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BỘ KH&CN LUÔN NỖ LỰC VÀ 
ĐÓNG GÓP TÍCH CỰC VÀO 
CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG 
COVID-19 

Ngày 08/7, tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) tổ 
chức Họp báo thường kỳ Quý 
II/2020. Tại buổi Họp báo, Lãnh 
đạo Bộ KH&CN, đại diện lãnh đạo 
các đơn vị thuộc Bộ đã thông tin về 
những vấn đề báo chí và dư luận 
quan tâm trong thời gian gần đây. 

 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy phát biểu tại buổi 

Họp báo. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế 
Duy chủ trì buổi họp báo. Tham dự 
buổi họp báo có đại diện lãnh đạo 
một số đơn vị chức năng của Bộ; 
các đơn vị báo chí thuộc Bộ 
KH&CN cùng đại diện gần 60 cơ 
quan thông tấn, báo chí. 

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính 
sách về KH&CN 

Về công tác xây dựng chính sách 
pháp luật, trong 6 tháng đầu năm 
2020, Bộ KH&CN tập trung tham 
mưu xây dựng và triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ, giải pháp tại các 
Nghị quyết, Kết luận của Đảng; 
Nghị quyết của Quốc hội, Chính 
phủ và chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết 
số 01/NQ-CP, Nghị quyết số 
02/NQ-CP. 

Một số văn bản quan trọng đã 
được Bộ KH&CN trình Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
hoặc chủ trì, phối hợp với các bộ 
liên quan xây dựng và ban hành 
theo thẩm quyền như: Nghị quyết 
số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của 
Chính phủ ban hành Chương trình 
hành động của Chính phủ thực hiện 
Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 
27/9/2019 của Bộ Chính trị về một 
số chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4; Nghị quyết số 
43/NQ-CP và Nghị quyết số 
45/NQ-CP ngày 11/4/2020 của 
Chính phủ về việc phê duyệt Thỏa 
thuận giữa Chính phủ nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và 
Văn hóa của Liên hợp quốc 
(UNESCO) về việc thành lập Trung 
tâm Nghiên cứu và Đào tạo Toán 
học quốc tế và Trung tâm Vật lý 
quốc tế dưới sự bảo trợ của 
UNESCO (Trung tâm dạng 2); 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Nghị định số 27/2020/NĐ-CP ngày 
01/3/2020 của Chính phủ về sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Nghị 
định số 40/2014/NĐ-CP ngày 
12/5/2014 của Chính phủ quy định 
việc sử dụng, trọng dụng cá nhân 
hoạt động KH&CN và Nghị định số 
87/2014/NĐ-CP ngày 22/9/2014 
của Chính phủ quy định về thu hút 
cá nhân hoạt động KH&CN là 
người Việt Nam ở nước ngoài và 
chuyên gia nước ngoài tham gia 
hoạt động KH&CN tại Việt Nam; 

Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 
21/01/2020 của Thủ tướng Chính 
phủ ban hành Kế hoạch thực hiện 
Kết luận số 52-KL/TW ngày 
30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp 
tục thực hiện Nghị quyết Trung 
ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ 
trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước; Quyết định số 696/QĐ-TTg 
ngày 25/5/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ về 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 
KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, 
HĐH trong điều kiện kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa 
và hội nhập quốc tế; Quyết định số 
314/QĐ-TTg ngày 28/02/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 
Kế hoạch “Nâng cao năng lực 
nghiên cứu về dân số và phát triển 
đến năm 2030”; 

Trình Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ một số đề án: Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 23/2014/NĐ-CP ngày 
03/4/2014 của Chính phủ về Điều lệ 
tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát 
triển KH&CN quốc gia; Quyết định 
của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 
Đề án đầu tư và phát triển một số tổ 
chức nghiên cứu khoa học cơ bản 
và khoa học ứng dụng; Chỉ thị của 
Thủ tướng Chính phủ về việc thúc 
đẩy doanh nghiệp trở thành trung 
tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo 
quốc gia thông qua hoạt động đổi 
mới, hấp thụ và làm chủ công nghệ; 
Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Chương trình quốc 
gia về hỗ trợ doanh nghiệp nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm 
hàng hóa giai đoạn đến năm 2030; 
Quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy 
hoạch phát triển, ứng dụng năng 
lượng nguyên tử thời kỳ 2021-2030, 
tầm nhìn đến năm 2050. 

Đóng góp tích cực trong phòng, 
chống dịch Covid-19 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ 
ngay từ những ngày đầu tiên dịch 
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bệnh bùng phát, Bộ KH&CN đã 
huy động lực lượng các chuyên gia, 
nhà khoa học hàng đầu ở Việt Nam 
và doanh nghiệp triển khai theo quy 
trình, đặc biệt các nhiệm vụ 
KH&CN phục vụ công tác phòng, 
chống dịch Covid-19, cụ thể: 
Nghiên cứu, sản xuất thành công bộ 
KIT phát hiện SARS-CoV-2; Nuôi 
cấy và phân lập thành công vi rút 
SARS-CoV-2; Thu thập, tổng hợp 
các công bố khoa học quốc tế mới 
nhất về SARS-CoV-2 để cung cấp 
cho các nhóm nghiên cứu tham 
khảo và hỗ trợ đặt hàng các nhiệm 
vụ nghiên cứu cấp thiết phục vụ 
phòng chống dịch; Nghiên cứu, sản 
xuất và thử nghiệm thành công sản 
phẩm robot gồm: VIBOT-1a hỗ trợ 
y tế và chế tạo, thử nghiệm thành 
công robot NaRoVid11a. Chiếu xạ 
khử khuẩn miễn phí cho thiết bị, vật 
phẩm y tế phục vụ công tác phòng 
chống dịch với 102.300 khẩu trang 
nano, 22.525 khẩu trang N95 và 
960 bộ quần áo bảo hộ y tế trang bị 
cho cán bộ của Bệnh viện Bạch 
Mai. 

Phối hợp với các bộ, ngành phát 
huy nền tảng của Hệ tri thức Việt số 
hóa trong việc xây dựng bản đồ 
vùng dịch sử dụng Vmap; Cung cấp 
miễn phí tất cả các tiêu chuẩn quốc 
gia liên quan đến trang thiết bị y tế 

phục vụ phòng chống dịch; tập hợp 
cung cấp miễn phí các tiêu chuẩn 
quốc tế mới nhất liên quan đến lĩnh 
vực trang thiết bị y tế; Hỗ trợ 
Doanh nghiệp thử nghiệm, đánh giá 
các yêu cầu kỹ thuật cho các trang 
thiết bị y tế; áp dụng và được chứng 
nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế; 
Gia hạn nộp các loại phí, lệ phí cho 
doanh nghiệp; hỗ trợ về thủ tục 
hành chính, gia hạn thời gian nộp 
các tài liệu thực hiện các thủ tục 
hành chính. Phối hợp với Bộ Tài 
chính giảm 50% mức phí đối với 
việc đăng ký sử dụng mã số, mã 
vạch nước ngoài và mức lệ phí sở 
hữu công nghiệp. 

Nhiều sự kiện quan trọng được 
tổ chức 

Bên cạnh công tác xây dựng cơ 
chế, chính sách, pháp luật, Bộ 
KH&CN đã tổ chức nhiều sự kiện 
quan trọng được các báo/đài quan 
tâm như: Tổ chức thành công Hội 
nghị tổng kết công tác ngành 
KH&CN năm 2019 và triển khai 
công tác năm 2020; Hội nghị Tổng 
kết Dự án FIRST do Ngân hàng 
Thế giới và Bộ KH&CN phối hợp; 
Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN Việt 
Nam, trao Giải thưởng khoa học Tạ 
Quang Bửu năm 2020 và Lễ tôn 
vinh các tổ chức, cá nhân; Hội nghị  
trực tuyến Giám đốc Sở KH&CN; 
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Lễ trao Giải thưởng Báo chí về 
KH&CN năm 2019; Hội nghị phổ 
biến, triển khai kế hoạch tổ chức 
Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN nghệ 
đợt 6… 

Theo kế hoạch, dự kiến trong Quý 
III/2020, bên cạnh việc hoàn thiện 
các cơ chế, chính sách pháp luật về 
KH&CN, Bộ KH&CN sẽ tổ chức 
các sự kiện như: Hội nghị giới thiệu 
báo cáo Chỉ số Đổi mới sáng tạo 
toàn cầu (GII) năm 2020 và kết quả 
của Việt Nam; Hội nghị Tổng kết 
15 năm thực hiện Chiến lược ứng 
dụng năng lượng nguyên tử vì mục 
đích hòa bình; Hội nghị thúc đẩy 
hợp tác ASEAN - APO trong lĩnh 
vực năng suất; Khóa họp lần thứ 2 
Ủy ban hợp tác KH&CN Việt Nam 
– Australia; Hội nghị Ban điều hành 
chương trình quốc gia “Nâng cao 
Năng suất và Chất lượng sản phẩm 
hàng hóa của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020”; Chương trình 
tìm kiếm ý tưởng sáng tạo vì một 
Đại dương không nhựa thuộc Dự án 
Thanh niên đổi mới sáng tạo vì Đại 
dương xanh... 

  (Tổng hợp) 
 

CHUYỂN ĐỔI SỐ PHẢI LẤY 
NGƯỜI DÂN LÀM TRUNG 
TÂM 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn 
mạnh điều này khi dự tọa đàm 
"Chuyển đổi số: Cơ hội và thách 
thức" do Hội Tin học Việt Nam đã 
phối hợp với các hội, hiệp hội trong 
ngành Công nghệ thông tin tổ chức 
chiều 3/7. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 

“Hồn cốt” của chuyển đổi số, theo 
Phó Thủ tướng, là tăng cường ứng 
dụng CNTT vào mọi mặt đời sống. 
Các nước coi chuyển đổi số quốc 
gia có tính định hướng chiến lược 
phát triển. Đề án chuyển đổi số Việt 
Nam có sự tham gia của Chính phủ, 
DN, người dân; có những lĩnh vực 
cần tập trung ưu tiên; phân công rõ 
ràng. 

Chính phủ chuyển đổi số để quản 
lý và phục vụ nhân dân tốt hơn. 
Doanh nghiệp chuyển đổi số để 
phát triển, đưa dịch vụ tốt hơn đến 
người dân. Người dân cũng cần 
được khuyến khích tham gia chuyển 
đổi số vì chính bản thân mình. 

“Quan điểm thể hiện xuyên suốt là 
lấy người dân làm trung tâm”, Phó 
Thủ tướng nhấn mạnh. Vì vậy, 
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những lĩnh vực liên quan đến người 
dân được xác định ưu tiên trong 
chuyển đổi số như: Y tế, giáo dục, 
tài chính, ngân hàng, nông nghiệp, 
môi trường, văn hoá… Bởi mục 
đích của cuối cùng của một chính 
phủ, một chế độ là xã hội ổn định, 
kinh tế phát triển. Người dân được 
chăm sóc cả về vật chất, tinh thần. 
Người dân được thụ hưởng văn hoá, 
văn minh, được phát triển giá trị 
bản thân và quay trở lại cống hiến 
cho xã hội, không chỉ là quê hương 
đất nước mà cả nhân loại. 

Phó Thủ tướng cho rằng muốn 
chuyển đổi số chúng ta phải xác 
định được điểm mạnh, điểm yếu. 
Xã hội Việt Nam rất ổn định, nền 
kinh tế năng động, người dân lạc 
quan, tin vào tương lai. Tuy nhiên, 
điểm yếu của chúng ta là tính công 
nghiệp, kỷ cương yếu; hợp tác yếu; 
thiếu tính kiên trì chiến lược đối với 
những kế hoạch, đề án cần có bước 
đi dài. 

Để thực hiện chuyển đổi số, đầu 
tiên là Chính phủ phải thấy, phải 
muốn làm để hoạt động hiệu quả 
hơn, đất nước phát triển nhanh hơn, 
xã hội ổn định hơn, phục vụ nhân 
dân tốt hơn, phát huy quyền làm 
chủ của người dân tốt hơn. Đây là 
nhiệm vụ của cộng đồng CNTT. 

Qua đợt phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19, Phó Thủ tướng đánh 
giá các hoạt động chuyển đổi số 
diễn ra mạnh mẽ hơn trong giáo dục 
(dạy học trực tuyến), cung cấp dịch 
vụ công trực tuyến, thương mại 
điện tử, khám chữa bệnh từ xa… 
Từ yêu cầu thực tế, những ứng 
dụng trực tiếp phục vụ chống dịch 
được phát triển mạnh mẽ như hệ 
thống hội chẩn từ xa, số hoá tờ khai 
y tế bắt buộc, quy trình truy vết các 
ca bệnh… 

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề 
nghị Hội Tin học Việt Nam và các 
hội liên quan cần phối hợp với Bộ 
TT&TT để xây dựng nhanh “thước 
đo” mới về ứng dụng CNTT của 
các bộ ngành, địa phương; tăng 
cường phổ biến tri thức, kiến thức 
về CNTT ra toàn xã hội. 

