, 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm” - Thứ trưởng chia sẻ. 

Theo ông  Nguyễn Văn Thân, Chủ 
tịch Hiệp hội DNNVV, Việt Nam 
đã hoàn thành xuất sắc việc ngăn 
chặn và kiểm soát đại dịch Covid-
19, mọi hoạt động sản xuất, kinh 
doanh của doanh nghiệp, người dân 
đều đã được khôi phục trở lại bình 
thường. Đây là thắng lợi của cả 
nước đặc biệt là của Bộ KH&CN. 
Có thể thấy, tác động của KH&CN 
trong giai đoạn Covid-19 là rất 
đáng kể, hỗ trợ nhiều cho doanh 
nghiệp, người dân và người lao 
động trong công việc và sinh hoạt 
hàng ngày như trao đổi thông tin, 
giảng dạy, mua sắm và thanh toán 
trực tuyến… 

Đại diện cộng đồng DNNVV, ông 
Nguyễn Văn Thân cũng chỉ ra hai 
cơ hội tốt bứt phá nền kinh tế sau 
đại dịch, trong đó đều gắn liền với 

vai trò của ngành KH&CN. Theo 
ông Thân, trong tình hình hội nhập 
kinh tế thế giới mà trong đó vai trò 
của KH&CN là vô cùng quan trọng 
như việc thúc đẩy ứng dụng 
KH&CN để kích thích tiêu dùng 
nội địa, vai trò của quản lý nhà 
nước trong truy xuất nguồn gốc, 
những vướng mắc trong cộng đồng 
doanh nghiệp đối mặt khi đăng ký 
quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) cũng 
như những khó khăn của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và nghị 
định 13 về hỗ trợ doanh nghiệp... là 
rất cần thiết. 

Tại Hội nghị, đại diện một số đơn 
vị thuộc Bộ đã có những báo cáo 
liên quan đến một số nhiệm vụ 
trọng tâm gắn với hoạt động 
KH&CN địa phương. Nhiều Giám 
đốc Sở KH&CN đã đánh giá cao 
những nỗ lực của Bộ KH&CN 
trong việc tạo hành lang pháp lý 
cho KH&CN phát triển, đặc biệt thể 
hiện cao độ trong tình hình dịch 
bệnh Covid-19. Đề xuất, kiến nghị 
nhằm “hiến kế” tháo gỡ những khó 
khăn trong hoạt động KH&CN tại 
địa phương liên quan liên đến giải 
pháp phát triển doanh nghiệp 
KH&CN theo Nghị định 13; việc 
thực hiện Quyết định số 100/QĐ-
TTg ngày 09/01/2019 về phê duyệt 
Đề án triển khai, áp dụng và quản lý 
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hệ thống truy xuất nguồn gốc. Đề 
xuất những giải pháp để tháo gỡ 
khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp thúc 
đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh 
trong thời gian tới,.... 

Những vấn đề liên quan đến 
Chương trình nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đặc 
biệt là Công tác phối hợp với Hiệp 
hội DNNVV Việt Nam và Hiệp hội 
DNNVV các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương để triển khai Đề 
án 100 và các nhiệm vụ hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới, ứng dụng 
công nghệ; Nhiều ý kiến cũng đề 
xuất có phương án cụ thể triển khai 
Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 
2030 và giải quyết khó khăn vướng 
mắc trong hoạt động bảo hộ quyền 
sở hữu công nghiệp cho các sản 
phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đặc 
hữu...; Triển khai đề án 844 và hỗ 
trợ cho nhóm doanh nghiệp hoạt 
động khởi nghiệp sáng tạo, doanh 
nghiệp KH&CN; Tìm kiếm các giải 
pháp huy động nguồn lực đầu tư 
cho KH&CN, nhất là từ doanh 
nghiệp; Nội dung nhiệm vụ và giải 
pháp về khoa học công nghệ và đổi 
mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) 
trong văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp 
tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-
2025, các nghị quyết/chương 
trình/đề án/kế hoạch... để triển khai 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp 
tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025; Nội dung 
trọng tâm trong xây dựng kế hoạch 
KH&CN năm 2021 và giai đoạn 
2021-2025. 

Tạo điều kiện tối đa cho hoạt 
động KHCN&ĐMST  

Để tháo gỡ những khó khăn, 
vướng mắc trong hoạt động 
KH&CN địa phương trong thời 
gian tới, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
cho rằng, cần chú trọng một số vấn 
đề trọng tâm như: các Sở KH&CN 
cần chủ động tham mưu, đề xuất 
cho Tỉnh ủy, Thành ủy, HĐND, 
UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp khoa 
học và công nghệ hỗ trợ cho doanh 
nghiệp và người dân phục hồi 
nhanh chóng sản xuất, khắc phục 
mọi khó khăn do dịch bệnh gây ra. 
Đặc biệt là tháo gỡ các vướng mắc 
liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn 
đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ; 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cơ 
chế ưu đãi doanh nghiệp theo Nghị 
định 13… 

“Bộ KH&CN sẽ luôn luôn đồng 
hành, sát cánh cùng các địa phương 
để tháo gỡ những khó khăn, hạn 
chế, đồng thời khai thác thế mạnh 
của từng địa phương trong hoạt 
động KH&CN nhằm thúc đẩy hoạt 
động KH&CN mạnh mẽ hơn trong 
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thời gian tới”, Bộ trưởng khẳng 
định.  

Đồng thời, Bộ KH&CN đề nghị 
Hiệp hội DNNVV là đầu mối cung 
cấp thông tin, phản ánh nhu cầu, 
tổng hợp đề xuất những kiến nghị, 
từ đó đưa ra bài toán cụ thể,  đề 
xuất và phối hợp với Bộ KH&CN 
trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện 
thuận lợi sát cánh cùng cộng đồng 
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, 
phát triển sản xuất kinh doanh. 

Bộ trưởng cũng giao nhiệm vụ 
cho các các đơn vị trực thuộc Bộ 
KH&CN khẩn trương có các giải 
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo 
điều kiện cho hoạt động 
KHCN&ĐMST ở địa phương phát 
triển đúng như Kết luận số 50-
KL/TW gồm: Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác thông tin, tuyên truyền; Rà 
soát, hoàn thiện chính sách, pháp 
luật về đầu tư, tài chính và doanh 
nghiệp, bảo đảm đồng bộ với các 
quy định pháp luật về KH&CN; Tái 
cơ cấu các chương trình KHCN 
quốc gia, nâng cao năng lực ứng 
dụng KH&CN; Phát triển tiềm lực 
KH&CN; Tiếp tục thúc đẩy phát 
triển mạnh thị trường KH&CN và 
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; 
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về khoa 
học và công nghệ. 

(most.gov.vn) 

NHIỀU NHIỆM VỤ ĐƯỢC LỰA 
CHỌN THAM GIA CHƯƠNG 
TRÌNH KC-4.0/19-25  

Nhằm giới thiệu một số kết quả đã 
đạt được của Chương trình và định 
hướng giai đoạn 2021 - 2015, Ban 
Chủ nhiệm chương trình phối hợp 
với Vụ Công nghệ cao và các đơn vị 
chức năng tổ chức Hội thảo “Giới 
thiệu một số kết quả đạt được của 
Chương trình KC-4.0/19-25” và 
định hướng giai đoạn 2021 – 2025. 

Phát biểu khai mạc tại Hội thảo, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế 
Duy, Chủ nhiệm Chương trình KC-
4.0/19-25 cho biết: Tại Hội thảo 
này các chuyên gia sẽ giới thiệu về 
một số kết quả ban đầu đã đạt được 
của Chương trình cũng như cơ chế 
quản lý triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ và một số định hướng, 
nghiên cứu và ứng dụng các công 
nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 
ở Việt Nam. Thứ trưởng đề nghị 
các đại biểu tham dự Hội thảo sẽ 
cùng tập trung trao đổi, làm rõ 
những vấn đề liên quan đến 
Chương trình và tư vấn, đóng góp ý 
kiến đối với định hướng nghiên 
cứu, phát triển trí tuệ nhân tạo ở 
Việt Nam. Đồng thời, Thứ trưởng 
Bùi Thế Duy cũng bày tỏ mong 
muốn sau Hội thảo này sẽ có thêm 
nhiều đề xuất nhiệm vụ có chất 
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lượng hơn tham gia Chương trình 
để từ đó tạo ra được các sản phẩm 
ứng dụng trong trong sản xuất – 
kinh doanh, có sự lan tỏa trong xã 
hội. 

Tại Hội thảo, các đại biểu được 
thông tin về Chương trình KC- 
4.0/19-25 và trao đổi, giải đáp các 
thắc mắc xung quanh việc đề xuất 
đề tài, dự án thuộc Chương trình. 
Theo đó, với mục đích thúc đẩy 
nghiên cứu, chuyển giao và ứng 
dụng các công nghệ chủ chốt của 
công nghiệp 4.0 để tạo ra các sản 
phẩm kinh doanh và dịch vụ; hỗ trợ 
đổi mới và triển khai mô hình quản 
trị, sản xuất kinh doanh của tổ chức, 
doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu 
tiên và quan trọng theo định hướng 
chuyển đổi số, Bộ KH&CN đã ban 
hành Quyết định số 2813/QĐ-
BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt 
Chương trình khoa học và công 
nghệ trọng điểm cấp quốc gia giai 
đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng công 
nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số 
KC-4.0/19-25. 

GS.TS Nguyễn Thanh Thủy - Phó 
Chủ nhiệm Chương trình đã trình 
bày các nội dung quan trọng liên 
quan đến đề xuất đề tài, nhiệm vụ 
Chương trình. Cụ thể: Các đề xuất 
cần phù hợp với mục tiêu, nội dung, 

sản phẩm đã được ban hành tại 
Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN 
ngày 27/9/2018 của Bộ KH&CN, 
trong đó ưu tiên: Các đề xuất của 
các Bộ, Ngành, UBND cấp tỉnh; 
các đề xuất có sự phối hợp giữa các 
viện nghiên cứu, trường đại học và 
các tổ chức, doanh nghiệp 
KH&CN, đặc biệt các công ty khởi 
nghiệp sáng tạo nhằm hỗ trợ, hoàn 
thiện công nghệ; đổi mới và triển 
khai mô hình quản trị, sản xuất - 
kinh doanh trong các lĩnh vực ưu 
tiên và quan trọng. 

Bên cạnh đó, Chương trình có ưu 
tiên đối với các đề xuất có sự đặt 
hàng và tài trợ từ doanh nghiệp; các 
đề xuất có sản phẩm có thể triển 
khai ứng dụng trực tiếp trong đời 
sống, có sự lan tỏa trong xã hội; các 
đề xuất nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng các công nghệ chủ chốt 
của công nghiệp 4.0 thuộc Danh 
mục ban hành tại của Quyết định số 
3685/QĐ-BKHCN ngày 
03/12/2018 của Bộ KH&CN. 

Theo đó, các đề xuất sẽ được tiếp 
nhận theo 3 nhóm nội dung thuộc 
khung Chương trình KC-4.0/19-25 
bao gồm, nhóm 1: Nghiên cứu, phát 
triển, chuyển giao và ứng dụng các 
công nghệ chủ chốt của công 
nghiệp 4.0 (Trí tuệ nhân tạo, chuỗi 
khối, phân tích dữ liệu lớn, Internet 



Số 290 - 6/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 10 

kết nối vạn vật, mạng di động thế 
hệ thứ 5, robot, điện toán đám 
mây…) để tạo ra các sản phẩm 
trong sản xuất, kinh doanh và dịch 
vụ như: y tế, du lịch, tài chính - 
ngân hàng, nông nghiệp, công 
nghiệp chế biến và chế tạo, giáo 
dục - đào tạo và dạy nghề, giao 
thông, xây dựng, thông tin - truyền 
thông, tài nguyên - môi trường, 
quốc phòng, an ninh. 

Nhóm 2: Nghiên cứu, xây dựng 
cơ sở dữ liệu và hạ tầng số làm nền 
tảng, phục vụ phát triển và ứng 
dụng công nghệ chủ chốt của công 
nghiệp 4.0. 

Nhóm 3: Nghiên cứu ứng dụng 
các mô hình quản trị, sản xuất kinh 
doanh của các tổ chức, các doanh 
nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên và 
quan trọng theo đinh hướng chuyển 
đổi số, thích ứng với cách mạng 
công nghiệp 4.0. 

Ngoài ra, các đề xuất cần có địa 
chỉ ứng dụng các kết quả do đề 
tài/dự án tạo ra; cam kết hỗ trợ hoàn 
thiện, chuyển giao công nghệ và 
triển khai ứng dụng trực tiếp trong 
phát triển kinh tế - xã hội. Tổ chức, 
cơ quan ứng dụng sản phẩm của đề 
tài, dự án được đề xuất cần có đủ uy 
tín và năng lực để tiếp nhận và triển 
khai một cách hiệu quả các sản 
phẩm tạo ra. 

Năm 2020, Chương trình đã nhận 
được 164 đề xuất nhiệm vụ và đã 
xác định, tuyển chọn được 15 
nhiệm vụ thuộc nhiều lĩnh vực khác 
nhau để triển khai,  cụ thể: y tế có 
05 nhiệm vụ; công nghiệp chế biến, 
chế tạo có 03 nhiệm vụ; an ninh, 
quốc phòng có 02 nhiệm vụ; tài 
nguyên, môi trường có 01 nhiệm 
vụ; công nghệ thông tin, truyền 
thông có 01 nhiệm vụ; nông nghiệp 
có 01 nhiệm vụ; giáo dục đào tạo có 
02 nhiệm vụ. 

Đối với các nhiệm vụ sẽ triển khai 
trong năm 2021, Chương trình đã 
nhận được gần 150 đề xuất. Ban 
chủ nhiệm, các đơn vị chức năng 
của Bộ đã phối hợp với các Hội 
đồng khoa học xác định và trình Bộ 
KH&CN phê duyệt Danh mục 20 
nhiệm vụ đưa vào tuyển chọn. Hiện 
nay, các đơn vị chức năng của Bộ 
đang trong quá trình tổ chức các 
Hội đồng để tuyển chọn nhiệm vụ 
này.    

Ông Trần Đỗ Đạt, Phó Giám đốc 
Văn phòng các Chương trình trọng 
điểm cấp Nhà nước, cho biết thêm, 
các nhiệm vụ được đề xuất đặt hàng 
phải có tính cấp thiết cao hoặc tầm 
quan trọng đối với phát triển kinh tế 
- xã hội, an ninh quốc phòng trong 
phạm vi cả nước; và các vấn đề 
khoa học cần phải huy động nguồn 
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lực KH&CN (nhân lực, tài chính) 
của quốc gia hoặc góp phần giải 
quyết những nhiệm vụ mang tính 
chất liên ngành, liên vùng. Ngoài 
ra, các nhiệm vụ không được trùng 
lặp về nội dung với các nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng ngân sách nhà 
nước đã và đang thực hiện.  

Tại Hội thảo các đại biểu cũng có 
nhiều ý kiến đóng góp, tư vấn đối 
với Ban chủ nhiệm, các đơn vị chức 
năng của Bộ để việc tổ chức triển 
khai Chương trình ngày càng hiệu 
quả và thiết thực hơn. 

(most.gov.vn) 
 

PHÁT TRIỂN KHCN PHỤC VỤ 
SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP 
HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban 
hành Kế hoạch thực hiện Kết luận 
số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của 
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện 
Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 
khóa XI về phát triển khoa học và 
công nghệ (KHCN) phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế. 

Có 6 nhiệm vụ, giải pháp thực 
hiện Kế hoạch gồm: 1- Tiếp tục đẩy 
mạnh công tác thông tin, tuyên 
truyền; 2- Rà soát, hoàn thiện chính 

sách, pháp luật về đầu tư, tài chính 
và doanh nghiệp, bảo đảm đồng bộ 
với các quy định pháp luật về 
KHCN; 3- Tái cơ cấu các chương 
trình KHCN quốc gia, nâng cao 
năng lực ứng dụng KHCN; 4- Phát 
triển tiềm lực KHCN; 5- Tiếp tục 
thúc đẩy phát triển mạnh thị trường 
KHCN và hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo; 6- Đẩy mạnh hợp tác quốc 
tế về KHCN. 

Hoàn thiện chính sách bảo đảm 
đồng bộ với quy định về KHCN 

Trong đó, về nhiệm vụ rà soát, 
hoàn thiện chính sách pháp luật về 
đầu tư, tài chính và doanh nghiệp, 
bảo đảm đồng bộ với các quy định 
pháp luật về KHCN, các bộ, ngành, 
địa phương có trách nhiệm rà soát 
quy định pháp luật liên quan đến 
ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý cần sửa đổi, bổ sung ban hành 
mới bảo đảm đồng bộ với các quy 
định pháp luật về KHCN. Tiếp tục 
đổi mới đồng bộ cơ chế, phương 
thức quản lý tổ chức, hoạt động 
KHCN phù hợp với đặc thù của lĩnh 
vực KHCN và nhu cầu phát triển 
của ngành, địa phương, đáp ứng 
nhu cầu nhiệm vụ trong tình hình 
mới. 

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương liên quan 
tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính 
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sách phát triển hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia theo hướng lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm; trường 
đại học, viện nghiên cứu là chủ thể 
nghiên cứu chủ yếu của hệ thống 
khoa học quốc gia. Đồng thời, hoàn 
thiện cơ chế nhằm nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động hỗ trợ, 
tài trợ cho hoạt động KHCN và đổi 
mới sáng tạo của Quỹ phát triển 
KHCN quốc gia và Quỹ đổi mới 
công nghệ quốc gia; xây dựng cơ 
chế, chính sách quản lý, đãi ngộ, 
trọng dụng phù hợp nhằm nâng cao 
năng lực, hiệu quả bộ máy và đội 
ngũ cán bộ quản lý nhà nước về 
KHCN và đổi mới sáng tạo. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Bộ KH&CN và các bộ, ngành có 
liên quan phát huy quỹ phát triển 
KHCN của doanh nghiệp, khuyến 
khích nhiều doanh nghiệp thành lập 
và tăng quy mô các quỹ phát triển 
KHCN; thúc đẩy, khuyến khích khu 
vực tư nhân và doanh nghiệp đầu tư 
mạnh mẽ cho KHCN và đổi mới 
sáng tạo. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, 
phối hợp với các bộ, ngành có liên 
quan xây dựng cơ chế, chính sách 
để gắn kết hoạt động KHCN và đổi 
mới sáng tạo trong các cơ sở giáo 
dục đại học. 

Phát triển tiềm lực KHCN 

Về nhiệm vụ phát triển tiềm lực 
KHCN, các bộ, ngành, địa phương 
trong phạm vi quản lý được giao, có 
trách nhiệm quan tâm đầu tư để 
nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực KHCN; xây dựng và phát triển 
cơ sở hạ tầng phục vụ nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; 
khuyến khích phát triển doanh 
nghiệp KHCN đáp ứng yêu cầu 
phát triển đất nước và bảo vệ tổ 
quốc trong tình hình mới. 

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành có liên quan triển 
khai thực hiện chính sách sử dụng, 
trọng dụng cá nhân hoạt động 
KHCN và chính sách thu hút cá 
nhân hoạt động KHCN là người 
Việt Nam ở nước ngoài và chuyên 
gia nước ngoài tham gia hoạt động 
KHCN tại Việt Nam. 

Xây dựng và triển khai chính sách 
khuyến khích, thúc đẩy gắn kết 
viện, trường với doanh nghiệp đưa 
nhanh kết quả nghiên cứu vào phục 
vụ sản xuất kinh doanh; xây dựng 
các quy chuẩn về đạo đức nghề 
nghiệp trong nghiên cứu khoa học 
phù hợp thông lệ quốc tế. 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về 
KHCN 

Các bộ, ngành, trong phạm vi 
quản lý được giao, có trách nhiệm 
đa dạng hóa đối tác và đẩy mạnh 
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hợp tác quốc tế về KHCN có trọng 
tâm, trọng điểm, theo lĩnh vực ưu 
tiên; chú trọng khai thác, chuyển 
giao công nghệ từ các địa bàn có 
công nghệ nguồn; gắn kết giữa hợp 
tác quốc tế về KHCN với hợp tác 
quốc tế về kinh tế. 

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành có liên quan tổ chức 
thực hiện tốt các hiệp định về 
KHCN và đổi mới sáng tạo đã ký, 
đồng thời ký kết và triển khai các 
hiệp định, thỏa thuận hợp tác mới 
theo hướng mở rộng và làm sâu sắc 
hơn hợp tác KHCN với các đối tác, 
đặc biệt là các nước đối tác chiến 
lược, các đối tác quan trọng có trình 
độ KHCN tiên tiến, sở hữu công 
nghệ nguồn; hỗ trợ giao lưu, trao 
đổi học thuật về KHCN tầm khu 
vực và quốc tế. 

 (chinhphu.vn) 
 
 

 
 Việt Nam công bố thêm 2 bộ 
kit chẩn đoán Covid-19 được lưu 
hành tại châu Âu  

Chiều 5/6, tại Hà Nội, Hiệp hội 
Doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ Việt Nam và Công ty Cổ phần 
Sao Thái Dương đã phối hợp công 
bố thành tựu nghiên cứu và sản 
xuất 2 bộ kit chẩn đoán phát hiện 

virus SARS-CoV-2 là One-step RT-
PCR Covid-19 kit THAI DUONG 
và RT-LAMP Covid-19 Kit THAI 
DUONG. 

Hai bộ kit chẩn đoán Covid-19 sử 
dụng kỹ thuật RT-LAMP, RT- 
PCR- là thành quả nghiên cứu, sản 
xuất trên cơ sở kế thừa từ đề tài 
nghiên cứu chế tạo kit chẩn đoán 
SARS-CoV-2 của hai nhóm các nhà 
khoa học tại Viện Kiểm định Quốc 
gia Vaccine và sinh phẩm y tế và 
trường Đại học Bách khoa Hà Nội. 

Bộ sinh phẩm mang tên One-step 
RT-PCR Covid-19 kit Thái Dương 
được nghiên cứu chế tạo, sản xuất 
thành công trên quy mô công 
nghiệp và được thử nghiệm cho 
phát hiện SARS-Cov-2 từ bệnh 
phẩm lâm sàng tại Viện vệ sinh 
dịch tễ Trung ương và Bệnh viện 
Bệnh nhiệt đới trung ương. 