Cộng đồng DN Việt Nam tiếp tục 
gắn kết chặt chẽ với nhau, đặc biệt 
trong các bài toán lớn được Bộ 
TT&TT đặt ra khi làm việc với các 
bộ, ngành. 

Trong quá trình chuyển đổi số 
quốc gia, những doanh nghiệp công 
nghệ thông tin đóng vai trò dẫn dắt 
các đơn vị, cá nhân. Do đó, các 
doanh nghiệp công nghệ thông tin 
cần triển khai các dịch vụ điện tử 
hướng tới chính phủ số, tạo nền 
tảng, đầu tư hạ tầng số đào tạo 
nguồn nhân lực, đổi mới sáng tạo… 
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Hiện nay, công nghệ chuyển đổi từ 
hệ thống thông tin sang nền tảng 
công nghệ thông tin cho phép quá 
trình chuyển đổi số của các doanh 
nghiệp, đơn vị được thực hiện 
nhanh chóng, bài bản hơn. 

Chuyển đổi số là quá trình mang 
tính tổng thể, do đó, các nền tảng số 
cần được tạo dựng trên cơ chế mở, 
đồng bộ, kết nối cao nhằm đảm bảo 
độ tin cậy, minh bạch, bảo mật. 
Chuyển đổi số phải cải thiện năng 
lực công nghệ và kỹ thuật số của 
người dân, tạo ra giá trị tăng trưởng 
và phát triển. Chuyển đổi số mang 
đến cơ hội cho các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin sáng tạo ra 
những giải pháp, nền tảng phù hợp 
với quá trình chuyển đổi số tại Việt 
Nam. Tuy nhiên, các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin Việt Nam cần 
nhìn nhận rõ những thách thức về 
thể chế, môi trường chính sách, hạ 
tầng, nền tảng kỹ thuật hiện tại của 
Việt Nam để đưa ra những giải 
pháp công nghệ hợp lý cho quá 
trình chuyển đổi số. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 

 
 
LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ 
TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN 

ĐỔI SỐ 
Nhằm khảo sát các lý thuyết và ý 

tưởng mới, cũng như chia sẻ kinh 
nghiệm lãnh đạo và quản lý trong 
các tổ chức và doanh nghiệp, ngày 
2/7/2020, Viện Quốc tế Pháp ngữ 
(IFI), Trường Đại học Kinh tế 
(UEB) thuộc Đại học Quốc gia Hà 
Nội và Viện Phát triển doanh 
nghiệp đã phối hợp tổ chức hội thảo 
quốc tế “Lãnh đạo và quản lý trong 
thời đại chuyển đổi số”. Tại Hội 
thảo, các nhà khoa học, nhà quản 
lý, các chuyên gia, doanh nghiệp… 
đã cùng thảo luận những khía cạnh 
liên quan tới công nghệ, kinh tế, 
văn hóa, xã hội, đạo đức và luật 
pháp của lãnh đạo và quản lý trong 
thời đại chuyển đổi số, đồng thời tư 
duy về lãnh đạo và quản lý - từ triết 
lý, chủ thể, đối tượng đến kỹ năng 
lãnh đạo và quản lý để nắm bắt 
những cơ hội và giải quyết những 
thách thức của thời đại số. 

  
Trong những năm gần đây, quá 

trình chuyển đổi số đã bắt đầu diễn 
ra tại Việt Nam, nhất là trong những 
ngành như tài chính, giao thông, du 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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lịch… Chính phủ Việt Nam cũng 
đang nỗ lực xây dựng Chính phủ 
điện tử hướng tới Chính phủ số. 
Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt 
Nam, nhất là các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ vẫn chưa nhận thức được 
đúng vai trò của chuyển đổi số 
trong cuộc cách mạng 4.0. Do vậy, 
rất cần có những giải pháp để gỡ 
thế bí cho doanh nghiệp khi tham 
gia vào cuộc chơi chuyển đổi số 
này. Trong bối cảnh đại dịch Covid-
19, nền kinh tế điện tử trở nên bùng 
nổ với các dịch vụ thương mại điện 
tử, thanh toán số, số hóa trường 
học... Hệ quả của Covid-19 cũng là 
thời điểm mà con người cần phải 
đánh giá những cơ hội và thách 
thức của nền kinh tế số. 

Về những vấn đề của nền kinh tế 
số đối với Việt Nam, ông Trần Đình 
Thiên - thành viên Tổ tư vấn Kinh 
tế của Thủ tướng Chính phủ, 
nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế 
Việt Nam cho rằng, Việt Nam là 
một quốc gia có nền tảng về văn 
hóa và những thành tựu của 35 năm 
Đổi mới căn bản và toàn diện đất 
nước, nhưng cũng từng vụt mất 
nhiều cơ hội phát triển trong quá 
khứ. Ngày nay, nhận diện bản chất 
của Cách mạng công nghiệp 4.0 và 
kinh tế số, nắm bắt đúng thời cơ 
trong bối cảnh mới, có những lựa 

chọn chiến lược thích hợp để dấn 
bước nhanh chóng vào tương lai - 
đó thực sự là yêu cầu cấp thiết đối 
với Việt Nam. Đất nước này phải là 
nơi mà những công nghệ và mô 
hình mới có thể được thử nghiệm, 
thu hút tất cả mọi người cùng tham 
gia; mặt khác, vẫn bảo tồn được 
những giá trị cơ bản của con người. 
Muốn được như vậy, ưu tiên đầu 
tiên đó là Việt Nam cần có một 
cách tiếp cận mới để xây dựng một 
hệ thống thể chế cho nền kinh tế số, 
đó là: một chiến lược chuyển đổi số 
toàn diện; tăng cường khả năng 
quản trị thông minh, công khai, 
minh bạch; xây dựng hạ tầng kết 
nối và an ninh mạng; xây dựng hệ 
sinh thái về đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp… Đồng thời, tận dụng 
các nguồn lực từ bên ngoài, trong 
khi vẫn nỗ lực làm mới chính sách, 
tìm ra các chiến lược đột phá phù 
hợp với bối cảnh mới. 

Cũng tạo hội thảo nói trên, ông Lê 
Minh Huân, Viện trưởng Viện Phát 
triển doanh nghiệp thuộc VCCI, 
dẫn ra một kết quả nghiên cứu cho 
thấy các doanh nghiệp startup sử 
dụng công nghệ số để vận hành có 
thể giúp tăng doanh thu đến 34% so 
với cách làm truyền thống - nhờ các 
lợi ích từ việc tiết kiệm không gian 
lưu trữ hồ sơ, sắp xếp và tìm kiếm 
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tài liệu hiệu quả hơn, hỗ trợ việc lên 
kế hoạch phát triển, hỗ trợ hoạt 
động kinh doanh… 

Ngoài các doanh nghiệp startup, 
nhìn chung các doanh nghiệp khác, 
nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(SME) vẫn chưa nhận thức được 
đúng vai trò của chuyển đổi số và 
chưa có những hành động chuyển 
đổi hiệu quả. Các nguyên nhân có 
thể kể đến bao gồm: gánh nặng chi 
phí, thiếu nhân lực, thiếu nền tảng 
công nghệ thông tin đủ mạnh để 
cho phép chuyển đổi số, thiếu tư 
duy kĩ thuật số. Ngoài ra, việc số 
hóa có thể gây ra sự xáo trộn lớn về 
nhân sự, đặc biệt là những vị trí lâu 
năm hoặc chủ chốt. 

Tuy nhiên, đại diện của VCCI 
nhấn mạnh, rào cản lớn nhất cho 
chuyển đổi số trong các doanh 
nghiệp chính là sự thay đổi tư duy 
hay nhận thức của người đứng đầu.  

Trong thời kì chuyển đổi số, công 
ty sẽ phải thay đổi cách xây dựng 
chiến lược tổ chức, tái cấu trúc 
năng lực của nhân sự để tương thích 
hơn với những kỹ năng số, cũng 
như thay đổi cách quản trị dữ liệu 
để vận hành nội bộ và tiếp cận 
khách hàng một cách hiệu quả nhất. 
Các nhà lãnh đạo sẽ phải đối mặt 
với việc mọi khía cạnh của công ty 
thay vì kết nối theo chuỗi tuyến tính 

như trước kia, thì sẽ trở thành các 
điểm nút trong một loạt mạng lưới 
phức tạp phải liên kết với nhiều bên 
trong cùng một lúc. 

Để tạo ra được những thay đổi 
mang tính toàn diện về cấu trúc như 
thế, quá trình chuyển đổi số cần 
một sự lãnh đạo. Theo một khảo sát 
công bố trước đó ít ngày của 
KPMG và RMIT Việt Nam, phần 
lớn doanh nghiệp Việt đang chăm 
chăm tìm lời giải cho bài toán công 
nghệ mà quên đi rằng con người 
mới là nhân tố thúc đẩy cho quá 
trình chuyển đổi số. Nhiều CEO 
đang “khoán trắng” cho bộ phận IT 
để tìm hiểu và thực hiện các kế 
hoạch chuyển đổi số và xem đây là 
trách nhiệm của bộ phận IT. Ngược 
lại, nhiều bộ phận IT cũng nghĩ 
mình có thể tạo ra chuyển đổi cho 
doanh nghiệp mà không cần quá 
nhiều can thiệp của lãnh đạo. 

Đây là một trong những lý do 
chính dẫn đến việc đại đa số các dự 
án chuyển đổi số trong doanh 
nghiệp thất bại. Nói như TS. Phan 
Quốc Nguyên, thuộc CLB Techno - 
Idea Club của ĐH Quốc gia Hà Nội 
chuyên về đào tạo, kết nối và ươm 
tạo các doanh nghiệp khởi nghiệp, 
thì “Chúng ta không thể mong 
doanh nghiệp đổi mới khi mà người 
làm công đi hội thảo [học hỏi về 



Số 291 - 7/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 9 

chuyển đổi số] thay cho lãnh đạo” 
Từ kinh nghiệm nhiều năm làm 

việc với các doanh nghiệp, bà 
Céline Charpiot, Giám đốc 
Linagora Vietnam - đơn vị cung cấp 
các giải pháp công nghệ nguồn mở 
‘miễn phí và tự do’ trong các dự án 
chuyển đổi số tại Việt Nam - nhận 
định rằng “trở ngại lớn nhất đối với 
những nhà lãnh đạo là chính bản 
thân họ”. 

Hội thảo quốc tế “Lãnh đạo và 
Quản lý trong thời đại chuyển đổi 
số” do Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI) 
phối hợp với Trường Đại học Kinh 
tế - ĐHQGHN (UEB) và Viện Phát 
triển doanh nghiệp thuộc Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam (EDF-VCCI) tổ chức nhằm 
khảo sát các lý thuyết và ý tưởng 
mới, cũng như chia sẻ kinh nghiệm 
lãnh đạo và quản lý trong các tổ 
chức và doanh nghiệp. 

Tại đây, các nhà khoa học, nhà 
quản lý, các chuyên gia, giảng viên 
thảo luận những khía cạnh liên quan 
tới công nghệ, kinh tế, văn hóa, xã 
hội, đạo đức và luật pháp của lãnh 
đạo và quản lý trong thời đại 
chuyển đổi số, đồng thời cùng tư 
duy về lãnh đạo và quản lý – từ triết 
lý, chủ thể, đối tượng đến kỹ năng 
lãnh đạo và quản lý để nắm bắt 
những cơ hội và giải quyết những 

thách thức của thời đại số. 
Hội thảo này nằm trong chuỗi Hội 

thảo khoa học liên ngành DAAS 
(Diderot Advanced Academic 
Seminars) do IFI tổ chức thường 
niên.  

(Tổng hợp) 
 

ỨNG DỤNG KH&CN ĐỂ CHỌN 
TẠO, PHÁT TRIỂN VÀ SẢN 
XUẤT GIỐNG CÂY TRỒNG 
VẬT NUÔI 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Chương trình phát triển 
nghiên cứu, sản xuất giống phục vụ 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai 
đoạn 2021-2030. Theo đó, Chương 
trình đưa ra 3 nhiệm vụ chính gồm: 
Phát triển khoa học công nghệ về 
giống; phát triển sản xuất giống; 
hoàn thiện hệ thống giống. 

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, 
mở rộng lưu giữ khoảng 45 - 52 
nghìn nguồn gen cây trồng, vật 
nuôi; đánh giá và khai thác nguồn 
gen nhằm phục vụ có hiệu quả công 
tác nghiên cứu chọn tạo, sản xuất 
giống; nghiên cứu đưa vào sản xuất 
những giống cây trồng, vật nuôi 
mới có năng suất, chất lượng cao, 
chống chịu cao với sâu và bệnh hại, 
thích ứng với điều kiện biến đổi khí 
hậu; xuất khẩu một số giống cây 
trồng, vật nuôi sang thị trường các 



Số 291 - 7/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 10 

nước. 
Đây là cơ sở để các ngành trồng 

trọt đảm bảo những nguồn giống 
lúa (90% giống lúa xác nhận, hạt lai 
F1, 95% giống ngô lai, từ 70 đến 
100% diện tích trồng các cây chủ 
lực khác như cà phê, điều, cao su, 
chuối… sử dụng giống đạt tiêu 
chuẩn); ngành lâm nghiệp đạt 95% 
cây giống cho trồng rừng được 
kiểm soát nguồn gốc; ngành thủy 
sản đạt 100% nhu cầu giống cho 
các loại thủy sản chủ lực, 100% 
giống tôm thẻ chân trắng, cá tra… 
được kiểm soát chất lượng và sạch 
một số bệnh. 