Bộ kit sử dụng kỹ thuật RT-
LAMP cho kết quả rất khả quan tại 
phòng thí nghiệm với độ nhạy 10 
phiên bản/phản ứng, độ chính xác 
và độ đặc hiệu tương đương 
phương pháp chuẩn RT-PCR của 
WHO.. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Trần 
Văn Tùng đánh giá cao thành quả 
nghiên cứu, kết quả phối hợp 
nghiên cứu giữa Công ty Sao Thái 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Dương và các tổ chức khoa học và 
công nghệ bằng nguồn ngân sách 
của doanh nghiệp, đó là các bộ sinh 
phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép sử 
dụng trong sàng lọc nhiễm SARS-
CoV-2. Sự thành công này thể hiện 
tinh thần hợp tác nghiên cứu khoa 
học của Công ty Sao Thái Dương, 
một doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ đã chung tay, đồng hành cùng 
cả nước chống dịch covid-19. 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, 
hai bộ kit One-step RTPCR Covid-
19 Kit THAI DUONG và RT-
LAMP Covid-19 Kit THAI 
DUONG có khả năng rút ngắn thời 
gian làm các xét nghiệm sàng lọc, 
với độ tin cậy cao, có khả năng phát 
hiện và khẳng định những sai sót 
trong quá trình lấy mẫu… Như vậy, 
hai bộ kit này đã tạo nên sự khác 
biệt, thể hiện sự hiệu quả khi ứng 
dụng khoa học công nghệ của Việt 
Nam", Thứ trưởng nhận định. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn 
mạnh, Bộ Khoa học và Công nghệ 
sẽ luôn ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ 
Công ty cùng các nhà khoa học tiếp 
tục nghiên cứu, phát triển sản phẩm 
này ở trong và ngoài nước.  

Cả hai bộ kit RT-LAMP, RT- 
PCR chẩn đoán Covid-19 được sản 
xuất trên dây truyền đạt tiêu chuẩn 
ISO 13485:2016, đã được Viện Vệ 

sinh dịch tễ Trung ương kiểm định 
đạt tiêu chuẩn về độ nhạy, độ đặc 
hiệu và tính ổn định trong thử 
nghiệm phát hiện SARS-CoV-2. 

Trong đó, đặc biệt là bộ kit sử 
dụng kỹ thuật RT-LAMP - kỹ thuật 
khuếch đại đẳng nhiệt, có ưu điểm 
là đơn giản, không yêu cầu trang 
thiết bị phức tạp và kết quả có thể 
đọc trực tiếp bằng mắt thường dựa 
vào sự đổi màu của chất chỉ thị. 

Đặc biệt, bộ sinh phẩm này cho 
phép giảm đáng kể thời gian phân 
tích mẫu chỉ là 30 phút so với 
khoảng 120 phút khi sử dụng kỹ 
thuật real-time RT-PCR, đồng thời, 
không cho kết quả dương tính giả. 

Hiện nay, bộ kit RT-LAMP Thai 
Duong này đang nhận được nhiều 
sự quan tâm của các nước châu Âu 
và Mỹ vì khả năng ứng dụng phù 
hợp trong việc mở rộng quy mô xét 
nghiệm SARS-CoV-2 tại các nước 
này. Cả 2 bộ kit đều được cấp 
chứng chỉ lưu hành tự do tại EU 
(Chứng chỉ CE). 

(most.gov.vn) 
 

 Chế phẩm sinh học xử lý nước 
bị nhiễm amoni  

Một trong những loại ô nhiễm phổ 
biến nhất ở các vùng nuôi trồng 
thủy sản tại Việt Nam hiện nay là ô 
nhiễm amoni (NH3) – một loại chất 
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độc phát sinh từ các thức ăn dư 
thừa và chất thải của tôm cá. Mặc 
dù nồng độ amoni trong các vùng 
nuôi trồng thủy sản thường không 
cao bằng các loại nước thải sinh 
hoạt,  song vẫn dễ dàng ảnh hưởng 
tới sự sinh trưởng của các loài thủy 
sản chỉ với hàm lượng rất nhỏ. Ô 
nhiễm amoni sẽ kéo theo ô nhiễm 
nitrit - hợp chất cực kỳ độc cho 
động vật thủy sinh, đặc biệt là các 
ấu trùng nuôi, chỉ với hàm lượng 
nitrit vượt quá 0,3 mg/l sẽ ức chế 
vận chuyển oxy trong máu. 

TS. Hoàng Phương Hà và các 
cộng sự ở Viện Công nghệ sinh 
học, Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam đã xây dựng một quy trình sản 
xuất chế phẩm sinh học dùng đề xử 
lý nước bị nhiễm amoni, dựa trên 
nguyên lý hoạt động của nhóm vi 
khuẩn nitrat hóa. Quy trình này là 
kết quả của một quá trình nghiên 
cứu dài mà TS. Hoàng Phương Hà 
theo đuổi từ khi còn làm nghiên cứu 
sinh. 

Về bản chất, quy trình sản xuất 
chế phẩm này cũng tương tự quy 
trình sản xuất các chế phẩm sinh 
học chứa vi khuẩn xử lý ô nhiễm 
nước nói chung, điểm khác biệt lớn 
nhất là tỉ lệ phối trộn các thành 
phần. Các bước cụ thể bao gồm: (1) 
chuẩn bị môi trường khoáng cơ sở 

và nền mang (tro trấu); (2) hoạt hóa 
và nhân giống riêng rẽ các chủng vi 
khuẩn oxy hóa amoni và chủng vi 
khuẩn oxy hóa nitrit; (3) thu sinh 
khối; (4) chuẩn bị môi trường lên 
men xốp bằng cách phối trộn dịch 
sinh khối vi khuẩn – môi trường – 
nền mang theo tỉ lệ 1-10-20; (5) lên 
men trong 3 ngày ở nhiệt độ 28°C; 
(6) sấy, kiểm tra mật độ tế bào và 
đóng gói. 

Việc sử dụng tro trấu là cơ chất 
cho bước lên men xốp của quy trình 
sản xuất là một điểm hoàn toàn mới 
so với các chế phẩm xử lý nước 
nhiễm amoni khác trên thị trường, 
vừa phù hợp cho sự phát triển của 
vi khuẩn, vừa tận dụng được 
nguyên liệu sẵn có ở Việt Nam. Từ 
quy trình trên, các nhà khoa học sẽ 
thu được chế phẩm sinh học chứa 
hỗn hợp các chủng vi khuẩn nitrat 
hóa, bao gồm chủng vi khuẩn oxy 
hóa amoni Nitrosomonas eutropha 
PĐ 58, Nitrosomonaseuropaea PĐ 
60 và chủng vi khuẩn oxy hóa nitrit 
Nitrobacter winogradski 2NM, 
Nitrobacter vulgaris 5NM. 

Khi bổ sung chế phẩm vào môi 
trường nước bị ô nhiễm amoni, đặc 
biệt là nước nuôi trồng thủy sản, 
các vi khuẩn này sẽ bám dính trên 
chất mang của hệ thống hoặc trôi 
nổi theo dòng nước, sử dụng các 
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hợp chất nitơ vô cơ gây ô nhiễm 
làm nguồn thức ăn, nhờ đó giúp 
nguồn nước luôn luôn được làm 
sạch. 

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 
chế phẩm sinh học để xử lý 1000 lít 
nước bị ô nhiễm amoni, với hàm 
lượng 5 - 50g chế phẩm nitrat hóa 
rắc đều trên 1000 lít nước. Kết quả 
cho thấy, chỉ sau 48 giờ cả hai 
thành phần amoni và nitrit trong 
mẫu nước bị ô nhiễm amoni đã 
được chuyển hóa gần như hoàn 
toàn, hàm lượng amoni chỉ còn 0,05 
mgN/L, đạt quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia đối với cơ sở nuôi trồng 
thủy sản thương phẩm. 

Với hiệu quả cao trong việc làm 
sạch môi trường nước bị ô nhiễm 
amoni, giúp tái sử dụng nước nuôi 
trồng thủy sản mà không cần thay 
nước, lại an toàn, đơn giản, dễ thực 
hiện và phù hợp với điều kiện thực 
tế ở Việt Nam, quy trình sản xuất 
chế phẩm này đã được Cục Sở hữu 
trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp bằng độc 
quyền giải pháp hữu ích số 2-
0002027. 

(khoahocphattrien.vn) 
 

 Chế tạo thành công robot diệt 
khuẩn bằng tia UV trong bệnh 
viện  

Ngày 26/5, Trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật (Đại học Đà Nẵng) 
đã trao tặng Bệnh viện Đà Nẵng 
sản phẩm robot diệt khuẩn bằng tia 
UV. 

Robot nặng 55kg, cao 1,5m, dài 
0,45m, rộng 0,4m, có khả năng hoạt 
động liên tục hơn 2,5 giờ. Với công 
suất thiết kế hệ thống đèn UV lên 
đến trên 500W, robot có khả năng 
diệt khuẩn 99% trong thời gian 30 
giây với bán kính từ 1-2,5m tùy 
thuộc vào chủng loại vi sinh vật. 

Thầy Phan Nguyễn Duy Minh, 
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật, 
Trưởng nhóm nghiên cứu robot diệt 
khuẩn bằng tia UV cho biết, robot 
diệt khuẩn bằng tia UV hoàn thành 
buổi thực nghiệm tại Bệnh viện Đà 
Nẵng vào ngày 28/4. Sản phẩm này 
có hệ thống đèn diệt khuẩn UV có 
khả năng phát ra tia cực tím UV 
loại C với bước sóng vào khoảng 
250 nanomet, mang lại hiệu quả 
trong việc diệt khuẩn vì có thể phá 
hủy ADN của virus, vi khuẩn, nấm 
mốc và những mầm bệnh khác 
(gồm cả “siêu vi khuẩn” kháng 
thuốc) trong không khí hoặc trên 
các bề mặt tiếp xúc. 

So với diệt khuẩn bằng hóa chất, 
tia UV có thể tiêu diệt các mầm 
bệnh ở trong không khí, những nơi 
khó khử trùng bằng hóa chất như 
thiết bị điện tử và thiết bị y tế; tiết 
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kiệm chi phí khử trùng, giảm việc 
sử dụng hóa chất. Bên cạnh đó, giá 
thành sản phẩm Robot diệt khuẩn 
bằng tia UV do Nhóm chế tạo chỉ 
khoảng 50 triệu đồng, rẻ hơn so với 
các sản phẩm cùng tính năng đang 
có trên thị trường. 

Robot diệt khuẩn bằng tia UV 
được sáng tạo với mục đích sử dụng 
diệt khuẩn tại bệnh viện, khu vực 
cách ly, phòng mổ; thay thế con 
người để giảm nguy cơ tiếp xúc 
mầm bệnh, hỗ trợ công tác phòng, 
chống các dịch bệnh truyền nhiễm. 

Bác sỹ Trần Thị Khánh Ngọc, Phó 
Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho 
biết, việc diệt khuẩn ở những ngóc, 
ngách trong phòng này rất khó 
khăn. Robot diệt khuẩn bằng tia UV 
có thể phần nào giúp giải quyết 
được vấn đề trên./. 

(TTXVN/Vietnam+) 
 
 

 
BA NGƯỜI VIỆT LỌT TOP 100 
NHÀ KHOA HỌC CHÂU Á 
NĂM 2020  

Tạp chí khoa học Asian Scientist 
vừa công bố kết quả bình chọn 100 
nhà nghiên cứu tiêu biểu châu Á 
năm 2020, vinh danh 3 nhà khoa 
học nữ của Việt Nam trong Danh 
sách 100 nhà khoa học tiêu biểu 

Châu Á. 
Danh sách 100 nhà khoa học tiêu 

biểu của châu Á do Asian Scientist 
(Singapore) công bố năm nay có tên 
của 3 nhà khoa học Việt Nam là 
PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân 
(Trường ĐH Tài nguyên và Môi 
trường TP.HCM), TS Phạm Thị 
Thu Hà (Trường ĐH Tôn Đức 
Thắng) và TS Trần Thị Hồng Hạnh 
(Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam).  

Ngoài ra, trong danh sách này còn 
có GS Phạm Nam Hải, một nhà 
khoa học gốc Việt đến từ Học viện 
Công nghệ Tokyo, Nhật Bản. 

 
3 nhà khoa học nữ Việt Nam lọt top 100 

nhà khoa học châu Á 2020 là TS. Trần Thị 
Hồng Hạnh, PGS.TS Hồ Thị Thanh Vân, 
TS. Phạm Thị Thu Hà (từ trái qua phải) 

Người được vinh danh trong danh 
sách này phải có giải thưởng quốc 
gia hoặc quốc tế vào năm 2019 cho 
nghiên cứu khoa học quan trọng 
hoặc lãnh đạo trong học viện, ngành 
công nghiệp. 

3 nhà khoa học nữ xuất sắc 
Cả 3 người Việt lọt top 100 nhà 

khoa học tiêu biểu Châu Á năm nay 
đều là những nhà khoa học nữ xuất 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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sắc của Việt Nam được trao Giải 
thưởng L’Oréal - UNESCO Vì sự 
phát triển phụ nữ trong khoa học 
năm 2019. 

Trong đó, PGS.TS Hồ Thị Thanh 
Vân đến từ Trường ĐH Tài nguyên 
và Môi trường TP.HCM được vinh 
danh vì những thành tích trong lĩnh 
vực Khoa học vật liệu. Bà nghiên 
cứu tổng hợp xúc tác nano hợp kim 
Pt-Mo trên vật liệu nano Ti0, 8W0, 
202 để nâng cao khả năng chịu đầu 
độc CO và giảm giá thành cho loại 
pin nhiên liệu sử dụng trực tiếp 
methanol là một dạng năng lượng 
tái tạo. Hướng nghiên cứu này sẽ 
mang đến lợi ích thiết thực trong 
việc sử dụng rộng rãi pin nhiên liệu, 
thay thế các loại nhiên liệu hóa 
thạch và giảm sự nóng lên toàn cầu 
do khí thải CO2. 

TS Phạm Thị Thu Hà đến từ 
Trường ĐH Tôn Đức Thắng được 
vinh danh ở lĩnh vực Nông nghiệp. 
Bà được ghi nhận với nghiên cứu 
về phát triển các giống lúa chịu mặn 
thông qua chọn lọc bằng dấu chuẩn 
phân tử và phổ biến chúng ở các 
vùng bị ảnh hưởng của điều kiện 
mặn tại đồng bằng sông Cửu Long. 

Trong khi đó, TS Trần Thị Hồng 
Hạnh của Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam được ghi 
nhận với nghiên cứu trong lĩnh vực 

Khoa học cuộc sống. 
TS Hạnh đã nghiên cứu sử dụng 

phương pháp sắc ký vân tay kết hợp 
với thiết bị hiện đại nhằm đánh giá 
thành phần dược liệu và chất lượng 
dược liệu. 

Mục tiêu đề ra là cung cấp bộ dữ 
liệu về thành phần các hoạt chất có 
trong mẫu dược liệu nghiên cứu, 
bao gồm cấu trúc hóa học, thành 
phần, hàm lượng chất, làm cơ sở 
cho việc đánh giá chất lượng dược 
liệu trên thị trường. 

Đây là năm thứ 5 Tạp chí khoa 
học Asian Scientist bình chọn và 
công bố danh sách các nhà khoa 
học hàng đầu khu vực với những 
nghiên cứu đổi mới, có đóng góp 
đáng kể ở nhiều lĩnh vực. Đến nay, 
Việt Nam đã có 10 nhà khoa học lọt 
vào danh sách bình chọn của Asian 
Scientist. 

Trong danh sách công bố lần đầu 
tiên năm 2016, Việt Nam có 2 nhà 
khoa học nữ được vinh danh là TS 
Trần Liên Hà Phương (Trường ĐH 
Quốc tế, ĐH Quốc gia TP.HCM) và 
TS Đặng Thị Oanh (Trường ĐH 
Công nghệ Thông tin và Truyền 
thông, ĐH Thái Nguyên). 

Năm 2017, PGS.TS Lê Thị Kim 
Phụng (Khoa Kỹ thuật Hóa học của 
trường ĐH Bách khoa TP.HCM) 
được vinh danh trong lĩnh vực 
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Khoa học nông nghiệp. 
Năm 2018, GS.TS Phan Thanh 

Sơn Nam (khoa Kỹ thuật Hóa học 
ĐH Bách khoa TP.HCM) được vinh 
danh ở lĩnh vực Hóa học, còn 
PGS.TS Nguyễn Sum (ĐH Quy 
Nhơn) ở lĩnh vực Toán học. 

Năm ngoái, 2 nhà khoa học người 
Việt có tên trong danh sách là GS. 
TS Nguyễn Thanh Liêm (Viện 
nghiên cứu Tế bào gốc và Công 
nghệ gene Vinmec) và TS Nguyễn 
Thị Hiệp (Trường ĐH Quốc tế, ĐH 
Quốc gia TP.HCM). 

(vietnamnet.vn) 
 

 
 

HỘI THẢO GIỮA KỲ DỰ ÁN 
HỢP TÁC XÂY DỰNG VIỆN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
VIỆT NAM – HÀN QUỐC  

Vừa qua, Viện Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (Viện 
VKIST) tổ chức Hội thảo giữa kỳ 
Dự án hợp tác xây dựng Viện Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam – Hàn 
Quốc (VKIST) để đánh giá các hoạt 
động của Viện VKIST đã thực hiện 
được từ khi thành lập đến nay và 
báo cáo các định hướng nghiên cứu 
trong một số hướng nghiên cứu 
chính của VKIST. 

Phát biểu tại Hội thảo, ông Bùi 

Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
khẳng định: Dự án hợp tác xây 
dựng Viện Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam – Hàn Quốc là biểu tượng 
của hợp tác khoa học và công nghệ 
Việt Nam – Hàn Quốc.  

Với tầm nhìn: "Người dẫn đầu về 
cung cấp giải pháp công nghệ cho 
người chiến thắng thị trường tại 
Việt Nam", VKIST được kỳ vọng 
sớm thực thi các nhiệm vụ phục vụ 
cho các ngành công nghệ công 
nghiệp. “Bộ KH&CN cũng kỳ 
vọng, VKIST sẽ là mô hình thí 
điểm áp dụng các chính sách phát 
triển KH&CN, từ đó nhân rộng ra 
các hệ thống cơ sở nghiên cứu 
KH&CN trong cả nước”- Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy cho biết. 

 
Qua một thời gian hoạt động, 

điểm đáng ghi nhận của dự án 
VKIST đó là việc phối hợp chặt chẽ 
giữa các chuyên gia, viện nghiên 
cứu, doanh nghiệp của Việt Nam- 
Hàn Quốc, làm tiền đề xây dựng 
mạng lưới kết nối cho các hoạt 
động phát triển KH, CN& ĐMST 
sau này. 

Viện Khoa học và công nghệ Việt 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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Nam – Hàn Quốc (VKIST) được 
xây dựng theo mô hình của KIST, 
viện nghiên cứu theo hợp đồng của 
Hàn Quốc. Nhưng trong bối cảnh 
hoạt động với các cơ chế chính sách 
có nhiều điểm khác biệt so với 
“nguyên mẫu” từ Hàn Quốc nên kể 
từ khi thành lập, bên cạnh việc xây 
dựng cơ bản, tuyển dụng những 
nhân sự quản lý và nghiên cứu nòng 
cốt, Viện cũng đề xuất một số cơ 
chế, phương thức quản lý khoa học 
theo thông lệ tại Hàn Quốc và các 
nước Âu Mỹ. Đến cuối năm 2019, 
VKIST đã xây dựng phòng thí 
nghiệm on-site tại KIST, đã tuyển 
dụng được các vị trí trưởng phòng 
R&D và đã ký hợp đồng hai nghiên 
cứu về thuốc để chuyển giao cho 
các công ty dược tại Việt Nam. 

Nhờ những nền tảng bước đầu 
như vậy, năm tới sẽ là thời điểm mà 
VKIST tiến hành các dự án nghiên 
cứu đã được ký kết. Đây là mốc rất 
quan trọng bởi vì “là thời điểm bắt 
đầu thử nghiệm hệ thống tài chính 
mới với tư cách là viện R&D theo 
hợp đồng đầu tiên ở Việt Nam”, TS. 
Kum Dongwha, Viện trưởng Viện 
VKIST cho biết. Ông kỳ vọng, ông 
cùng tập thể viện sẽ cùng nhau đưa 
VKIST trở thành ví dụ thành công 
nhất về hợp tác trong khoa học và 
công nghệ thông qua dự án ODA 

như kỳ vọng của lãnh đạo hai nước 
Việt Nam và Hàn Quốc. 

 (most.gov.vn) 
 
HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC 
TẾ: QUAN HỆ KINH TẾ GIỮA 
VIỆT NAM VÀ LIÊN BANG 
NGA TRƯỚC NHỮNG THỬ 
THÁCH MỚI 

Hội thảo khoa học quốc tế với 
chủ đề “Quan hệ kinh tế giữa Việt 
Nam và Liên bang Nga trước những 
thử thách mới” đã được trường Đại 
học Kinh tế quốc dân phối hợp 
cùng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm 
khoa học Nga tổ chức trực tuyến. 

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện 
trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm 
khoa học Nga, Giáo sư, Tiến sĩ 
Elena Lenchuk bày tỏ hoan nghênh 
các đại biểu tham dự. Bà cho biết 
hội thảo được tổ chức nhân 70 năm 
ngày thiết lập quan hệ giữa Việt 
Nam và Liên bang Nga, đồng thời 
kỷ niệm 90 năm thành lập Viện 
Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm khoa 
học Nga. Tiến sĩ Lenchuk đánh giá 
trong thời gian qua, mối quan hệ 
hợp tác giữa Việt Nam và Liên 
bang Nga luôn chặt chẽ. Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa hiện nay, trước 
những thách thức mới, nhất là sau 
đại dịch COVID-19, các cực kinh tế 
của thế giới đã xoay chuyển chuỗi 
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cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. 
Nga nhận thấy cần đẩy mạnh sự 
quan tâm hợp tác với khu vực Châu 
Á - Thái Bình Dương, và đặc biệt là 
với Việt Nam, nước đang đạt tốc độ 
tăng trưởng kinh tế cao và đã rất 
thành công trong việc chống lại 
dịch COVID-19, được cộng đồng 
thế giới ngưỡng mộ.  