Chương trình cũng đưa ra 3 nhiệm 
vụ chính gồm: Phát triển khoa học 
công nghệ về giống; phát triển sản 
xuất giống; hoàn thiện hệ thống 
giống. 

Trong đó, về phát triển khoa học 
công nghệ về giống, nhiệm vụ đặt 
ra là thu thập bảo tồn, lưu giữ, đánh 
giá, tư liệu hóa, khai thác, sử dụng 
hiệu quả các nguồn gen cây trồng, 
vật nuôi. Bên cạnh đó, tăng cường 
năng lực quản lý đàn giống gốc vật 
nuôi; nuôi giữ đàn giống gốc, ưu 
tiên các giống vật nuôi bản địa; 
nâng cao năng suất, chất lượng đàn 
giống gốc; nhập nội các giống có 
tiềm năng di truyền cao, tiên tiến; 
củng cố và hoàn thiện hệ thống 

giống hình tháp. 
Cần chọn tạo và phát triển các 

giống cây lương thực mới năng 
suất, chất lượng cao, chống chịu sâu 
bệnh và điều kiện bất thuận; cải tiến 
tính trạng các giống cây ăn quả chủ 
lực; giống cây công nghiệp năng 
suất, chất lượng cao và thích ứng 
với biến đổi khí hậu; giống rau mới 
phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Chọn 
tạo giống vật nuôi chủ lực có năng 
suất, chất lượng cao, kháng bệnh, 
giống thích ứng với biến đổi khí 
hậu. 

Về phát triển sản xuất giống, 
nhiệm vụ đặt ra là nhập nội, mua 
bản quyền giống mới; bình tuyển 
cây đầu dòng, chọn lọc cây trội; xây 
dựng và chăm sóc vườn cây đầu 
dòng, rừng giống, vườn giống; sản 
xuất giống các cấp; bảo quản, chế 
biến hạt giống theo hướng công 
nghiệp; nhập công nghệ sản xuất 
giống, hoàn thiện công nghệ sản 
xuất giống; đào tạo, tập huấn; kiểm 
soát chất lượng giống... 

Nhà nước khuyến khích mọi thành 
phần kinh tế tham gia nghiên cứu 
chọn tạo, sản xuất giống, đặc biệt là 
nhân giống cấp xác nhận (hoặc 
tương đương), đáp ứng yêu cầu 
giống đúng tiêu chuẩn cho sản xuất. 

Để đạt được những mục tiêu trên, 
Bộ KH&CN được giao nhiệm vụ 
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chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn triển 
khai các nhiệm vụ phát triển 
KH&CN về giống; phối hợp với Bộ 
NN&PTNT xây dựng các chính 
sách và kiểm tra, giám sát kết quả 
thực hiện các nhiệm vụ KH&CN 
cấp nhà nước về nghiên cứu giống. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN BỀN 
VỮNG NGUỒN NĂNG LƯỢNG 
TÁI TẠO NỐI LƯỚI VÀ ĐIỆN 
MẶT TRỜI ÁP MÁI 

Cần có cơ chế rõ ràng trong việc 
đấu thầu các dự án điện năng lượng 
tái tạo (NLTT) nối lưới, cũng như 
đẩy mạnh xã hội hoá đầu tư lưới 
điện truyền tải… là những giải 
pháp quan trọng được đề xuất tại 
hội thảo Phát triển bền vững nguồn 
NLTT nối lưới và điện mặt trời áp 
mái do Bộ Công Thương tổ chức 
ngày 9/7/2020 tại TP Hồ Chí Minh. 

Những năm gần đây, nhu cầu sử 
dụng điện phục vụ sản xuất và phát 
triển kinh tế  - xã hội ngày một gia 
tăng, đây chính là thách thức rất lớn 
cho ngành điện trong bối cảnh 
nguồn cung năng lượng sơ cấp 
trong nước đã tới hạn. Việc phân bố 
nguồn điện và phụ tải không đồng 
đều gây áp lực truyền tải lớn trên hệ 
thống đường dây 500 kV Bắc - 
Nam. 

Trong bối cảnh hệ thống điện 
đang chịu nhiều áp lực về bảo đảm 
cung ứng điện, đặc biệt sau năm 
2020 khi cả nước không có nhiều 
nguồn đưa vào khai thác mới, thì 
việc phát triển các dự án NLTT nối 
lưới và điện mặt trời mái nhà được 
xem là một trong những giải pháp 
quan trọng góp phần khai thác triệt 
để nguồn tài nguyên thiên nhiên tái 
tạo để phát điện phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội của đất nước. Bên 
cạnh đó, việc phát triển NLTT và 
điện mặt trời áp mái sẽ giúp tận 
dụng được nguồn đất hoang hoá 
không thể canh tác nông nghiệp 
cùng hàng chục triệu mái nhà của 
hộ dân, cơ quan, công sở, khu - cụm 
công nghiệp nhằm tăng sản lượng 
điện cung cấp, giúp giảm bớt áp lực 
cho hệ thống điện quốc gia... 

Trên thực tế, với định hướng phát 
triển nền kinh tế xanh, bền vững, 
phù hợp với những cam kết quốc tế, 
trong thời gian qua, Chính phủ cũng 
đã ban hành nhiều cơ chế, chính 
sách nhằm khuyến khích phát triển 
nguồn NLTT như Quyết định số 
2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015 phê 
duyệt Chiến lược phát triển NLTT 
của Việt Nam đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050; Quyết định số 
13/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về cơ chế khuyến 
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khích phát triển các dự án điện mặt 
trời tại Việt Nam; Quyết định số 
39/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ ngày 10/9/2018 về cơ 
chế hỗ trợ phát triển các dự án điện 
gió tại Việt Nam… Với cơ chế 
thông thoáng cùng sự vào cuộc 
quyết liệt của các bộ/ngành, doanh 
nghiệp, chỉ trong vài năm trở lại 
đây, sản lượng điện từ các nguồn 
NLTT đã có bước phát triển vượt 
bậc, đóng góp mỗi tháng trên 3 tỷ 
kWh, chiếm khoảng 10% công suất 
và 6% sản lượng thương phẩm cả 
nước. 

Tuy nhiên việc phát triển NLTT, 
nhất là điện gió, điện mặt trời, trong 
đó có điện mặt trời mái nhà vẫn còn 
một số hạn chế nhất định và chưa 
tương xứng với tiềm năng to lớn, 
đặc biệt ở khu vực miền Trung và 
miền Nam. Cụ thể, hạ tầng lưới 
điện truyền tải đã không theo kịp 
tiến độ của các dự án NLTT, dẫn 
đến các dự án điện gió, điện mặt 
trời quy mô nối lưới ở một số địa 
phương như Ninh Thuận, Bình 
Thuận đã không giải toả hết 100% 
công suất ở một số thời điểm nhất 
định. Đối với điện mặt trời mái nhà, 
dù rất tiềm năng và dễ làm nhưng 
cũng chưa đạt được như kỳ vọng vì 
chi phí đầu tư ban đầu còn khá cao, 
chưa có sự tham gia, hỗ trợ mạnh 

mẽ từ các tổ chức tài chính; thị 
trường sản phẩm, dịch vụ điện mặt 
trời khá đa dạng nhưng chưa có tiêu 
chuẩn kỹ thuật cụ thể gây khó khăn 
cho người dân, doanh nghiệp mong 
muốn đầu tư. 

Theo Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Hoàng Quốc Vượng, chủ 
trương, định hướng chiến lược của 
Đảng và Nhà nước về phát triển 
năng lượng, trong đó có NLTT đã 
hết sức rõ ràng. Chính phủ cũng đã 
đưa ra các cơ chế, chính sách 
khuyến khích phù hợp với thực tiễn 
phát triển cho từng giai đoạn và 
theo hướng công bằng, minh bạch, 
tạo điều kiện cho mọi thành phần 
kinh tế tham gia phát triển nhằm 
khai thác hết lợi thế, tiềm năng 
nguồn NLTT tại Việt Nam phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội bền 
vững. 

 (Theo vjst.vn) 
 
 

 
 Sản xuất thành công giống hải 
sâm vú trắng thông qua công 
nghệ phân tử 

Nhóm nghiên cứu hải sâm của 
Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy 
sản III lần đầu tiên sản xuất thành 
công giống hải sâm vú trắng, mở ra 
hướng nuôi trồng và bảo tồn nguồn 

THÀNH TỰU KH&CN 
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lợi cho loài hải sâm này. 
 Dự án trên thuộc chương trình 

đổi mới sáng tạo 4Innovation trong 
khuôn khổ hợp tác giữa Chính phủ 
Australia và Bộ Khoa học và Công 
nghệ: “Nâng cao sản xuất hải sâm 
giá trị cao thông qua công nghệ 
phân tử”. 

“Loài sâu biển” quý hiếm ở Việt 
Nam và trên thế giới 

Hải sâm (Stichopus japonicus 
Sel), gọi theo dân dã là sâm biển, 
dưa biển, đỉa biển, là một loại động 
vật không xương sống. Thuộc 
ngành động vật da gai, sống ở biển, 
thích nghi với điều kiện nước chảy 
mạnh ở vịnh và những nơi có nhiều 
đá ngầm. 

Hải sâm vú trắng là loài quý hiếm, 
có giá trị kinh tế rất cao, chúng bị 
khai thác gần như cạn kiệt trên thế 
giới và tại Việt Nam. Năm 2019, 
hải sâm vú trắng được Hội đồng các 
nhà nghiên cứu khai thác hải sâm 
trên thế giới đề xuất đưa vào danh 
sách những loài nguy cấp trong 
Công ước về buôn bán quốc tế về 
loài có nguy cơ tuyệt chủng. Điều 
này sẽ dẫn đến hạn chế hoặc cấm 
hoàn toàn buôn bán hải sâm vú có 
nguồn gốc tự nhiên. Do đó, việc sản 
xuất giống nhân tạo phục hồi nguồn 
lợi và nuôi trồng hải sâm vú trắng 
có ý nghĩa rất lớn. 

Hải sâm vú trắng ở Việt Nam 
phân bố ở các đảo Phú Quốc (Kiên 
Giang), Phú Quý (Bình Thuận), 
Trường Sa (Khánh Hòa). Hiện nay, 
hải sâm vú trắng chỉ còn tìm thấy ở 
vùng biển thuộc quần đảo Trường 
Sa do việc hạn chế khai thác tại khu 
vực này, còn lại nguồn lợi này tại 
đảo khác gần như đều cạn kiệt. 

Mở ra triển vọng mới về nghề 
nuôi hải sâm vú trắng 

Trước nguy cơ tuyệt chủng của 
loài quý hiếm, lần đầu tiên nhóm 
nghiên cứu về hải sâm của Viện 
Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản III 
(Viện III) đã thực hiện sản xuất 
thành công con giống hải sâm vú 
trắng. Việc này mở ra hướng nuôi 
trồng và bảo tồn nguồn lợi cho loài 
hải sâm có giá trị kinh tế rất cao 
này. 

Cuối năm 2019, đội ngũ nghiên 
cứu đề tài đã phối hợp với nhóm 
nghiên cứu của dự án 4Innovation 
tại Viện III để cùng tìm hướng đi và 
đột phá cho sản xuất giống và ương 
nuôi hải sâm vú trắng. Dự án trên 
thuộc chương trình đổi mới sáng 
tạo 4Innovation trong khuôn khổ 
hợp tác giữa Chính phủ Úc và Bộ 
Khoa học và Công Nghệ, Việt 
Nam: “Nâng cao sản xuất hải sâm 
giá trị cao thông qua công nghệ 
phân tử”, đã được lựa chọn là 1 
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trong 3 dự án trong số 120 đề án 
tham gia được phê duyệt đợt 1 
trong năm 2019. 

Sau quá trình nghiên cứu, thử 
nghiệm, kết quả cho thấy sự phối 
hợp của các chuyên gia trong nhóm 
dự án và nhóm đề tài đã lần đầu tiên 
sản xuất thành công con giống hải 
sâm vú trắng, chuẩn bị đưa ra ương 
nuôi con giống lớn để phục vụ nuôi 
thương phẩm. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Trung Quốc thử nghiệm thành 
công máy bay có internet vệ tinh 
tốc độ cao 

Một buổi phát sóng trực tiếp cũng 
được thực hiện trên chuyến bay thử 
nghiệm, đánh dấu sự kiện lần đầu 
tiên có trong lịch sử hàng không 
dân sự của Trung Quốc. Hành 
khách có thể dùng điện thoại liên 
lạc với người thân ở dưới mặt đất 
qua video chat và chia sẻ hình ảnh 
trên không cùng lúc.  

Thiết bị mang số hiệu QW9771 
của Hãng hàng không Thanh Đảo 
cất cánh từ sân bay quốc tế Lưu 
Đình vào lúc 16h46’ theo giờ địa 
phương và hạ cánh an toàn xuống 
sân bay quốc tế Song Lưu ở Thành 
Đô vào lúc 19h21’ cùng ngày. 

Hành khách trên chuyến bay có 
thể truy cập mạng với tốc độ hơn 

100 megabyte, đem lại trải nghiệm 
lướt web tương tự như dưới mặt 
đất. 

Đường truyền vệ tinh được cung 
cấp bởi hãng China Satcom - công 
ty con của Tập đoàn Khoa học và 
Công nghệ Hàng không Vũ trụ 
Trung Quốc. China Satcom hiện có 
15 vệ tinh liên lạc hoạt động trên 
quỹ đạo. 

Sau chuyến bay đầu tiên thành 
công, công ty đặt mục tiêu hợp tác 
với nhiều hãng hàng không hơn 
trong tương lai để mở rộng dịch vụ 
Internet tốc độ cao trên các chuyến 
bay. 

China Satcom cũng mong muốn 
đa dạng hóa đối tác nhằm cung cấp 
dịch vụ Internet vệ tinh cho nhiều 
mục đích khác nhau như điều 
hướng, năng lượng, quản lý tài 
nguyên, nông ngư nghiệp, ứng phó 
khẩn cấp, phát thanh truyền hình, 
giáo dục. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

 Ứng dụng AI xây dựng 
Chatbox hỗ trợ tra cứu cơ sở điều 
trị COVID-19 

Để chuẩn bị cho khả năng dịch 
bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, 
Zalo đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
để xây dựng chatbot hỗ trợ tra cứu 
các cơ sở y tế có khả năng thu 
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dung, điều trị COVID-19 kèm theo 
số điện thoại liên lạc.   

Công cụ này có thể trả về kết quả 
nơi người dùng sinh sống hoặc địa 
phương bất kì. Chatbot được tích 
hợp trên trang Zalo chính thức 
(OA) của Bộ Y tế, thu hút được 
10.563.312 lượt kích hoạt, tra cứu 
thông tin tại 63 tỉnh, thành phố. 

Chatbot phòng chống COVID-19 
được đánh giá giúp tránh tình trạng 
người dân đổ dồn về các cơ sở y tế 
tuyến trên gây quá tải trong khám 
sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm 
bệnh, khiến dịch bệnh diễn biến 
phức tạp. 

Bên cạnh việc tra cứu bệnh viện 
tiếp nhận, chatbot còn hỗ trợ xem 
thống kê tình hình dịch bệnh ở Việt 
Nam dưới dạng bản đồ theo thời 
gian thực. Số người nhập viện cách 
ly, số người đang điều trị và đã hồi 
phục… cũng được cập nhật liên tục. 
Việc thể hiện dữ liệu  một cách trực 
quan, giúp người dân dễ hình dung 
về diễn biến dịch bệnh ở Việt Nam, 
chủ động trong việc phòng ngừa 
cho bản thân, gia đình. 

Zalo cũng đã thiết lập trang tạo sự 
kiện trực tuyến – Zalo Event, hỗ trợ 
đưa cuộc sống về trạng thái bình 
thường mới. Với trang này, người 
dùng có thể tạo sự kiện sinh nhật, lễ 
cưới, lễ tang mà không cần tiếp xúc 

trực tiếp, tránh lây lan virus SARS-
CoV-2. Số truy cập trang tạo sự 
kiện này trong thời gian qua là 
1.447.365. 

Ngày 23/1, Việt Nam ghi nhận ca 
dương tính đầu tiên với COVID-19, 
Zalo đã làm việc liên tục với Bộ Y 
tế để đưa những thông tin về cẩm 
nang phòng bệnh đến người dân 
Việt Nam. Những thông tin chính 
thống đầu tiên về dịch bệnh đã được 
gửi đến người dân vào mùng 3 Tết 
thông qua zalo.  

Trong suốt quá trình tham gia 
phòng chống dịch, Zalo của Bộ Y 
Tế đã chuyển đi hơn 3,5 tỷ thông 
báo về COVID -19 đến người dân 
Việt Nam. Việc này, vừa góp phần 
truyền thông về dịch bệnh, vừa giúp 
hạn chế tin giả gây hoang mang 
trong dư luận. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Zalo đã 
triển khai khai báo y tế, hỗ trợ 
khoanh vùng ổ dịch Bạch Mai, 
quảng bá ứng dụng khẩu trang điện 
tử Bluezone. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 
 

 
20 CỖ MÁY LỚN NHẤT THẾ 
GIỚI 

Có khi nào bạn tò mò về những cỗ 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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máy lớn nhất thế giới không? Nếu 
có thì chắc chắn danh sách những 
“quái vật cơ khí” vừa được 
Interesting Engineering lựa chọn và 
giới thiệu sẽ là một gợi ý tốt thỏa 
mãn trí tò mò của bạn. 

1. Máy gia tốc Hadron 
Máy gia tốc hạt lớn (Large 

Hadron Collider - LHC) đặt tại biên 
giới Pháp và Thụy Sỹ là cỗ máy lớn 
nhất từng được con người chế tạo 
cho đến nay. Nó được thiết kế để 
tạo ra các va chạm trực diện giữa 
các tia proton (một trong các loại 
hạt cơ bản) với động năng cực lớn. 

Cỗ máy được chứa trong một 
đường hầm tròn có chu vi 27 km, 
nằm ở độ sâu 175 m dưới mặt đất. 
Cỗ máy được chế tạo bởi Tổ chức 
nghiên cứu hạt nhân châu Âu 
(CERN) với sự tham gia của trên 
8.000 nhà vật lý đến từ 15 quốc gia, 
cũng như hàng trăm trường đại học 
và phòng thí nghiệm trên thế giới. 
Mới đây, CERN đã có kế hoạch 
nâng cấp cỗ máy với dự kiến lớn 
gấp 4 lần cỗ máy hiện tại. 

2. Máy đào Bagger 293 
Cỗ máy được sản xuất tại Đức vào 

năm 1995. Hiện tại, đây là cỗ máy 
đào đất lớn nhất thế giới với chiều 
dài 225 m, cao 96 m, nặng 14.061 
tấn. Với kích thước khổng lồ và 20 
gầu hoạt động liên hoàn, Bagger 

293 có thể đào 76,5 nghìn khối đất 
đá trong một ngày. 

3. Máy khoan đường hầm Bertha 
Đây là máy khoan đường hầm lớn 

nhất thế giới do Mỹ đặt Nhật Bản 
sản xuất. Cỗ máy dài 99,3 m, đường 
kính 17,5 m, nặng 7.000 tấn, trong 
đó có 6.350 tấn thép và máy móc; 
công suất xoay và nâng 25.000 mã 
lực (18.600 kW), di chuyển với tốc 
độ khoảng 10 m mỗi ngày. Phần lớn 
máy vận hành tự động, nhưng vẫn 
cần 25 người để điều khiển. 

4. Siêu tàu thủy Prelude 
Prelude thực ra là cấu trúc nổi 

khổng lồ đựng khí tự nhiên hóa 
lỏng (LNG) của Tập đoàn dầu khí 
Shell. Để chế tạo con tàu, người ta 
đã dùng tới hơn 260.000 tấn thép. 
Prelude dài 487 m, cao 105 m 
(tương đương tòa nhà 35 tầng). 
Boong tàu dài hơn 4 sân bóng đá và 
bể chứa có thể lấp đầy 175 hồ bơi 
Olympic. Trọng lượng khi đầy tải 
của tàu lên đến hơn 600.000 tấn. 
Khi hoạt động hết công suất, 
Prelude sẽ thu được ít nhất 5,3 triệu 
tấn dầu/năm, nhiều hơn nhu cầu 
hằng năm của Hồng Kông. 
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5. Chiếc xe máy lớn nhất thế giới 
Chiếc xe máy có kích thước 

khổng lồ này là sản phẩm của nhà 
thiết kế người Ý Fabio Reggiani và 
các cộng sự. Họ đã dành hơn 7 
tháng để có thể chế tạo được khối 
động cơ khổng lồ lắp cho xe. Chiếc 
xe cao tới 5 m, rộng 2,49 m, dài 
hơn 10 m, nặng 5,5 tấn. 

 
6. Robot rồng lớn nhất thế giới 
Robot hình rồng này được thiết kế 

bởi Công ty điện tử Zollner 
Elektronik AG (Đức). Công ty đã 
dành ra 6 năm với đội ngũ thiết kế 
15 người để hoàn thành sản phẩm. 
Con rotbot có chiều cao 4,5 m, nặng 
11 tấn và có thể thở ra lửa. 

 
7. Máy bay Stratolaunch 

 
Chiếc máy bay là sản phẩm của 

Stratolaunch Systems (được thành 
lập vào năm 2011 bởi Paul Allen - 

người đồng sáng lập Microsoft). Sải 
cánh của máy bay có kích thước 
117 m, rộng hơn bất kỳ máy bay 
nào trên thế giới. Từ đầu đến đuôi 
dài 72,5 m. Máy bay có hai buồng 
lái, mỗi buồng ở một bên thân máy 
bay nhưng chỉ có một buồng lái 
được sử dụng để điều khiển. Máy 
bay này được trang bị 6 động cơ 
tương tự của máy bay Boeing 747. 
Chiếc máy bay được thiết kế với 
mục đích đưa các vệ tinh lên quỹ 
đạo ở tầng thấp. Trong chuyến bay 
đầu tiên vào tháng 4/2019, nó đã 
bay 2,5 giờ trên khu vực sa mạc 
Mojave với độ cao lên đến 5.180 m, 
tốc độ tối đa đạt 304 km/h. 

8. Xe khai thác mỏ Belaz 75710 
Xe khai thác mỏ Belaz 75710 có 

“quốc tịch” Belarus. Nó được chế 
tạo để chuyên chở đất, đá ở các mỏ 
lộ thiên. Belaz 75710 có chiều dài 
20,6 m, rộng 9,87 m và cao 8,165 
m. Chiếc xe được trang bị hai bình 
nhiên liệu, mỗi bình có dung tích 
tới 2.800 l. Belaz 75710 được trang 
bị hai động cơ Turbocharged Diesel 
16 xilanh, với dung tích mỗi động 
cơ lên tới 65 lít, và sức mạnh từ hai 
động cơ được truyền tới cả bốn cụm 
bánh xe siêu lớn của Belaz 75710. 
Mỗi động cơ của Belaz 75710 có 
công suất tới 2.300 mã lực, tổng 
công suất của chiếc xe lên tới 4.600 
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mã lực. Chiếc xe có thể chở được 
496 tấn đất, đá mỗi chuyến. 

9. Cầu băng tải F60 
Chiếc cầu băng tải này có tên đầy 

đủ là Overburden Conveyor Bridge 
F60, là chiếc cầu băng tải khổng lồ 
được thiết kế và lắp rắp bởi 
Volkseigener Betrieb TAKRAF và 
đưa vào sử dụng tại mỏ than lộ 
thiên ở Lusatian, Đức. Thiết bị nặng 
hơn 11 tấn, dài 502 m, rộng 502 m, 
cao 80 m, sở hữu 760 bánh xe các 
loại; công suất hoạt động tối đa 
29.000 m³/h (tương đương 50.000 
tấn đất đá). 

 
10. Kính viễn vọng FAST 
Đầu năm 2020, Trung Quốc đã 

chính thức đưa vào hoạt động kính 
thiên văn lớn nhất thế giới có tên 
gọi FAST, đặt tại tỉnh Quý Châu, để 
nghiên cứu vũ trụ và tìm kiếm sự 
sống ngoài Trái Đất. 

FAST là kính viễn vọng hình cầu, 
có khẩu độ 500 m, kích thước tương 
đương 30 sân bóng đá với chi phí 
xây dựng gần 1,2 tỷ Nhân dân tệ 
(170 triệu USD). Trung Quốc hoàn 
tất việc xây dựng kính viễn vọng 
FAST từ tháng 9/2016 và tiến hành 

thử nghiệm trong suốt 3 năm qua. 
11. Tàu hút bùn Queen of the 

Netherlands 
Đây là tàu hút bùn của Hà Lan, có 

trọng tải gần 60.000 tấn. Tàu cao 
230,71 m, rộng 32 m. Các cống của 
tàu rộng 6 m và có thể nạo vét sâu 
từ 55-160 m. Con tàu có ba phương 
án xả phễu là bơm lên bờ bằng 
đường ống, đổ qua cửa đáy hoặc 
cầu vồng. Nó có thiết bị nạo vét 
được hầu hết mọi loại vật liệu như 
đất sét, bùn, cát, đá. Nó thường 
được gọi là "máy hút bùn nổi lớn 
nhất thế giới". Con tàu đã làm việc 
cho nhiều dự án khác nhau ở Hà 
Lan, Úc, Singapore, Trung Quốc, 
xây dựng cảng ở Busan Hàn Quốc, 
Dubai, Dự án đào sâu kênh Port 
Phillip ở Úc và cải tạo đảo ở 
Maldives… 

12. Nhện cơ khí La Princesse 
La Princesse là một con nhện cơ 

khí khổng lồ nặng tới 37 tấn, cao 15 
m, di chuyển bằng 50 trục chuyển 
động thủy lực. Để vận hành nó cần 
phải có 12 người và để di chuyển 
nó từ nơi này sang nơi khác cần 
phải có 16 cần cầu và gần 300 
người trợ giúp. 