Hội thảo được cấu trúc thành 03 
phiên với các chủ đề sau: 

- Phiên 1. Những xu thế chính 
trong quan hệ hợp tác thương mại -
 đầu tư giữa Việt Nam và Liên bang 
Nga thập kỷ 2010-2020. 

- Phiên 2. Thảo luận chuyên gia 
với chủ đề: “Quan hệ Việt - Nga 
trước thách thức của đại dịch 
Covid-19”. 

- Phiên 3. Phiên chuyên đề: “Sụt 
giảm giá dầu và hợp tác năng lượng 
giữa Việt Nam và Liên bang Nga”. 

Các tham luận được trình bày tại 
Hội thảo tập trung thảo luận và chia 
sẻ những nhân tố tác động tới quan 
hệ kinh tế giữa Việt Nam và 
Liên bang Nga trong những năm 
gần đây, từ những vấn đề địa chiến 
lược, khủng hoảng Ucraina và quan 
hệ giữa Nga với Mỹ, Phương Tây, 
hội nhập giữa Việt Nam với Liên 
bang Nga và các nước trong Liên 
minh kinh tế Á – Âu trong khuôn 
khổ các Hiệp định thương mại tự do 

thế hệ mới có hiệu lực từ 2016, 
những tác động của dịch Covid-19, 
sự sụt giảm giá dầu mỏ, việc hợp 
tác song phương, đa phương của 
Nga và Việt Nam trong các lĩnh vực 
kinh tế, du lịch, khoa học công nghệ 
và cải thiện môi trường đầu tư… 
những thách thức, phương hướng 
cũng như giải pháp thúc đẩy quan 
hệ kinh tế giữa hai nước trong bối 
cảnh mới, tương xứng với quan hệ 
chiến lược toàn diện giữa hai nước.  

 (most.gov.vn) 
 

 
 
CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO 
ĐO LƯỜNG TẠI DOANH 
NGHIỆP ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO 
33 NGÀNH, LĨNH VỰC TRỌNG 
TÂM  

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính 
phủ đã có Quyết định số 996/QĐ-
TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, 
đổi mới hoạt động đo lường để hỗ 
trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hội 
nhập quốc tế giai đoạn đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030” 
(Đề án 996). 

Một trong bốn mục tiêu chung của 
Đề án 996 là xây dựng và triển khai 
hiệu quả Chương trình bảo đảm đo 
lường tại doanh nghiệp. Mục tiêu cụ 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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thể của các giai đoạn triển khai Đề 
án đều đề cập đến việc triển khai 
Chương trình đảm bảo đo lường 
cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp 
trong giai đoạn đến năm 2025 và 
cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp 
trong giai đoạn đến năm 2030. Hơn 
nữa, một trong 6 nhóm giải pháp 
triển khai thực hiện Đề án là hỗ trợ 
doanh nghiệp triển khai áp dụng 
Chương trình đảm bảo đo lường. Vì 
vậy, Chương trình đảm bảo đo 
lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt 
lõi của Đề án. 

 
Thời gian qua, Tổng cục đã chủ 

trì, phối hợp với Vụ Pháp chế - Bộ 
Khoa học và Công nghệ thực hiện 
tổ chức nghiên cứu tài liệu, xây 
dựng cơ sở khoa học, thực tiễn về 
những nội dung liên quan đến 
Chương trình đảm bảo đo lường tại 
doanh nghiệp; Xây dựng dự thảo 
Quyết định phê duyệt Khung 
Chương trình đảm bảo đo lường tại 
doanh nghiệp; Tổ chức các hội 
thảo, gửi lấy ý kiến các bộ, ngành, 
địa phương, tổ chức, cá nhân liên 
quan đối với dự thảo Quyết định; 

Nghiên cứu, tiếp thu, giải trình các 
ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo 
Quyết định. 

Khung Chương trình đảm bảo đo 
lường gồm: 

1. Tên Chương trình đảm bảo đo 
lường. 

2. Thời gian thực hiện Chương 
trình. 

3. Mục tiêu của Chương trình. 
4. Các nhiệm vụ chính của 

Chương trình. 
5. Giải pháp thực hiện. 
6. Kinh phí thực hiện Chương 

trình. 
7. Tổ chức thực hiện. 
Nhiệm vụ chính của Chương trình 

gồm: Rà soát, sửa đổi, bổ sung văn 
bản quản lý nghiệp vụ kỹ thuật hiện 
hành; Tăng cường, hoàn thiện hoạt 
động kiểm định, hiệu chuẩn và 
phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm 
tra hiện đang áp dụng; Đổi mới 
phương pháp đo, thử nghiệm, kiểm 
tra và hoạt động kiểm định, hiệu 
chuẩn; Đào tạo nhân viên quản lý, 
nhân viên kỹ thuật về đo lường cho 
các đơn vị/bộ phận chuyên trách về 
đo lường của doanh nghiệp; Xây 
dựng, mở rộng, sửa chữa cơ sở vật 
chất cho các đơn vị/bộ phận sản 
xuất, chế tạo, thử nghiệm, kiểm 
định, hiệu chuẩn, sửa chữa. Xây 
dựng và tổ chức thực hiện Chương 
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trình đảm bảo đo lường tại doanh 
nghiệp, trong đó phân tích thực 
trạng và dự kiến hiệu quả kinh tế 
của Chương trình đảm bảo đo lường 
tại doanh nghiệp, sửa đổi bổ sung 
nhiệm vụ của Chương trình... 

Đối tượng áp dụng Chương trình 
đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp 
là các doanh nghiệp hoạt động 
trong ngành, lĩnh vực thuộc “Danh 
mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh trọng tâm cần tăng cường, 
đổi mới hoạt động đo lường đến 
năm 2025, định hướng đến năm 
2030” do Bộ Khoa học và Công 
nghệ phê duyệt; Tổ chức đào tạo, tư 
vấn về đo lường, thử nghiệm; Cơ 
quan nhà nước, tổ chức, cá nhân 
khác có liên quan. 

(vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Công nghệ mới giúp loại bỏ 
chất độc hại trong nước 

Các nhà nghiên cứu Australia đã 
phát triển được loại màng rây siêu 
mỏng mới có thể hoàn toàn tách các 
ion độc hại khỏi nước như chì, thủy 
ngân, qua đó mở ra triển vọng làm 
sạch nguồn nước trên toàn cầu 
thông qua biện pháp lọc và các quy 
trình khử muối. 

Nhóm nghiên cứu do Đại học 
Monash và Tổ chức Khoa học và 
công nghệ hạt nhân Australia đứng 
đầu đã phát triển màng rây phân tử 
sử dụng các tấm nano cấu trúc 2 
chiều. Các tấm nano này có thể 
giúp loại bỏ các chất độc hại gây 
ung thư trong không khí thông qua 
việc tạo ra các màng rây, thúc đẩy 
quá trình tách khí và loại bỏ các 
chất dung môi hữu cơ như sơn. 

Trưởng nhóm nghiên cứu Xiwang 
Zhang cho biết trong công trình 
nghiên cứu đầu tiên trên thế giới 
này, các nhà khoa học đã có thể tạo 
ra tấm màng thấm nước mà vẫn lọc 
được gần như 100% các ion. 
Nghiên cứu mở ra tiềm năng trong 
việc ứng dụng các tấm màng kiểu 
này vào các quy trình lọc khác 
trong tương lai, chẳng hạn như tách 
khí. 

Báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên 
Hợp Quốc và Tổ chức Y tế thế giới 
(WHO), trung bình trên toàn cầu cứ 
3 người thì có một người không 
được tiếp cận với nước sạch.  

Theo Đại học Monash, sáng kiến 
về màng lọc mới có thể giúp thúc 
đẩy quá trình khử muối và chuyển 
đổi nước bẩn thành nước sạch cho 
hàng triệu người trên khắp thế giới. 
Nghiên cứu cho thấy màng lọc đã 
hoạt động ổn định trong hơn 750 

TIN NGẮN KH&CN 
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giờ đồng hồ với nguồn năng lượng 
giới hạn. Chúng cũng có thể được 
sản xuất trên quy mô toàn cầu sau 
khi được thử nghiệm sâu hơn. 

 (chinhphu.vn) 
 

 Chế tạo thành công mắt nhân 
tạo 

Một nhóm các nhà nghiên cứu từ 
Đại học Khoa học và Công nghệ 
Hong Kong, Đại học California 
Berkeley và Phòng thí nghiệm quốc 
gia Lawrence Berkeley (Mỹ) đã chế 
tạo thành công mắt nhân tạo sinh 
học với chức năng gần giống mắt 
người. 

 
Hình ảnh mô phỏng mắt sinh học 

Mắt sinh học này có tên là EC-EYE 
với cấu tạo gồm võng mạc nhân tạo 
3D và dây nano có khả năng mô 
phỏng thông tin thị giác truyền đến 
não người. 

Theo báo cáo, mắt sinh học dùng 
lớp màng làm từ nhôm và vonfram 
để bắt chước võng mạc, biến ánh 
sáng thành hình ảnh nhờ nhiều cảm 
biến vô cùng nhỏ có vai trò là tế 
bào cảm quang. Mắt nhân tạo có thể 

phát hiện phạm vi các cường độ ánh 
sáng khác nhau và có độ nhạy sáng 
gần giống như mắt người. Thậm 
chí, tốc độ phản ứng của nó trước 
những thay đổi về cường độ ánh 
sáng còn nhanh hơn mắt người.  

Bên cạnh đó, trên lý thuyết, nó có 
khả năng tạo ra hình ảnh có độ phân 
giải rất cao. Tuy nhiên, với mô hình 
hiện tại chỉ gồm các dây nano được 
nối với nhau thành các nhóm gồm 3 
hoặc 4 dây, nhãn cầu có độ phân 
giải chỉ 10x10 pixel, kém xa mắt 
người. Để mắt nhân tạo tiến đến độ 
phân giải cao như mắt thật sẽ cần hệ 
thống hàng triệu dây thần kinh với 
kích thước rất nhỏ nối với võng 
mạc. 

Phiên bản hiện tại của mắt cần 
nguồn năng lượng từ bên ngoài, 
nhưng nhóm nghiên cứu dự định sẽ 
thêm các sợi dây nano hoạt động 
như một pin mặt trời, cung cấp 
nguồn cho mắt. 

Các nhà nghiên cứu công trình 
này cho rằng nếu mọi việc thuận 
lợi, công nghệ mới sẽ có khả năng 
được ứng dụng trong vòng 5 năm 
tới. Trước mắt, các nhà nghiên cứu 
có kế hoạch cấy thử mắt sinh học 
lên động vật và hoàn thiện dần 
trước khi ứng dụng rộng rãi. Nghiên 
cứu mới đem lại hy vọng khôi phục 
thị lực cho khoảng 285 triệu người 
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khiếm thị hoặc mất một phần thị lực 
trên thế giới. Bên cạnh đó, các nhà 
nghiên cứu cũng sẽ thử nghiệm mắt 
sinh học trên robot với hàng loạt 
ứng dụng tiềm năng. 