13. Máy ủi Komatsu D575A 
Komatsu D575A là một trong 

những cỗ máy khai khoáng hạng 
nặng lớn nhất của Hãng Komatsu 
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(Nhật Bản) và cũng là chiếc xe ủi 
lớn nhất từng được sản xuất. 
Komatsu D575A được trang bị lưỡi 
ủi khổng lồ rộng đến 7,3 m, có khả 
năng chịu được áp lực đất đá đến 
170 tấn hoặc xử lý đến 90 m3 đất đá 
chỉ trong 1 lần di chuyển. Về ngoại 
hình, nó dài 14,5 m, rộng 7,39 m, 
cao 5m, nặng hơn 150 tấn. D575A 
được trang bị động cơ diesel 
Komatsu SA12V170E, gồm 12 
xylanh tăng áp với tổng dung tích 
lên tới 46,3 l, sở hữu thùng xăng 
khổng lồ có dung tích 2.100 l. 

14. Máy xúc lật P&H L-2350 
Máy xúc lật P&H L-2350 là một 

sản phẩm của Hãng Komatsu hiện 
đang giữ kỷ lục Guinness thế giới 
với khả năng vận chuyển nhiều đất 
đá nhất. Cỗ máy này nặng 72,5 tấn 
và có khả năng xúc 65 tấn đất đá 
trong một gầu. Cung cấp sức mạnh 
cho chiếc P&H L-2350 là khối 
động cơ 2.300 mã lực, dung tích 
gầu xúc của xe có thể tích 40,5 m3. 

15. Máy xúc Liebherr 9800 

 
Liebherr 9800 là một trong những 

dòng máy xúc lớn nhất thế giới. 
Chúng nặng khoảng 810 tấn và có 
sức chứa 47 m3. 

16. Tàu vận chuyển phương tiện 
của Nasa 

Cỗ máy này được thiết kế để vận 
chuyển tên lửa, tàu con thoi, tàu vũ 
trụ… của NASA từ nơi này sang 
nơi khác. Nó thực sự là một cỗ máy 
khổng lồ (dài 40 m, rộng 35 m và 
nặng khoảng 2.720 tấn). 

17. Cần cẩu Taisun 

 
Taisun là cần cẩu giàn lớn nhất 

thế giới, được thiết kế và chế tạo để 
lắp đặt các mô-đun rất lớn trong các 
dự án bán chìm và tàu nổi, đặt tại 
một nhà máy đóng tàu ở Yên Đài 
(Sơn Đông, Trung Quốc). Chiếc 
cần cẩu này có thể nâng 20.000 tấn 
mà không cần quá nhiều thời gian 
khởi động. 

18. Máy bay Antonov An-225 
"Mriya" 

 
Máy bay Antonov An-225 

"Mriya" là một trong những máy 
bay lớn nhất thế giới. Được trang bị 
6 động cơ phản lực khổng lồ. Chiếc 
máy bay này có thể vận chuyển 
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những hàng hóa tải trọng cực lớn, 
lên tới 250 tấn ở khoang trong, hoặc 
mang những vật quá cỡ tải trọng tới 
200 tấn ở trên thân. Vật vận chuyển 
ngoài có thể dài tới 70 m. Khoang 
hàng hóa của An-225 có chiều dài 
43 m; rộng 6,4 m; cao 4,4 m giúp 
máy bay có năng lực chuyên chở 
vượt trội so với các dòng máy bay 
vận tải khác. Mặc dù được ra mắt 
công chúng lần đầu tiên ở Triển lãm 
hàng không Paris năm 1989, nhưng 
phải tới năm 2002 nó mới thực hiện 
chuyến bay thương mại đầu tiên, 
chuyển 216.000 suất ăn có tổng 
trọng lượng 187,5 tấn từ Đức sang 
Oman, một quốc gia Trung Đông 
cho lính Mỹ đóng quân ở đó. 

19. Bagger 288 
Công ty Krupp (Đức) đã mất 10 

năm để sản xuất ra Bagger 288 - 
máy đào gầu bánh xe phục vụ việc 
khai thác trong các mỏ than. Cỗ 
máy dài 225 m, rộng 46 m, cao 96 
m và nặng 13.500 tấn. Nó có thể 
khai thác 240.000 tấn than đá hoặc 
240.000 m3 đất đá/ngày - tương 
đương với một sân bóng đá đầy đất 
cao 30 m. Khối lượng than khai 
thác được trong một ngày của 
Bagger 288 đủ cho 2.400 toa tàu 
chở than. 

20. Seawise Giant 
Tàu chở dầu siêu lớn Seawise 

Giant còn có tên là Happy Giant, 
Jahre Viking, Knock Nevis là con 
tàu có tổng trọng tải lớn nhất thế 
giới, dù không còn hoạt động 
nhưng vẫn chưa có đối thủ nào có 
thể vượt qua nó. Khi chở đầy, trọng 
lượng choán nước của tàu là 
657.019 tấn, phần chìm là 24,6 m, 
nó không thể đi qua eo biển 
Manche, kênh đào Suez hay kênh 
đào Panama. Tàu được sử dụng lần 
cuối cùng như là một kho nổi chứa 
dầu thô được neo ngoài khơi bờ 
biển Qatar trong vùng vịnh Ba Tư ở 
mỏ dầu Al Shaheen. 

 (Theo vjst.vn) 
 

 
 

HỢP TÁC KH&CN VIỆT NAM 
– ITALY GIAI ĐOẠN 2021 – 
2023: 8 LĨNH VỰC ƯU TIÊN 

Sáng 1/7, tại Trụ sở Bộ KH&CN, 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy đã có buổi 
tiếp Đại sứ Italy Antonio 
Alessandro, nhân dịp Đại sứ dẫn 
đầu Đoàn đại biểu Italy tham dự 
Khóa họp lần thứ 7 Ủy ban Hợp tác 
KH&CN Việt Nam - Italy. 

Nhân dịp này, Đại sứ Antonio 
Alessandro giới thiệu GS Marco 
Abbiati, tùy viên khoa học của Đại 
sứ quán Italy, vừa đến Việt Nam 
nhận nhiệm vụ và khẳng định 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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Chính phủ Italy coi trọng hợp tác 
KH&CN với Việt Nam - một trong 
hai nước ở Đông Nam Á (cùng với 
Singapore) có cán bộ chuyên trách 
hợp tác KH&CN tại Đại sứ quán. 

Ngay sau buổi gặp với Thứ 
trưởng, Đại sứ Antonio Alessandro 
cùng với Vụ trưởng Vụ Hợp tác 
quốc tế Trần Thị Thu Hương đã 
đồng chủ trì Khóa họp lần thứ 7 Ủy 
ban hợp tác KH&CN Việt Nam - 
Italy. Tại đây, hai bên cùng nhau 
đánh giá các kết quả đạt được trong 
hợp tác KH&CN từ Khóa họp đầu 
tiên vào năm 1998 đến nay, theo đó, 
đã có hơn 100 biên bản hợp tác 
được ký kết, hơn 80 dự án nghiên 
cứu chung được triển khai cùng các 
hoạt động đào tạo nguồn nhân lực, 
trao đổi chuyên gia hai nước. Quá 
trình này có sự tham gia của hơn 65 
viện nghiên cứu, trường đại học của 
Việt Nam và Italy; hơn 220 lượt cán 
bộ, chuyên gia của hai nước có mặt 
trong các chuyến khảo sát, học tập; 
góp phần đào tạo hơn 30 thạc sỹ, 
tiến sỹ và công bố hơn 100 bài báo 
trên các tạp chí khoa học của hai 
nước và thế giới. 

Hai bên thống nhất Chương trình 
hợp tác giai đoạn 2021-2023 với 8 
lĩnh vực ưu tiên gồm: khoa học 
nông nghiệp và thực phẩm; công 
nghệ sinh học và y dược; môi 

trường và biến đổi khí hậu; công 
nghệ thông tin - truyền thông; vật 
liệu tiên tiến; công nghiệp 4.0; vật 
lý thiên văn, khảo sát không gian và 
trái đất; bảo tồn và phục chế các di 
sản văn hóa, thiên nhiên. Đồng thời, 
thống nhất danh mục các dự án hợp 
tác nghiên cứu chung theo Nghị 
định thư dự kiến thực hiện trong 
thời gian tới. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
VIỆT NAM – PHẦN LAN: TIẾP 
TỤC ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VỀ 
KHCN VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO 

Đại sứ Phần Lan tại Việt Nam, 
Ngài Kari Kahiluoto đã khẳng định 
tại buổi tiếp của Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Bùi Thế Duy diễn ra ngày 7/7, tại 
Hà Nội. 

Tham dự buổi tiếp về phía Phần 
Lan còn có Tham tán kinh tế và 
phát triển Matti Tervo, cán bộ Đại 
sứ quán và lãnh đạo cùng đại diện 
của Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ 
KH&CN). 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy và Đại 
sứ Kari Kahiluoto bày tỏ vui mừng 
nhận thấy mối quan hệ hợp tác tốt 
đẹp giữa Việt Nam và Phần Lan 
trong lĩnh vực khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo (KHCN & 
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ĐMST) đã đạt nhiều thành tựu nổi 
bật, phát triển mạnh mẽ trong thời 
gian qua, đặc biệt là những thành 
công từ Dự án Chương trình đối tác 
sáng tạo Việt Nam - Phần Lan (IPP) 
mang lại. Đồng thời, hai bên chia sẻ 
tình hình ứng phó với đại dịch 
Covid-19, định hướng hợp tác 
KHCN & ĐMST giữa hai nước trên 
cơ sở Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa 
Bộ KH&CN với Bộ Kinh tế - Việc 
làm Phần Lan được ký năm 2018. 

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bùi Thế 
Duy cho biết: những định hướng ưu 
tiên của phía Phần Lan cũng là 
những vấn đề mà phía Bộ KH&CN 
đang quan tâm, thúc đẩy các hoạt 
động trong nước cũng như hợp tác 
với đối tác nước ngoài. 

Qua đó, Thứ trưởng mong muốn 
hai Bên sẽ tích cực trao đổi để triển 
khai các hoạt động hợp tác cụ thể 
trong thời gian tới như: (i) Hỗ trợ 
các dự án nghiên cứu chung giữa 
các viện nghiên cứu, trường đại học 
hai nước; (ii) thử nghiệm mô hình 
hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 
trong hoạt động R&D và đổi mới 
sáng tạo thông qua nền tảng kỹ 
thuật số; (iii) Thu hút các chuyên 
gia Phần Lan tham gia chuỗi sự 
kiện Tuần lễ đổi mới sáng tạo, 
Techfest vùng và Ngày hội Trí tuệ 
nhân tạo tổ chức tại TP. Hồ Chí 

Minh cuối năm 2020; (iv) Tăng 
cường hợp tác đào tạo nguồn nhân 
lực cho Việt Nam, nhất là trong lĩnh 
vực trí tuệ nhân tạo. 

Đồng tình với quan điểm của Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy, Ngài Kari 
Kahiluoto khẳng định tiếp tục thúc 
đẩy hợp tác giữa hai Bên, ưu tiên 
một số lĩnh vực như: các dự án 
trong khuôn khổ Chương trình hỗ 
trợ giáo dục đại học (Higher 
Education Institutional Instrument); 
Nghiên cứu thị trường số hóa 
(Digitalization Market Study); Thúc 
đẩy nghiên cứu và phát triển trong 
khối tư nhân (Promoting R&D in 
Private Sector); Nền tảng phát triển 
thị trường (Development Market 
Platform). 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
BƯỚC TIẾN QUAN TRỌNG 
TRONG NÂNG CAO NĂNG 
SUẤT CHẤT LƯỢNG SẢN 
PHẨM, HÀNG HÓA 

Sau gần 10 năm triển khai 
Chương trình quốc gia “Nâng cao 
năng suất và chất lượng sản phẩm, 
hàng hoá của doanh nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020” (Chương trình 
712) đã có những đóng góp cụ thể 
trong việc thúc đẩy năng cao năng 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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suất lao động và hỗ trợ doanh 
nghiệp trong tiến trình chuẩn bị 
năng lực phục vụ hội nhập. 

Dự án thúc đẩy hoạt động năng 
suất và chất lượng thuộc Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
của doanh nghiệp Việt Nam đến 
năm 2020” do Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) chủ trì thực 
hiện. 