 (chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Thành lập viện nghiên cứu 
công nghệ plasma đầu tiên ở Việt 
Nam 

Viện Nghiên cứu công nghệ 
plasma (ARIPT) - đơn vị nghiên 
cứu độc lập đầu tiên ở Việt Nam 
chuyên sâu về các ứng dụng của 
công nghệ plasma lạnh - vừa được 
thành lập và sắp đi vào hoạt động. 

Sự ra đời của ARIPT đánh dấu lần 
đầu tiên Việt Nam có một tổ chức 
khoa học công nghệ thực hiện 
nghiên cứu chuyên sâu về các ứng 
dụng của công nghệ plasma. 

Plasma là trạng thái thứ 4 của vật 
chất (ngoài 3 thể thường gặp là rắn, 
lỏng và khí), trong đó các chất bị 
ion hóa mạnh. Mặc dù không phổ 
biến trên trái đất nhưng trên 99% 
vật chất thấy được trong vũ trụ tồn 
tại dưới dạng plasma. 

Theo tính chất nhiệt động lực học, 
có 2 dạng là plasma nóng (thermal 
plasma) được tạo thành ở nhiệt độ, 
áp suất và năng lượng cao và 
plasma lạnh (cold plasma) được tạo 

thành ở áp suất thường hoặc chân 
không, cần ít năng lượng hơn. Hiện 
nay, plasma lạnh đang được quan 
tâm vì nhiều ứng dụng gắn liền với 
đời sống của con người. 

Công nghệ Plasma được đánh giá 
có khả năng vượt qua các giới hạn 
mà công nghệ khác khó đạt được. 
Chẳng hạn, vật lý plasma được 
dùng để làm ra các thiết bị chiếu 
sáng, chế tạo chip điện tử, công 
nghệ sơn... trong nhiều hãng điện tử 
nổi tiếng, bao gồm Samsung và 
Panasonic. Y học plasma cũng đã 
được sử dụng trong điều trị lâm 
sàng tại Đức để chữa các vết 
thương chậm liền, nhiễm khuẩn. 
Gần đây, plasma lạnh còn được ứng 
dụng trong việc bảo quản lưu trữ 
hạt giống hoặc xử lý trước khi gieo 
trồng, cải thiện tỷ lệ nảy mầm và 
thúc đẩy sự tăng trưởng của cây 
con. 

Tại Việt Nam, công nghệ plasma 
lạnh được biết đến nhiều nhất trong 
lĩnh vực y tế. Một số tổ chức khoa 
học và công nghệ đã bắt đầu có 
những nghiên cứu cơ bản định 
hướng ứng dụng công nghệ plasma 
vào khoa học vật liệu và môi 
trường. Tuy nhiên, nhìn chung, việc 
nghiên cứu trong nước vẫn chưa 
được phổ biến, một phần do nghiên 
cứu loại này đòi hỏi trình độ công 
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nghệ cao và nhiều thiết bị đắt tiền 
mà ít phòng thí nghiệm được trang 
bị. 

Với mục tiêu mở rộng hơn nữa 
các nghiên cứu ứng dụng về công 
nghệ plasma lạnh và đưa các nghiên 
cứu đó đến gần với cuộc sống hơn, 
Viện ARIPT đã được thành lập. 

Đội ngũ lãnh đạo ARIPT gồm TS. 
Nguyễn Thế Anh - Viện trưởng 
và TS. Đỗ Hoàng Tùng - Phó Viện 
trưởng phụ trách chuyên môn. Đây 
chính là 2 nhà khoa học ghi dấu ấn 
nhờ việc đưa công nghệ plasma vào 
điều trị vết thương hở tại Việt Nam. 
Cả 2 đều đang làm việc tại Viện 
Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam. 

Viện ARIPT được kì vọng sẽ góp 
phần quan trọng vào việc nghiên 
cứu, khai thác công nghệ plasma 
lạnh, từ đó tạo ra giá trị cho cộng 
đồng cũng như phát triển kinh tế - 
xã hội. 

(chinhphu.vn) 
 

 Kế hoạch xét tặng Giải thưởng 
Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà 
nước về KH&CN đợt 6 

Việc xét tặng Giải thưởng Hồ Chí 
Minh và Giải thưởng Nhà nước về 
khoa học và công nghệ sẽ được cơ 
sở tổ chức xét tặng từ 01/12/2020. 

Thông tin này được đưa ra tại Hội 

nghị phổ biến, triển khai kế hoạch 
tổ chức Giải thưởng Hồ Chí Minh, 
Giải thưởng Nhà nước về khoa học 
và công nghệ (KH&CN) đợt 6 do 
Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức 
chiều 28/5, tại Hà Nội. 

Theo đó, công trình được tặng 
Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN là 
công trình khoa học tiêu biểu, có 
giá trị cao về khoa học và công 
nghệ, hiệu quả kinh tế xã hội, có 
ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài trong 
đời sống, là kết quả của sự dày công 
nghiên cứu, cống hiến trí tuệ và tài 
năng của các nhà khoa học phục vụ 
sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ 
quốc.  

 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ Phạm Công Tạc cho biết: 
"Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN được 
xét tặng và công bố 05 năm một 
lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc 
khánh 02/9". 

Như vậy, dự kiến Lễ trao Giải 
thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 6 
sẽ được tổ chức vào dịp Quốc 
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khánh 02/9/2021. 
Tại Hội nghị, bà Lê Ngân Giang, 

Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen 
thưởng đã phổ biến kế hoạch xét 
tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và 
Giải thưởng Nhà nước về KH&CN 
đợt 6, trong đó quy trình xét tặng 
được tiến hành độc lập theo ba cấp: 
cấp cơ sở; cấp Bộ, ngành, địa 
phương; cấp Nhà nước. Việc xét 
tặng tại cấp Nhà nước được tiến 
hành bước một tại các Hội đồng xét 
tặng Giải thưởng chuyên ngành và 
bước hai tại Hội đồng xét tặng Giải 
thưởng cấp Nhà nước. 

Các Hội đồng cấp cơ sở sẽ tổ chức 
xét tặng Giải thưởng từ ngày 01/12 
đến trước 31/12/2020. Các Hội 
đồng cấp Bộ tổ chức xét tặng Giải 
thưởng từ ngày 10/01 đến trước 
05/3/2021. Bộ Khoa học và Công 
nghệ sẽ nhận hồ sơ xét tặng Giải 
thưởng cấp Nhà nước kết thúc vào 
17h00 ngày 15/3/2021 (đối với hồ 
sơ thường) và 17h00 ngày 
20/3/2021 (đối với hồ sơ mật). 
(Thời gian đến được tính theo dấu 
bưu điện, hoặc dấu “Văn bản đến” 
của Văn phòng Bộ Khoa học và 
Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội). 

Hội đồng cấp Nhà nước sẽ tổ chức 
xét tặng Giải thưởng từ ngày 
10/6/2021 và hoàn thành trước ngày 

10/7/2021. Thông báo kết quả xét 
tặng Giải thưởng sẽ được công bố 
trên Cổng thông tin điện tử của Bộ 
Khoa học và Công nghệ và trên các 
báo Trung ương từ ngày 11/7/2021 
đến ngày 30/7/2021, trước khi trình 
Thủ tướng Chính phủ dự kiến vào 
tháng 8/2021.  

Các cơ quan, tổ chức căn cứ các 
Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 
30/7/2014; Nghị định số 
60/2019/NĐ-CP ngày 05/7/2019 
của Chính phủ và kế hoạch này để 
triển khai công tác xét tặng Giải 
thưởng theo đúng tiến độ. 

Đến thời điểm hiện nay, Nhà nước 
đã tiến hành tổ chức xét tặng và trao 
Giải thưởng Hồ Chí Minh về 
KH&CN 5 đợt vào các năm 1996, 
2000, 2005, 2010, 2015 và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN 4 đợt 
vào các năm 2000, 2005, 2010, 
2015. 

Năm 2020 là năm triển khai tổ 
chức đợt 6 xét tặng Giải thưởng Hồ 
Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước 
về KH&CN. Theo quy định, tác giả 
có công trình, cụm công trình đạt 
Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN được 
nhận Bằng Chứng nhận Giải thưởng 
cùng số tiền tương đương 270 lần 
(đối với Giải thưởng Hồ Chí Minh) 
và 170 lần (đối với Giải thưởng 
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Nhà nước) mức lương cơ sở tại thời 
điểm có quyết định giải thưởng.  

Qua 5 lần tổ chức, đã có 234 công 
trình được tặng giải thưởng, trong 
đó 93 công trình đạt Giải thưởng 
Hồ Chí Minh và 141 công trình đạt 
Giải thưởng Nhà nước. 

(most.gov.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Thí điểm ứng dụng công nghệ 
cảnh báo, phát hiện sớm ao xoáy, 
dòng Rip tại khu vực Bãi Sau TP 
Vũng Tàu 

Ngày 12/5, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn 
đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 
hiện dự án “Thí điểm ứng dụng 
công nghệ cảnh báo, phát hiện sớm 
ao xoáy/dòng Rip tại khu vực Bãi 
Sau TP Vũng Tàu”. Chủ tịch hội 
đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó 
Giám đốc Sở KH&CN. Dự án do 
PGS.TS. Mai Văn Công làm chủ 
nhiệm, Trung tâm Nước và Môi 
trường Việt Nam – Hà Lan là cơ 
quan chủ trì. 

Mục tiêu của dự án là phân tích, 
lựa chọn, xây dựng thử nghiệm và 
chuyển giao công nghệ cảnh báo, 
phát hiện sớm ao xoáy/dòng Rip và 
hệ thống giám sát bãi biển trực 
tuyến nhằm trợ giúp công tác cứu 
hộ, nâng cao hiệu quả cứu hộ an 

toàn bơi cho du khách tắm biển tại 
khu vực Bãi Sau, TP Vũng Tàu. Cụ 
thể, dự án thử nghiệm triển khai hệ 
thống giám sát, phát hiện cảnh báo 
sớm ao xoáy/dòng Rip cho 1km bãi 
tắm thuộc khu vực Bãi Sau; từ đó 
đánh giá hiệu quả, sự phù hợp và 
lập kế hoạch triển khai toàn diện 
ứng dụng công nghệ cảnh báo ao 
xoáy RIP-FEWS cho toàn bộ khu 
vực Bãi Sau. Đây là một hệ thống 
tích hợp các công nghệ thành phần, 
bao gồm hệ thống phần mềm, hệ 
thống phần cứng, hệ thống tương 
tác người dùng và hiển thị thông 
tin.  

Sau 1,5 năm thực hiện, dự án đã 
phân tích và luận giải được khả 
năng ứng dụng công nghệ cảnh báo, 
phát hiện ao xoáy/dòng Rip trong 
điều kiện Việt Nam nói chung và 
TP Vũng Tàu nói riêng; phân tích 
và khái quát hóa được các tính chất, 
các đặc trưng cơ bản, quy luật hình 
thành và di chuyển theo thời gian 
của ao xoáy; Thiết lập được hệ 
thống thử nghiệm cảnh báo ao 
xoáy; giải đoán video camera và cài 
đặt vào máy tính trạm, chạy thử 
nghiệm phát hiện ao xoáy thành 
công; Vận hành thành công hệ 
thống thử nghiệm cảnh báo ao 
xoáy… 

Dự án được triển khai và thực 
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hiện sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro 
cho du khách tắm biển khu vực Bãi 
Sau, nâng cao nhận thức cộng đồng 
và du khách về vấn đề ao xoáy, 
quảng bá hình ảnh thành phố Vũng 
Tàu với các bãi tắm biển đẹp và an 
toàn. Điều này có tác động rất tích 
cực đến xây dựng hình ảnh một 
thành phố biển du lịch an toàn, góp 
phần đẩy mạnh kinh tế du lịch và 
dịch vụ, góp phần đảm bảo việc 
làm, nâng cao chất lượng cuộc 
sống, an sinh xã hội. 

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

(Sở KH&CN) 
 
 Đại hội Đảng bộ Sở Khoa học 
và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 
2020-2025 

Ngày 27/5, Đảng bộ Sở KH&CN 
đã tổ chức Đại hội Đảng bộ Sở 
Khoa học và Công nghệ lần thứ I, 
nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại 
hội, về phía Đảng ủy Khối Cơ quan 
và Doanh nghiệp tỉnh có đồng chí 
Hoàng Minh Kim – Phó Bí thư 
thường trực cùng các đồng chí 
trong tổ công tác số 2 - Đảng ủy 
Khối Cơ quan và Doanh nghiệp 
tỉnh. Về phía Đảng bộ Sở KH&CN 
có đồng chí Mai Thanh Quang – Bí 
thư Đảng bộ Sở - Giám đốc Sở, 

cùng toàn thể các đồng chí Đảng 
viên thuộc Đảng bộ Sở KH&CN. 

Đại hội đã được nghe Báo cáo 
chính trị, Báo cáo kiểm điểm của 
Cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và 
phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 
2020-2025. 

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, dưới 
sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh, sự chỉ đạo, hướng dẫn 
kịp thời của Đảng ủy Khối Cơ quan 
và Doanh nghiệp tỉnh. Đảng bộ Sở 
với tập thể lãnh đạo đã phát huy sức 
mạnh trí tuệ của tập thể, tập hợp các 
đoàn thể hoàn thành xuất sắc nhiệm 
vụ, góp phần vào phát triển kinh tế - 
xã hội của tỉnh. Đại hội đã đánh giá 
những mặt làm được, chưa làm 
được, xác định nguyên nhân, ưu, 
khuyết điểm đồng thời rút ra bài 
học kinh nghiệm trong quá trình 
thực hiện Nghị quyết trong nhiệm 
kỳ qua.  

Báo cáo tại Đại hội cũng nêu 
rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng 
bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 
thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ 
quản lý Nhà nước về hoạt động 
khoa học công nghệ trên địa bàn 
tỉnh đạt nhiều kết quả kết quả quan 
trọng như: Tham mưu UBND tỉnh 
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban 
hành Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 
11/7/2017 về phát triển khoa học và 
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công nghệ tỉnh BR-VT đến năm 
2020, định hướng đến năm 2025. 
Tham mưu UBND tỉnh, HĐND tỉnh 
03 Nghị quyết, 06 Quyết định quy 
phạm pháp luật về công tác quản lý 
khoa học và công nghệ, tham  mưu 
UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản 
quan trọng nhằm triển khai các hoạt 
động khoa học và công nghệ trên 
địa bàn tỉnh. 

  
Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ 
sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2020 

– 2025 

Về hoạt động công tác quản lý 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN đã 
đổi mới, theo phương thức đề xuất, 
đặt hàng, có địa chỉ ứng dụng cụ 
thể. Các nhiệm vụ KH&CN đã cung 
cấp những luận cứ khoa học và thực 
tiễn làm cơ sở tham mưu đề ra các 
chủ trương, chính sách đáp ứng 
những yêu cầu đặt ra của ngành và 
địa phương, phù hợp với định 
hướng phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh.  

Về công tác quản lý công nghệ và 
an toàn bức xạ, trong nhiệm kỳ qua, 
công tác đánh giá thẩm định công 
nghệ các dự án đầu tư vào tỉnh được 

tăng cường triển khai, đã thẩm định 
193 công nghệ dự án đầu tư góp 
phần ngăn chặn, giảm nhiều tình 
trạng công nghệ lạc hậu, đảm bảo 
các yêu cầu chung về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng, bảo vệ môi 
trường theo quy định.  

Về công tác quản lý sở hữu trí tuệ, 
hoạt động sáng kiến, phát triển 
doanh nghiệp KH&CN ngày càng 
có trọng tâm, trọng điểm và có 
nhiều chuyển biến tích cực. Số đơn 
đăng ký sở hữu trí tuệ là 1365, số 
văn bằng sở hữu trí tuệ được cấp 
1991, xây dựng, phát triển và quảng 
bá thương hiệu các sản phẩm hàng 
hóa đặc sản của tỉnh đối với 06 sản 
phẩm (Muối Bà Rịa, Bánh khọt VT, 
Mãng cầu ta,…).  

Về công tác thông tin - truyền 
thông, phát triển thị trường 
KH&CN ngày càng được đổi mới, 
đưa thông tin KH&CN kịp thời, có 
chất lượng đến các cấp lãnh đạo 
quản lý và người dân và bằng nhiều 
hình thức phong phú… 

Bên cạnh đó, công tác chính trị - 
tư tưởng cho Đảng viên luôn được 
Đảng bộ quan tâm thực hiện tốt, 
trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã tổ 
chức quán triệt, học tập kịp thời, 
đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ 
trương của Đảng, chính sách, Pháp 
luật của Nhà nước.  
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Theo phương hướng nhiệm vụ đề 
ra, trong nhiệm kỳ tới, với mục tiêu 
xây dựng Đảng bộ Sở trong sạch, 
vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm 
vụ chính trị với việc tiếp tục các 
khâu đột phá đã xac định là xây 
dựng, phát triển hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp địa 
phương; đổi mới và nâng cao hiệu 
quả quản lý các đề tài, dự án, 
chương trình KH&CN của tỉnh; 
nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước 
và công nghệ, nâng cao năng lực 
lãnh đạo của Đảng bộ, phát huy dân 
chủ, kỷ cương, đoàn kết trong Đảng 
bộ, cơ quan, đơn vị. 

Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu 
bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở 
KH&CN nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 
7 đồng chí, trong đó đồng chí Mai 
Thanh Quang, Giám đốc Sở 
KH&CN được bầu giữ chức Bí thư 
Đảng bộ Sở KH&CN. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí 
Hoàng Minh Kim –Phó Ban thường 
trực Đảng ủy Khối Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương 
những kết quả mà Đảng bộ đã nỗ 
lực đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 
2020, đồng chí cũng nhấn mạnh cần 
triển khai những mặt còn hạn chế, 
tăng cường công tác xây dựng tổ 
chức Đảng, nâng cao năng lực và 
sức chiến đấu của Đảng bộ, tạo điều 

kiện phát huy tốt tính sáng tạo, 
năng lực trí tuệ, xây dựng Đảng bộ 
đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh 
phát triển khoa học công nghệ cùng 
với phát triển kinh tế - xã hội trong 
nhiệm kỳ sắp tới. 

(Sở KH&CN) 
 

 Hội đồng tuyển chọn Dự án 
“Xây dựng quy trình sản xuất và 
ương nuôi Hàu giống Thái Bình 
Dương (Crasostrea gigas) tam bội 
tại BR-VT” 

Ngày 22/05, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng tuyển 
chọn Dự án “Xây dựng quy trình 
sản xuất và ương nuôi Hàu giống 
Thái Bình Dương (Crasostrea 
gigas) tam bội tại Bà R-VT từ Hàu 
đực tứ bội nhập nội”. Chủ tịch hội 
đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – Phó 
Giám đốc Sở KH&CN. Dự án do 
KS. Nguyễn Cao Quý làm chủ 
nhiệm, Công ty TNHH Nuôi trồng 
Thủy sản Mollusca HQ là cơ quan 
chủ trì. 

Mục tiêu của dự án là xây dựng 
quy trình sản xuất và ương nuôi 
thành công giống Hàu tam bội, giúp 
nâng cao chất lượng (tỷ lệ thịt), sức 
tăng trưởng, tỷ lệ sống, rút ngắn 
thời gian thu hoạch của hàu nuôi, 
nâng cao hiệu quả kinh tế và tính 
bền vững của nghề nuôi Hàu Thái 
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Bình Dương (TBD) tại tỉnh BR-VT. 
Được biết, Hàu TBD là loài thân 
mềm có giá trị dinh dưỡng, giá trị 
trong y học và mang lại hiệu quả 
kinh tế cao. Nuôi hàu cũng rất quan 
trọng trong việc duy trì chất lượng 
nước và cung cấp các dịch vụ sinh 
thái khác ở các khu vực ven biển, 
nghề nuôi Hàu TBD là một phần 
quan trọng của nền kinh tế và giúp 
hỗ trợ việc làm cho hàng trăm triệu 
người. Trong bối cảnh Hàu TBD 
nuôi hiện nay tại tỉnh BR-VT đang 
có hiện tượng thoái hóa giống do 
cận huyết, bị lai tạp, qua đó ảnh 
hưởng đến người nuôi và nền kinh 
tế.  

Mặt khác với đối tượng nuôi Hàu 
lưỡng bội nên gặp khó khăn rất lớn 
trong vấn đề thu hoạch và tiêu thụ 
sản phẩm. Với công nghệ sản xuất 
giống nhân tạo Hàu TBD tam bội 
bằng phéo lai giữa Hàu tứ bội và 
lưỡng bội sẽ là một giải pháp quan 
trọng, then chốt trong việc áp dụng 
khoa học kỹ thuật làm tăng nâng 
cao chất lượng, sản lượng thu 
hoạch, đồng thời góp phần đa dạng 
mô hình thương phẩm, đáp ứng yêu 
cầu thị trường, mang lại giá trị kinh 
tế cho cộng đồng  ngư dân. 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, 
tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện dự 
án theo góp ý của Hội đồng trước 

khi triển khai. 
(Sở KH&CN) 

 
 Hội đồng tuyển chọn dự án 
SXTN: Xây dựng mô hình sản 
xuất Nhãn VietGAP theo hướng 
hữu cơ tại tỉnh BR-VT 

Ngày 28/05, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn 
tuyển chọn Dự án SXTN: Xây dựng 
mô hình sản xuất Nhãn VietGAP 
theo hướng hữu cơ tại tỉnh BR-VT. 
Chủ tịch hội đồng là ông Trần Duy 
Tâm Thanh – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN. Dự án do ThS Chu Trung 
Kiên làm chủ nhiệm, Viện Khoa học 
Kỹ thuật Nông nghiệp Miền Nam là 
cơ quan chủ trì. 

Mục tiêu của dự án là nâng cao 
chất lượng, giá trị kinh tế, lợi thế 
cạnh tranh trên thị trường của sản 
phẩm Nhãn, đồng thời góp phần 
phát triển bền vững cho nhóm cây 
ăn quả chủ lực – đặc sản của tỉnh 
theo chủ trương phát triển nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao và 
nông nghiệp hữu cơ được UBND 
tỉnh phê duyệt. 