Sau gần 10 năm thực hiện Quyết 
định trên, với sự quyết tâm, sâu sát 
của Bộ KH&CN trong đó trực tiếp 
là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng chương trình đã đạt 
được nhiều hiệu quả đáng ghi nhận. 
Nhiều doanh nghiệp đã được các cơ 
quan, đơn vị của Bộ KH&CN hỗ 
trợ tích cực đối với các vấn đề về 
khoa học công nghệ, tiêu chuẩn 
chất lượng, sở hữu trí tuệ,… 

Theo Ban Điều hành Chương 
trình, việc triển khai ứng dụng các 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất, chất lượng tiên tiến và áp 
dụng các tiêu chí quản lý của mô 
hình Giải thưởng Chất lượng quốc 
gia đã giúp doanh nghiệp nâng cao 
chất lượng sản phẩm, hàng hóa, 
giảm chi phí sai lỗi, qua đó nâng 
cao năng suất lao động và khả năng 
cạnh tranh. 

Các doanh nghiệp Việt Nam đã ý 

thức được tầm quan trọng của việc 
xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng, đảm bảo chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ đáp ứng yêu cầu của 
khách hàng, tăng cường sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp thông qua 
không ngừng cải tiến năng suất, 
chất lượng và hiệu quả quản lý. 
Đồng thời các doanh nghiệp đã đưa 
vào áp dụng các chương trình cải 
tiến năng suất, chất lượng, coi đó là 
hoạt động không thể thiếu trong 
doanh nghiệp mình. Các hệ thống 
quản lý như ISO 9000, SA 8000, 
ISO 14000, GMP, HACCP đã trở 
thành các hệ thống quen thuộc với 
các doanh nghiệp. Các chương trình 
và công cụ cải tiến Kaizen, 5S, 
Lean, Lean 6 Sigma… và các công 
cụ quản lý khác cũng được quan 
tâm và ứng dụng nhiều hơn… 

 Để có được kết quả trên, theo ông 
Hà Minh Hiệp, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường chất lượng, thời gian qua, 
việc triển khai Chương trình 712 đã 
bám sát mục tiêu, nội dung, nhiệm 
vụ đề ra. Các bộ, ngành, địa phương 
đã quan tâm, chủ động hơn trong 
triển khai, thực hiện nhiệm vụ. 

Có thể khẳng định, hoạt động thúc 
đẩy năng suất chất lượng của Việt 
Nam trong giai đoạn vừa qua đã 
mang lại nhiều kết quả nổi bật, 
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Doanh nghiệp cũng đã tiếp cận và 
từng bước triển khai các công cụ cải 
tiến năng suất cơ bản khác... ông 
Hiệp nhấn mạnh. 

Nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm hàng hóa là mục tiêu của 
các doanh nghiệp. Việc áp dụng các 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến 
năng suất chất lượng là những giải 
pháp giúp doanh nghiệp nâng cao 
chất lượng sản phẩm hàng hóa 
nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng, nâng cao vị thế và uy tín của 
doanh nghiệp trên thị trường đặc 
biệt trong thời điểm hội nhập toàn 
cầu và cạnh tranh gay gắt giữa các 
doanh nghiệp trong và ngoài nước.. 

Theo nhận định của chuyên gia 
năng suất, các mô hình điểm triển 
khai tại doanh nghiệp thời gian qua 
đã mang lại hiệu quả rõ nét, là 
những ví dụ trực quan, sinh động và 
có tính thuyết phục đối với hoạt 
động cải tiến trong nội tại của 
doanh nghiệp. 

Việc các doanh nghiệp áp dụng 
các công cụ quản lý đã kiểm soát 
tốt mục tiêu chiến lược, quá trình 
hoạt động thông qua hệ thống đo 
lường và đánh giá hiệu quả công 
việc, từ đó giúp các doanh nghiệp 
nâng cao chất lượng sản phẩm, 
giảm thiểu các chi phí. Hiện 
Chương trình 712 với hơn 5.000 

doanh nghiệp được hỗ trợ trong gần 
10 năm qua, chương trình đã có độ 
phủ và mang lại sự hỗ trợ không chỉ 
cho các doanh nghiệp lớn mà cả các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng 
được trang bị và tiếp cận những 
công cụ hiện đại. Thông qua việc áp 
dụng này, các doanh nghiệp đã có 
phương pháp nâng cao năng suất 
chất lượng cũng như giảm các sai 
lỗi, nâng cao khả năng đáp ứng yêu 
cầu của khách hàng, thông qua đó 
nâng cao năng lực cạnh tranh của 
doanh nghiệp. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

HOÀN THIỆN NGHỊ ĐỊNH 
VỀ NHÃN HÀNG HÓA GIÚP 
DOANH NGHIỆP TIẾT 
KIỆM CHI PHÍ 

Ngày 9/7, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng (Tổng cục 
TCĐLCL) đã chủ trì tổ chức hội 
thảo khoa học góp ý Dự thảo Nghị 
định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá 
và Thông tư quy định việc thể hiện 
một số nội dung ghi nhãn bắt buộc 
theo phương thức điện tử. Hội thảo 
thu hút sự tham gia của hơn 200 
khách mời đến từ các cơ quan, hiệp 
hội, doanh nghiệp... như Hiệp hội 
thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam 
(AmCham), Hiệp hội các Doanh 
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nghiệp châu Âu tại Việt Nam... 
Tại buổi hội thảo, rất nhiều ý kiến 

hoan nghênh Dự thảo Thông tư quy 
định về việc thể hiện một số nội 
dung ghi nhãn bắt buộc theo 
phương thức điện tử. Đồng thời, các 
cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp... 
cũng rất vui mừng, ủng hộ việc ban 
hành Thông tư này khi việc có nhãn 
điện tử doanh nghiệp sẽ tiết kiệm 
được phần chi phí in ấn nhãn như 
trước. 

Bên cạnh đó, cũng có nhiều ý kiến 
góp ý cho rằng một số điều khoản 
của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị 
định 43/2017/NĐ-CP chưa được 
hợp lý trong thực tiễn. 

Một vị đại diện của AmCham cho 
rằng, việc liên tục điều chỉnh những 
quy định về nhãn mác gây tốn kém 
và là rào cản cho doanh nghiệp. Ví 
dụ như tại khoản 4, Điều 9 của dự 
thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung 
quy định về việc trách nhiệm ghi 
nhãn hàng hoá sẽ gây ra rào cản cho 
doanh nghiệp nhập khẩu. 

Đồng thời, một số ý kiến góp ý 
cũng cho rằng dự thảo sửa đổi bổ 
sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP 
cần quy định rõ ràng và đầy đủ hơn. 
Đặc biệt là các quy định về nhãn 
hàng cho máy móc và linh kiện máy 
móc được nhập khẩu từ nước ngoài 
hoặc việc mua hàng trên các sàn 

thương mại điện tử thì khi giao 
hàng về Việt Nam sẽ không có tên 
nhà nhập khẩu. 

Do thời gian của hội thảo có hạn 
nên ban tổ chức chưa thể ghi nhận 
hết tất cả ý kiến góp ý của các cơ 
quan, hiệp hội, doanh nghiệp. Ban 
soạn thảo, Tổ biên tập đã xây dựng 
dự thảo Nghị định bổ sung sửa đổi 
và Thông tư quy định ghi nhãn dán 
mong nhận được ý kiến đóng góp, 
góp ý của các cơ quan, hiệp hội, 
doanh nghiệp bằng văn bản qua địa 
chỉ 
email: Qlghinhan@tcvn.gov.vn và c
ucqlclhh@tcvn.gov.vn để hoàn 
thiện hơn cho Dự thảo Nghị định và 
Thông tư. Bên cạnh đó, việc sửa đổi 
bổ sung Nghị định 43/2017/NĐ-CP 
cũng giúp hàng hoá lưu thông tại 
Việt Nam theo kịp thông lệ quốc 
tế và giúp doanh nghiệp cắt giảm 
được thủ tục hành chính, tiết kiệm 
chi phí hơn. 

(Theo vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Nhật Bản tính phí sử dụng túi 
nylon 

Các nhà bán lẻ ở Nhật Bản bắt 
đầu tính phí sử dụng túi nylon kể từ 
đầu tháng 7, một động thái nhằm 

TIN NGẮN KH&CN 
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hạn chế thói quen sử dụng loại bao 
bì này của người tiêu dùng. 

 
Theo đó, những cửa hàng tiện lợi 

xuất hiện ở khắp mọi nơi có thể tự 
quyết định sẽ thu phí bao nhiêu đối 
với khách hàng dùng túi nylon khi 
mua sắm. Mức phí phổ biến thường 
là 3 yên/túi (khoảng 700 VNĐ/túi). 
Liên Hợp Quốc cho biết, Nhật Bản 
đang là quốc gia có số lượng rác 
thải bao bì nhựa tính trên đầu người 
lớn thứ hai thế giới sau Mỹ. 

Điều luật mới ngay lập tức phát 
huy tác dụng, khi một số người mua 
hàng bắt đầu mang theo những 
chiếc túi cá nhân. 

“Hiện nay, thế giới đang phải đối 
mặt với nhiều vấn đề như ô nhiễm 
môi trường và sự nóng lên toàn cầu. 
Mỗi người cần nhận thức rõ hơn về 
những vấn đề này, và đó là lý do tại 
sao tôi mang theo túi mua sắm của 
riêng mình. Tôi hy vọng túi nylon 
và hộp đựng thức ăn trong tương lai 
sẽ được thay thế bằng một thứ gì đó 
thân thiện với môi trường hơn, dù 
điều này không hề dễ dàng”, 
Yoshimi Soeda, một khách hàng 66 
tuổi trả lời phỏng vấn hãng thông 
tấn AFP bên ngoài một cửa hàng ở 

Tokyo. 
 (Theo khoahocphattrien.vn) 

 
 Không thể có miễn dịch cộng 
đồng đối với COVID-19   

Nghiên cứu mới của các nhà khoa 
học Tây Ban Nha được công bố trên 
tạp chí y khoa The Lancet cho thấy 
không thể có miễn dịch cộng 
đồng đối với virus SARS-CoV-2 gây 
bệnh COVID-19. 

 
Các nhà khoa học Tây Ban Nha 

đã tiến hành nghiên cứu 61.000 
trường hợp để xác định những 
người có kháng thể chống lại 
bệnh COVID-19. Kết quả cho thấy 
chỉ có 5% trong số này có được 
miễn dịch chống SARS-CoV-2. 

Nghiên cứu cho thấy rằng ngay cả 
ở những khu vực bị ảnh hưởng 
nặng nhất của đại dịch COVID-19, 
người ta vẫn thấy tỷ lệ người có 
kháng thể với SARS-CoV-2 rất 
thấp. Do vậy, chúng ta không thể có 
được miễn dịch cộng đồng chống 
lại SARS-CoV-2. 

Theo chuyên gia dịch tễ học của 
Trường Đại học Tự do Bỉ (ULB) 
Marius Gilbert, nghiên cứu trên 
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cũng cho thấy tại những khu vực 
chưa bị ảnh hưởng trong đợt bùng 
phát dịch thứ nhất tại Tây Ban Nha, 
tỷ lệ người có kháng thể chống 
COVID-19 là rất thấp, chỉ khoảng 
1-2% và những khu vực này có 
nguy cơ bị tác động nghiêm trọng 
nếu như đại dịch lại một lần nữa 
bùng phát tại Tây Ban Nha. 

Ông Gilbert thừa nhận vẫn còn 
nhiều bí ẩn xung quanh virus 
SARS-CoV-2, ví dụ như khả năng 
cơ chế phòng vệ miễn dịch đối với 
bệnh COVID-19 không diễn ra qua 
việc sản xuất kháng thể và những 
kháng thể này không tồn tại lâu ở 
người sau khi cơ thể bị nhiễm bệnh 
hay thực tế là một số người dường 
như được bảo vệ mà không cần tới 
việc sản xuất kháng thể. 

Nghiên cứu cũng cho thấy khoảng 
30% số người tham gia quá trình 
nghiên cứu đã nhiễm SARS-CoV-2 
mà không có triệu chứng bệnh, cho 
thấy mức độ nguy hiểm của bệnh 
này đối với sức khỏe cộng đồng. 

Các chuyên gia y tế cho rằng cần 
phải tiếp tục theo dõi đại dịch để 
xem liệu một khu vực đã bị ảnh 
hưởng nặng ở đợt bùng phát đầu 
tiên liệu có thể bị tái phát dịch lần 2 
hay không. 

Cho tới nay, các chuyên gia y tế 
khuyên rằng cách tốt nhất để phòng 

dịch là cần cảnh giác, bảo đảm giãn 
cách xã hội, rửa tay thường xuyên 
và đeo khẩu trang. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phát động thi tìm giải pháp 
chuyển đổi số quốc gia 2020 

Ngày 8/7, Lễ phát động cuộc thi 
Viet Solutions 2020 chính thức diễn 
ra tại Bộ Thông tin và Truyền 
thông. Cuộc thi này dành cho các 
cá nhân, doanh nghiệp trên toàn 
cầu.   

Viet Solutions 2020 do Bộ 
TT&TT và Tập đoàn Công nghiệp - 
Viễn thông Quân đội Viettel phối 
hợp tổ chức.  