Được biết, các sản phẩm trồng trọt 
đạt tiêu chuẩn hữu cơ đang ngày 
càng phát triển mạnh mẽ đối với 
ngành nông nghiệp trên thế giới nói 
chung và Việt Nam nói riêng đang 
hướng đến sản xuất nông nghiệp 
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hữu cơ trong thời gian tới. Nhu cầu 
rau quả được sản xuất theo các quy 
trình đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ 
sinh thực phẩm, nhất là sản phẩm 
hữu cơ đang là nhu cầu rất cấp bách 
của người tiêu dùng trên toàn thế 
giới. Ở trong nước, sản phẩm hữu 
cơ đang được người tiêu dùng đặc 
biệt quan tâm nhưng nguồn cung 
còn hạn chế về số lượng và chủng 
loại. Vì vậy, xây dựng mô hình sản 
xuất Nhãn xuồng và Edor theo tiêu 
chuẩn VietGAP và tiêu chuẩn hữu 
cơ tại tỉnh BR-VT là rất cần thiết để 
đáp ứng nhu cầu Nhãn chất lượng 
cao của thị trường trong và ngoài 
nước. 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, 
tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện dự 
án theo góp ý của Hội đồng trước 
khi triển khai. 

(Sở KH&CN) 
 

  
 
 
 Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Vùng ký kết hợp đồng chuyển 
giao công nghệ sản xuất phân bón 
hữu cơ từ bã thải dong riềng 

Lễ ký Hợp đồng chuyển giao công 
nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ 
bã thải dong riềng giữa Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng và 

Doanh nghiệp Mộc Hương tỉnh Cao 
Bằng được tổ chức ngày 03/06 vừa 
qua. 

Buổi Lễ có sự tham gia của ông 
Nguyễn Đắc Bình Minh - Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu và Phát 
triển Vùng cùng lãnh đạo các 
Phòng, Ban của Viện. Về phía 
Doanh nghiệp tư nhân Mộc Hương 
có ông Mạc Văn Mến - Giám đốc 
và các chuyên gia tư vấn. 

Cây dong riềng là một trong 
những cây trồng chủ lực của tỉnh 
Cao Bằng, giúp bà con nhân dân 
thoát nghèo. Hiện nay diện tích 
dong riềng tại Cao Bằng khoảng 
hơn 600 ha và ngày càng mở rộng. 
Việc phát triển sản xuất các sản 
phẩm tinh bột, miến dong mang lại 
hiệu quả kinh tế cao nhưng cũng để 
lại một lượng lớn chất thải, nếu 
không đươc xử lý sẽ gây ô nhiễm 
môi trường. 

Tỉnh Cao Bằng định hướng sẽ 
phát triển nền nông nghiệp bền 
vừng vì vậy việc sản xuất các loại 
phân bón hữu cơ từ phụ phẩm nông 
nghiệp đang được lãnh đạo Tỉnh, 
đặc biệt là các doanh nghiệp quan 
tâm. 

Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Vùng đã nghiên cứu thành công quy 
trình sản xuất phân bón hữu cơ từ 
bã thải dong riềng từ chính các 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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chủng vi sinh vật bản địa. Sản phẩm 
phân bón hữu cơ từ bã thải dong 
riềng giàu dinh dưỡng giúp cho cây 
trồng phát triển sinh trưởng tốt và 
quan trọng hơn nữa đó là đảm bảo 
an toàn, vệ sinh môi trường. 

Xuất phát từ cơ sở này, Viện 
Nghiên cứu và Phát triển Vùng đã 
tiến hành ký kết Hợp đồng chuyển 
giao công nghệ với Doanh nghiệp 
Mộc Hương, Cao Bằng. Viện cam 
kết tư vấn, hỗ trợ và chuyển giao 
quy trình sản xuất phân bón hữu cơ 
từ bã thải dong riềng, quy mô 1000 
tấn/năm giúp doanh nghiệp xử lý 
được lượng chất thải và phế phụ 
phẩm trong quá trình sản xuất các 
sản phẩm từ dong riềng. 

Có thể thấy, sự hợp tác này giữa 
Viện Nghiên cứu và Phát triển 
Vùng và Doanh nghiệp Mộc 
Hương, Cao Bằng là tiền đề để các 
nhà khoa học đẩy mạnh hoạt động 
nghiên cứu và triển khai những ứng 
dụng tiến bộ khoa học vào thực tiễn 
sản xuất, thúc đẩy liên kết 3 nhà, 
giữa nhà khoa học, nhà nước và 
doanh nghiệp, để phát huy vai trò 
của Khoa học và Công nghệ trong 
phát triển kinh tế - xã hội. 

(most.gov.vn) 
 

 Kết nối trực tuyến chuyển giao 
công nghệ giữa Việt Nam và Hàn 

Quốc  
Cục Công tác phía Nam – Bộ 

Khoa học và Công nghệ và Trung 
tâm hỗ trợ khởi nghiệp - Cục 
Doanh nghiệp thành phố Seoul Hàn 
Quốc đã tổ chức sự kiện 
Technology Roadshow trong lĩnh 
vực Nông nghiệp. 

Chương trình nhằm thúc đẩy hỗ 
trợ, tạo điều kiện cho các doanh 
nghiệp tìm kiếm, chuyển giao công 
nghệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc 
được diễn ra theo hình thức hội 
nghị trực tuyến. 

 
Hội nghị đã thu hút được gần 30 

điểm cầu trực tuyến với sự tham gia 
của các tổ chức, doanh nghiệp đến 
từ Hàn Quốc và nhiều địa phương 
tại Việt Nam như: thành phố Hồ 
Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, 
Sóc Trăng, Vũng Tàu, Bình Phước, 
Đắc Nông, Nha Trang. Ngoài thông 
tin về các chính sách hỗ trợ khởi 
nghiệp của Hàn Quốc, sự kiện còn 
giới thiệu 10 startup công nghệ tiềm 
năng sẵn sàng chuyển giao cho 
doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh 
vực nông nghiệp. 

Chương trình gặp mặt trực tuyến 
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đa điểm lần này tập trung vào lĩnh 
vực nông nghiệp, nhấn mạnh vào 
công nghệ chế biến sau thu hoạch. 
Đây là một vấn đề nóng tại Việt 
Nam, đất nước giàu các sản phẩm 
nông nghiệp, đang có sức bật lớn tại 
nội địa cũng như vươn ra quốc tế. 

Năm 2019, Cục Công tác phía 
Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ 
đã triển khai chương trình phát triển 
tiềm lực công nghệ cho doanh 
nghiệp SME tại khu vực phía Nam 
thông qua việc kết nối các doanh 
nghiệp công nghệ Hàn Quốc thâm 
nhập thị trường bằng việc sớm hình 
thành liên doanh doanh nghiệp 
Hàn-Việt. Các liên doanh này sẽ 
giúp doanh nghiệp Việt tiếp cận 
nguồn công nghệ một cách hiệu 
quả, ngược lại doanh nghiệp Hàn có 
cơ hội tăng tốc xúc tiến phát triển 
thị trường tại Việt Nam. Năm 2019, 
có 11 cặp doanh nghiệp Việt Nam- 
Hàn Quốc được tiếp cận kết nối, 
trong đó nhiều cặp đã có kết quả 
ban đầu ấn tượng ngay trong năm 
2019 như cặp Red Table (Hàn) và 
Minh Phuc Software (VN) trong 
lĩnh vực CNTT, hay cặp AND Bank 
(Hàn) và NNG IT Solution & More 
(VN) trong lĩnh vực phân tích 
Gen… 

Sự thành công của sự kiện đã thay 
đổi cách tiếp cận của Ban tổ chức 

hướng tới kế hoạch gia tăng hoạt 
động giao lưu trực tuyến giữa 
doanh nghiệp hai nước Việt Nam 
Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch 
Covid – 19. 

(most.gov.vn) 
 
 

 
 
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ 
DUYỆT "CHƯƠNG TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA 
ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG 
ĐẾN NĂM 2030” 

Ngày 03/6/2020, Chính phủ vừa 
ban hành Quyết định Phê duyệt 
“Chương trình Chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030”. 

Theo đó, tầm nhìn đến năm 2030, 
Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn 
định và thịnh vượng, tiên phong thử 
nghiệm các công nghệ và mô hình 
mới; đổi mới căn bản, toàn diện 
hoạt động quản lý, điều hành của 
Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh 
doanh của doanh nghiệp, phương 
thức sống, làm việc của người dân, 
phát triển môi trường số an toàn, 
nhân văn, rộng khắp. Chương trình 
Chuyển đổi số quốc gia nhằm mục 
tiêu kép là vừa phát triển Chính phủ 
số, kinh tế số, xã hội số, vừa hình 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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thành các doanh nghiệp công nghệ 
số Việt Nam có năng lực đi ra toàn 
cầu. Trong đó, mục tiêu cơ bản đến 
năm 2025 là phát triển Chính phủ 
số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt 
động, với 80% dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 4, được cung cấp trên 
nhiều phương tiện truy cập khác 
nhau; 90% hồ sơ công việc tại cấp 
bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại 
cấp huyện và 60% hồ sơ công việc 
tại cấp xã được xử lý trên môi 
trường mạng; 100% chế độ báo cáo, 
chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ 
và báo cáo thống kê về kinh tế - xã 
hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành 
của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ 
dữ liệu số trên Hệ thống thông tin 
báo cáo Chính phủ; 100% cơ sở dữ 
liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển 
Chính phủ điện tử bao gồm các cơ 
sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất 
đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài 
chính, Bảo hiểm được hoàn thành 
và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; 
từng bước mở dữ liệu của các cơ 
quan nhà nước để cung cấp dịch vụ 
công kịp thời, một lần khai báo, 
trọn vòng đời phục vụ người dân và 
phát triển kinh tế - xã hội; 50% hoạt 
động kiểm tra của cơ quan quản lý 
nhà nước được thực hiện thông qua 
môi trường số và hệ thống thông tin 

của cơ quan quản lý và Việt Nam 
thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về 
Chính phủ điện tử (EGDI). 

Đối với việc phát triển kinh tế số, 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
nền kinh tế, chính phủ đặt mục tiêu 
kinh tế số chiếm sẽ 20% GDP; Tỷ 
trọng kinh tế số trong từng ngành, 
lĩnh vực đạt tối thiểu 10%; Năng 
suất lao động hàng năm tăng tối 
thiểu 7%; Việt Nam thuộc nhóm 50 
nước dẫn đầu về công nghệ thông 
tin (IDI); Việt Nam thuộc nhóm 50 
nước dẫn đầu về chỉ số canh tranh 
(GCI); Việt Nam thuộc nhóm 35 
nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo 
(GII). Về phát triển xã hội số, thu 
hẹp khoảng cách số, mục tiêu là hạ 
tầng mạng băng rộng cáp quang 
phủ trên 80% hộ gia đình, 100% xã; 
phổ cập dịch vụ mạng di động 
4G/5G và điện thoại di động thông 
minh; tỷ lệ dân số có tài khoản 
thanh toán điện tử trên 50% và Việt 
Nam thuộc nhóm 40 nước dẫn đầu 
về an toàn, an ninh mạng. 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức 
thực hiện Chương trình; định kỳ 
hàng năm hướng dẫn, đôn đốc, 
kiểm tra, giám sát; cho ý kiến về 
nội dung chuyên môn các đề án, dự 
án, nhiệm vụ triển khai… 

(baria-vungtau.gov.vn ) 