Các lĩnh vực mà Viet Solutions 
2020 tìm kiếm sản phẩm/ứng dụng 
sáng tạo bao gồm: Sản phẩm/giải 
pháp ứng dụng trên di động như 
lĩnh vực nội dung game, nhạc, 
video, tin tức, multimedia và tiện 
ích; các sản phẩm OTT, mạng xã 
hội; giải pháp/ứng dụng công nghệ 
trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, tài 
chính-ngân hàng, nông nghiệp, giao 
thông vận tải và logistics, năng 
lượng, tài nguyên môi trường, sản 
xuất công nghiệp... 

Đây là cuộc thi dành cho mọi đối 
tượng, đến từ tất cả các quốc gia 
trên thế giới. Các sản phẩm, giải 
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pháp công nghệ thắng cuộc sẽ được 
cùng hoàn thiện sản phẩm với tiêu 
chuẩn và sự khắt khe của Tập đoàn 
toàn cầu có quy mô khách hàng top 
30 trên thế giới. Đồng thời cùng 
hợp tác phát triển nền tảng công 
nghệ trên thị trường 100 triệu khách 
hàng của Viettel tại 11 thị trường. 
Đặc biệt, những giải pháp tham gia 
dự thi còn cùng góp phần chuyển 
đổi số Việt Nam. 

Các thí sinh tham dự cuộc thi 
cũng sẽ được hỗ trợ hoàn thiện các 
kỹ năng (quản lý tài chính; 
marketing và đưa sản phẩm ra thị 
trường; kêu gọi vốn đầu tư) và được 
thi đấu toàn cầu. 

Đại diện Viettel, Quyền Chủ tịch 
kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Viettel Lê Đăng Dũng nhấn mạnh, 
Viettel cam kết sẵn sàng hợp tác với 
các doanh nghiệp công nghệ có sản 
phẩm được lựa chọn thông qua 
cuộc thi này. Không chỉ hợp tác 
kinh doanh, Viettel sẵn sàng hỗ trợ 
các tổ chức, cá nhân hoàn thiện sản 
phẩm thông qua các chuẩn mực 
quốc tế, các bài toán rõ ràng. Viettel 
cũng sẵn sàng mời chủ nhân giải 
pháp xuất sắc tham gia các diễn đàn 
công nghệ thế giới, các triển lãm 
công nghệ toàn cầu như Mobile 
World Congress được tổ chức hàng 
năm tại Barcelona để có cơ hội tiếp 

xúc, giao lưu với các các Tập đoàn 
công nghệ hàng đầu thế giới. 

Đội về Nhất trong cuộc thi này sẽ 
nhận được giải thưởng tiền mặt là 
200.000.000 đồng. Đội về Nhì và 
Ba sẽ nhận được khoản tiền mặt lần 
lượt là 100.000.000 đồng và 
50.000.000 đồng. 

Bên cạnh đó, các đội thắng cuộc 
cũng có cơ hội ký hợp đồng hợp tác 
kinh doanh với Tập đoàn Viettel và 
hưởng phần chia lợi nhuận lên đến 
75% từ hợp đồng này. Viettel cam 
kết tài trợ 100% chi phí cho 3 đội 
thắng cuộc tham dự cuộc thi Cup 
C1  Start-up tại Mỹ với tổng giá trị 
giải thưởng 50.000 USD hoặc tham 
dự Hội nghị di động thế giới 
(MWC) 2021 tại Barcelona (tuỳ 
theo tình hình dịch bệnh COVID-19 
để áp dụng quyền lợi này). 

Các sản phẩm/giải pháp đã và 
đang hợp tác với Viettel tại tất cả 
các thị trường; sản phẩm/giải pháp 
đã lọt vào vòng chung kết của 
Viettel Advance Solutions Track 
2019 sẽ không được tham gia dự thi 
Viet Solutions 2020. 

Các sản phẩm/giải pháp đã đăng 
ký hoặc thuộc quyền sở hữu của 
một doanh nghiệp buộc phải đăng 
ký tham gia ở Nhóm doanh nghiệp 
khởi nghiệp. 

Bài dự thi sẽ được gửi online qua 
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website: http://vietsolutions.net.vn/. 
Vòng sơ khảo sẽ bắt đầu từ 8/7-
20/9/2020. 10 đội có điểm thi cao 
nhất sẽ được chọn tham dự vòng 
chung kết. 

Từ ngày 21/9 - 10/10, 10 đội tham 
gia vòng chung kết sẽ được đào tạo 
các kỹ năng cần có cho một start-up 
bởi các chuyên gia Việt Nam và 
quốc tế đến từ các trường đại học 
kinh tế hàng đầu như Harvard, Quỹ 
đầu tư thiên thần quốc tế và các 
CEO danh tiếng. Những đội này sẽ 
thuyết trình trực tiếp về giải pháp, 
sản phẩm trong buổi thi cuối. 

 (Theo baochinhphu.vn) 
 

 Trao giải thưởng khoa học 
công nghệ thanh niên “Quả cầu 
vàng” 

Sáng 6-7, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn 
TNCS Hồ Chí Minh phối hợp Bộ 
Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ 
trao Giải thưởng khoa học công 
nghệ (KHCN) Quả cầu vàng và 
Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu 
trong lĩnh vực KHCN năm 2019. 
Đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên 
dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ 
nhất T.Ư Đoàn, dự. 

Giải thưởng Quả cầu vàng năm 
2019 được phát động trong bốn 
tháng, nhận được 45 hồ sơ đăng ký 
từ 24 đơn vị ở cả trong và ngoài 

nước; trên các lĩnh vực công nghệ: 
môi trường, sinh học, y - dược, 
thông tin - truyền thông, vật liệu 
mới... Đặc biệt, có những ứng viên 
tham gia xét chọn mới chỉ 16 tuổi. 

Ban tổ chức đã tiến hành nhiều 
vòng bình chọn, căn cứ quy chế và 
đề xuất của Hội đồng bình chọn để 
trao Giải thưởng Quả cầu vàng năm 
2019 tặng mười cá nhân tiêu biểu. 

Trong đó, các lĩnh vực công nghệ 
thông tin - truyền thông, y - dược, 
sinh học, vật liệu mới đều có hai cá 
nhân giành giải thưởng. Riêng lĩnh 
vực công nghệ môi trường có ba cá 
nhân giành giải. Mỗi nhà khoa học 
trẻ đều được nhận Cúp Quả cầu 
vàng, Giấy chứng nhận, Huy hiệu 
“Tuổi trẻ sáng tạo” và 20 triệu 
đồng.  

Phần thưởng Nữ sinh tiêu biểu 
trong lĩnh vực KHCN năm 2019 
được triển khai trên các lĩnh vực 
công nghệ thông tin, điện, điện tử, 
cơ khí. 

Từ 42 hồ sơ hợp lệ, Ban Tổ chức 
đã quyết định trao Phần thưởng 
tặng 20 nữ sinh xuất sắc nhất, mỗi 
Phần thưởng gồm Bằng khen của 
T.Ư Đoàn và 6,5 triệu đồng. 

 (Theo nhandan.com.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội thảo về các giải pháp để 
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đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT 

Sáng ngày 24/6, tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh, Tỉnh ủy đã tổ chức 
Hội thảo về các giải pháp đẩy mạnh 
khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh 
BR-VT nhằm đóng góp ý kiến vào 
Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII, nhiệm 
kỳ 2020-2025. Tham dự hội thảo, về 
phía lãnh đạo tỉnh, có bà Nguyễn 
Thị Yến - Phó Bí thư Thường trực 
Tỉnh ủy - Trưởng đoàn Đại biểu 
Quốc hội tỉnh; ông Lê Ngọc Khánh 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía 
Sở KH&CN, có ông Mai Thanh 
Quang – GĐ Sở KH&CN, cùng các 
đại biểu là đại diện lãnh đạo các 
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thị xã, thành phố; các hiệp hội 
doanh nghiệp; Các chuyên gia, tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo trong và ngoài tỉnh.  

Phát biểu khai mạc, ông  Lê Ngọc 
Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
cho biết: Trong giai đoạn 2016 – 
2020, tỉnh đã tích cực triển khai 
nhiều chương trình, chính sách hỗ 
trợ cho hoạt động khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo như đề án hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa, chương 
trình Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao năng suất, 
chất lượng sản phẩm, hàng hoá… 

Bước đầu hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh cơ bản đã 
được hình thành và phát triển. 
Nhiều doanh nghiệp mới được 
thành lập, nhiều dự án khởi nghiệp 
có đổi mới sáng tạo, có ứng dụng 
KH&CN, các mô hình kinh doanh 
mới được hình thành để đẩy mạnh 
hoạt động khởi nghiệp, đổi mới 
sáng tạo cho cộng đồng khởi 
nghiệp. 

Tại hội thảo, đại diện Sở 
KH&CN, ông Mai Thanh Quang đã 
báo cáo đề dẫn về tình hình phát 
triển khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT giai đoạn 2016-2020. 
Được biết, qua 3 năm triển khai, hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh đã dần hình thành, các hoạt 
động khởi nghiệp đã được tổ chức 
như các lớp tập huấn, hội  nghị về 
khởi nghiệp sáng tạo, các chương 
trình đào tạo, ươm tạo, kết nối cố 
vấn đã được tổ chức giúp hỗ trợ, 
hoàn thiện cho nhiều dự án khởi 
nghiệp đi ra thị trường, nhiều tổ 
chức hỗ trợ khởi nghiệp đã được 
hình thành trong các trường đại học, 
cao đẳng, hiệp hội doanh nghiệp. 
Số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tại tỉnh hiện nay 
khoảng 70 doanh nghiệp. Hiện nay, 
hệ sinh thái khởi nghiệp tại tỉnh 
đang ở giữa cấp độ 1 – Hệ sinh thái 
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mới hình thành và cấp độ 2 – Hệ 
sinh thái cơ bản. 

Bên cạnh đó, các đại biểu còn 
được nghe các tham luận, ý kiến 
đóng góp của các chuyên gia như: 
Ông Phạm Duy Hiếu - Phó chủ tịch 
Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp 
KH&CN Việt Nam chia sẻ về tư 
duy dẫn dắt trong công tác xây 
dựng Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo 
và khởi nghiệp địa phương hướng 
tới phát triển bền vững; Ông 
Nguyễn Hoa Cương – Phó Viện 
trưởng Viện Nghiên cứu quản lý 
kinh tế Trung ương – Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư tham luận nội dung về 
phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ 
đổi mới sáng tạo trong bối cảnh 
cách mạng công nghiệp 4.0; Ông 
Nguyễn Việt Đức – Tổng GĐ Công 
ty cổ phần Quản lý đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo tham luận nội dung 
về xây dựng và phát triển Hệ sinh 
thái đầu tư Đổi mới sáng tạo tại địa 
phương,… 

 Thay mặt Lãnh đạo tỉnh, bà 
Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy - Trưởng đoàn 
Đại biểu Quốc hội tỉnh bày tỏ sự 
cảm ơn và tiếp thu những ý kiến 
đóng góp quý báu của các chuyên 
gia đã trình bày. Sau hội thảo, giao 
Sở KH&CN tổng hợp các ý kiến 
đóng góp về các giải pháp khởi  

nghiệp đổi mới sáng tạo của các 
chuyên gia để báo cáo UBND tỉnh 
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 (Sở KH&CN) 
 
 Hội đồng nghiệm thu đề tài 
“Xây dựng chương trình phát 
triển thị trường KH&CN tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu đến năm 2020 và 
định hướng đến năm 2025” 

Ngày 12/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn 
đánh giá, nghiệm thu kết quả thực 
hiện đề tài “Xây dựng chương trình 
phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2025”. Chủ tịch hội đồng là 
ông Nguyễn Kim Trường – Nguyên 
Phó Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài 
do ThS Nguyễn Văn Trúc làm chủ 
nhiệm, Trung tâm Thông tin và Ứng 
dụng khoa học và công nghệ là cơ 
quan chủ trì. 

Sau gần 2 năm thực hiện, đề tài đã 
làm rõ và phân tích được các yếu tố 
ảnh hưởng tới sự phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ; đã 
hệ thống hóa được cơ sở lý luận và 
thực tiễn để xây dựng chương trình 
phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
đến năm 2020 và định hướng đến 
năm 2025. Ngoài ra, đề tài còn đưa 
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ra được các quan điểm, giải pháp 
phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
trên cơ sở phát huy lợi thế so sánh 
của tỉnh, phù hợp với điều kiện và 
mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội 
của tỉnh. Xây dựng danh mục các 
sản phẩm khoa học và công nghệ có 
khả năng ứng dụng, danh mục các 
nhà cung cấp công nghệ, danh mục 
các tổ chức trung gian; xây dựng 
Module phần mềm hỗ trợ kết nối 
Sàn giao dịch công nghệ trực tuyến 
của tỉnh với một số sàn giao dịch 
công nghệ và thiết bị vùng duyên 
hải Bắc bộ, phục vụ phát triển thị 
trường khoa học và công nghệ của 
tỉnh bà Rịa – Vũng Tàu. 

Thay mặt Hội đồng, ông Nguyễn 
Kim Trường đánh giá cao các kết 
quả đạt được của đề tài, các đề xuất 
giải pháp bám sát với điều kiện của 
địa phương, Hội đồng đánh giá đề 
tài đạt yêu cầu, tuy nhiên cần bổ 
sung hoàn thiện một số góp của các 
Hội đồng./. 

(Sở KH&CN) 
 

 Hội đồng tuyển chọn đề tài 
“Đánh giá hiện trạng quần thể 
Dugong và hệ sinh thái cỏ biển tại 
Côn Đảo” 

Ngày 01/6, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội đồng tư vấn 

tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực 
hiện đề tài “Đánh giá hiện trạng 
quần thể Dugong và hệ sinh thái cỏ 
biển tại Côn Đảo, đề xuất các biện 
pháp quản lý và bảo tồn”. Chủ tịch 
hội đồng là ông Đỗ Hữu Hiền – 
Phó Giám đốc Sở KH&CN. Có 3 hồ 
sơ tham gia tuyển chọn là: Viện Tài 
nguyên và Môi trường biển, Trung 
tâm Bảo tồn Đa dạng Sinh học và 
Loài Nguy cấp, Phân viện Nghiên 
cứu Hải sản phía Nam. 

Đề tài với mục tiêu là đánh giá 
hiện trạng về kích thước quần thể, 
mật độ cá thể, phân bố, thời gian cư 
trú và tập tính sinh học của quần thể 
Dugong tại Côn Đảo. Đánh giá 
được hiện trạng về thành phần loài, 
phân  bố, diện tích, độ phủ, trữ 
lượng, chất lượng và sức khỏe của 
hệ sinh thái cỏ biển tại Côn Đảo. Đề 
xuất được các giải pháp, xây dựng 
mô hình quản lý và bảo tồn quần 
thể Dugong và cỏ biển tại Côn Đảo. 

 Được biết, Dugong (Dugong 
dugon) là một loài thú biển quý 
hiếm, được xếp vào mức sắp nguy 
cấp trong danh lục đỏ IUCN năm 
2019. Dugong có kích thước trung 
bình, con trưởng thành có chiều dài 
khoảng 4 mét. Nó là một trong bốn 
loài còn tồn tại của bộ bò biển. Hiện 
nay, Dugong chỉ còn lại một số 
lượng rất ít. Đối với Côn Đảo, đây 
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là một nơi có các hệ sinh thái biển 
rất phát triển, hệ sinh thái rừng ngập 
mặn, hệ sinh thái thảm cỏ biển, hệ 
sinh thái rạn san hô là nơi sinh sống 
và kiếm ăn của rất ít nhiều loài 
động vật quý hiếm trong đó phải kể 
đến loài Dugong. Về thảm cỏ biển, 
Côn Đảo có nhiều điều kiện thuận 
lợi cho các loài cỏ biển phát triển, 
tạo thành những thảm cỏ mật độ 
cao và diện tích phân bố rộng. Nhìn 
chung cỏ biển ở vùng biển Côn Đảo 
khá phổ biến nhưng tập trung với 
diện tích lớn ở vịnh Côn Sơn và hòn 
Bảy Cạnh. 

 Sau khi xem xét, đánh giá đề tài, 
Hội đồng đánh giá tuyển chọn đề tài 
do Viện Tài nguyên và Môi trường 
biển làm tổ chức chủ trì, PGS.TS 
Nguyễn Văn Quân làm chủ nhiệm 
đạt yêu cầu. Tuy nhiên cần bổ sung 
hoàn thiện đề tài theo góp ý của Hội 
đồng trước khi triển khai./. 

 (Sở KH&CN) 
 

 Làm gì để phòng tránh sét? 
Theo Viện Vật lý địa cầu (Viện 

Hàn lâm KH-CN Việt Nam), Việt 
Nam nằm ở tâm dông châu Á - một 
trong ba tâm dông trên thế giới. 
Mùa dông ở Việt Nam tương đối 
dài, số ngày dông trung bình 100 
ngày mỗi năm và số giờ dông trung 
bình là 250 giờ một năm. Mỗi năm, 

Việt Nam hứng chịu tới 2 triệu cú 
sét. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Anh, Viện 
trưởng Viện Vật lý Địa cầu cho 
biết, qua nghiên cứu, tại BR-VT, sét 
xuất hiện nhiều nhất vào đầu mùa 
mưa (tháng 5, 6) và cuối mùa mưa 
(tháng 9, 10). Dông sét thường xuất 
hiện nhiều vào chiều tối và đạt cực 
đại lúc 17 giờ. 

Một thống kê của Ban chỉ huy 
phòng chống thiên tai và tìm kiếm 
cứu nạn tỉnh cho thấy, những năm 
gần đây, luôn có các vụ sét đánh 
gây thiệt hại về người. Tháng 
8/2013, tại xã Phước Thuận (huyện 
Xuyên Mộc), một người phụ nữ 
đang đi xe máy trên đường đã bị sét 
đánh dẫn đến tử vong. Cũng trong 
năm, tại Xuyên Mộc, sét đánh làm 4 
người thiệt mạng và 4 người khác 
bị thương khi họ đang trú mưa 
trong chòi nuôi tôm. 

Các năm 2016, 2017 và 2018, BR-
VT liên tục có trường hợp người 
dân, du khách bị sét đánh. Gần đây 
nhất là tháng 9/2018, du khách 
Nguyễn Thị Ng. bị sét đánh khi 
đang tắm biển tại khu vực Bãi Sau 
(TP. Vũng Tàu). May mắn là khi bà 
Ng. ngã khụy sau tiếng sét, mọi 
người đã sơ cứu và đưa nạn nhân 
đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.  

Tại buổi tập huấn truyền thông 
nâng cao nhận thức về phòng tránh 
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và chống sét cho cộng đồng dân cư, 
do Sở KH-CN tổ chức tại TP. Vũng 
Tàu, hồi giữa tháng 6/2020, Tiến sĩ 
Nguyễn Xuân Anh, Viện trưởng 
Viện Vật lý Địa cầu đã có những 
chia sẻ hữu ích về kỹ năng phòng 
chống sét. Theo ông Nguyễn Xuân 
Anh, sét là hiện tượng thời tiết cực 
đoan ngẫu nhiên nên không có vị trí 
an toàn tuyệt đối để tránh sét. Tuy 
nhiên, việc chủ động tìm nơi an 
toàn, có thể làm giảm đáng kể khả 
năng bị sét đánh và tránh được 
những tổn thương về sức khỏe. 

Để phòng chống sét, người dân 
cần chủ động nắm rõ thông tin thời 
tiết. Thường thì cơn dông kéo đến 
rất nhanh, trong vòng 15 phút và di 
chuyển với vận tốc 40km/giờ. Khi 
dông sắp kéo đến, cần vào nhà, ở xa 
cửa sổ, cửa ra vào, các đồ dùng 
điện, chỗ ẩm ướt… Nên rút phích 
cắm các thiết bị điện trước lúc có 
dông. Trong trường hợp không có 
nơi ẩn náu an toàn, cần tránh xa 
việc trú mưa dưới cây xanh, khu 
vực cao, các vật kim loại. Đặc biệt, 
không đứng ngoài bãi biển, đỉnh 
núi, sườn núi… 

Viện Vật lý Điạ cầu khẳng định, 
sóng điện thoại di động không thể 
hút sét do điện từ phát ra yếu. 
Ngược lại, điện thoại cố định có thể 
bị ảnh hưởng bởi sét vì lan truyền 

qua dây dẫn. Chính vì thế, các 
chuyên gia khuyến cáo, không nên 
sử dụng điện thoại cố định trong lúc 
mưa dông. 

TP. Vũng Tàu vừa hoàn thiện 22 
cột đèn có lắp hệ thống chống sét 
dọc bờ biển Bãi Trước và Bãi Sau. 
Mỗi cột có 1 kim thu sét chủ động, 
có bán kính bảo vệ an toàn 107m, 
hệ thống tiếp địa được bố trí bên 
dưới hố móng cột đèn và sử dụng 
hệ tiếp địa liên hoàn để bảo đảm 
thoát sét tối đa. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

  
 
 
 Ứng dụng thành công Trí tuệ 
nhân tạo diệt virus không cần 
mẫu nhận diện   

Phần mềm diệt virus Bkav 2020 
ứng dụng thành công Trí tuệ nhân 
tạo (AI) phát hiện mã độc không 
cần cập nhật mẫu nhận diện vừa 
được Tập đoàn công nghệ Bkav 
chính thức ra mắt ngày 25/6 tại Hà 
Nội. 

Các nhà nghiên cứu thuộc Trung 
tâm nghiên cứu mã độc của Bkav 
cho biết, với công nghệ AI Scanner, 
Bkav 2020 có thể nhận diện được 
hàng triệu mã độc mới xuất hiện 
mỗi ngày, đặc biệt các dòng mã độc 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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xóa dữ liệu, đào tiền ảo, phần mềm 
gián điệp lấy cắp thông tin tài 
khoản, mật khẩu… 

Theo nghiên cứu của Bkav, số 
lượng mã độc được hacker tạo ra và 
phát tán trên Internet mỗi ngày đã 
lên đến con số hàng triệu. Các kỹ 
thuật phát hiện và ngăn chặn mã 
độc bằng mẫu nhận diện đã không 
còn hiệu quả, không kịp thời. Điển 
hình như vụ việc mã độc mã hóa dữ 
liệu WannaCry đã lây nhiễm hơn 
300.000 máy tính chỉ trong vài giờ 
trong khi các phần mềm diệt virus 
chưa kịp cập nhật.  

Các nhà nghiên cứu của Bkav đã 
thành công trong việc sử dụng Trí 
tuệ nhân tạo để có thể phân tích, 
phát hiện mã độc ngay cả khi chúng 
vừa mới xuất hiện, chưa cập nhật 
mẫu nhận diện.  

Phiên bản mới Bkav 2020 còn 
được trang bị tính năng chống dò 
mật khẩu BFP (Brute Force 
Prevention), giúp ngăn chặn các 
cuộc tấn công chiếm quyền điều 
khiển từ xa thông qua khai thác mật 
khẩu yếu. Đồng thời, Bkav cũng 
cập nhật cải tiến lớn về hiệu năng, 
sử dụng thuật toán nén để tối ưu về 
bộ nhớ, tăng tốc độ quét virus 
nhanh gấp 2 lần so với phiên bản 
2019.  

Nhà sản xuất cho biết, các khách 

hàng đã có bản quyền sẽ được nâng 
cấp tự động lên phiên bản mới mà 
không mất phí, bắt đầu từ ngày 
25/06/2020. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 

 
 
VIỆT NAM PHẤN ĐẤU THUỘC 
NHÓM 50 NƯỚC DẪN ĐẦU VỀ 
CHÍNH PHỦ ĐIỆN TỬ 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Quyết định số 749/QĐ-TTg 
phê duyệt “Chương trình Chuyển 
đổi số quốc gia đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030” với mục tiêu 
Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn 
đầu về Chính phủ điện tử (EGDI). 

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 thành các doanh 
nghiệp công nghệ số Việt Nam có 
năng lực đi ra toàn cầu, với một số 
chỉ số cơ bản. 

Theo đó, chương trình đặt ra 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, bao gồm cả 
thiết bị di động. 90% hồ sơ công 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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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 (trừ hồ sơ 
công việc thuộc phạm vi bí mật nhà 
nước). 

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; phấn đấu Việt Nam thuộc 
nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính 
phủ điện tử (EGDI). 

Về phát triển kinh tế số, nâng cao 
năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, 
mục tiêu đến năm 2025 là kinh tế số 
chiếm 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), thuộc 
nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số 
cạnh tranh (GCI), thuộc nhóm 35 
nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo 
(GII)... 

Đến năm 2030, dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 được cung cấp 
100% trên nhiều phương tiện truy 
cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị 
di động. 100% hồ sơ công việc tại 
cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc 
tại cấp huyện và 70% hồ sơ công 
việc tại cấp xã được xử lý trên môi 
trường mạng (trừ hồ sơ công việc 
thuộc phạm vi bí mật nhà nước)... 

Ngoài ra, Việt Nam đặt mục tiêu 
thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về 
Chính phủ điện tử (EGDI). 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển 
Chính phủ số là phát triển Hạ tầng 
chính phủ số phục vụ cơ quan nhà 
nước trên cơ sở kết hợp thế mạnh 
của Mạng Truyền số liệu chuyên 
dùng, mạng Internet, trung tâm dữ 
liệu của cơ quan nhà nước để phục 
vụ kết nối liên thông, xuyên suốt 4 
cấp hành chính... Cùng với đó là 
đẩy mạnh triển khai các nghị quyết, 
chương trình, kế hoạch, đề án, dự 
án phát triển Chính phủ điện tử; xây 
dựng Cổng dữ liệu quốc gia; áp 
dụng công nghệ mới nhất về truyền 
thông xã hội (Social), cung cấp 
thông tin, dịch vụ hành chính công 
một các đơn giản, thuận tiện trên di 
động (Mobile); phát triển, hoàn 
thiện hệ thống Cổng Dịch vụ công 
quốc gia kết nối với Cổng dịch vụ 
công… 

(Theo baochinhphu.vn ) 


