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CÔNG BỐ DỊCH VỤ CÔNG 
THỨ 1.000 TRÊN CỔNG DỊCH 
VỤ CÔNG QUỐC GIA 

Hôm nay (19-8), dưới sự chủ trì 
của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, 
Văn phòng Chính phủ (VPCP) tổ 
chức lễ khai trương Hệ thống thông 
tin báo cáo quốc gia; Trung tâm 
thông tin, chỉ đạo, điều hành của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
(trung tâm) và công bố dịch vụ 
công trực tuyến thứ 1.000 trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. 

Theo đó, để nâng cao hiệu quả 
hoạt động của cơ quan quản lý hành 
chính nhà nước và phục vụ người 
dân, doanh nghiệp ngày một tốt 
hơn, VPCP đã chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương triển 
khai nhiều hệ thống nền tảng về 
chính phủ điện tử phục vụ người 
dân và doanh nghiệp. Hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia và trung 
tâm đi vào vận hành được coi là 
điểm nhấn quan trọng mang tính 
đổi mới, thay đổi phương thức chỉ 
đạo, điều hành dựa trên thông tin, 
số liệu trên văn bản giấy chuyển 
sang dựa trên dữ liệu số. 

Trung tâm này kết nối với các 
trung tâm điều hành, hệ thống thông 
tin báo cáo, các cơ sở dữ liệu quốc 

gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 
liệu chuyên ngành của bộ, ngành, 
địa phương, trở thành một trong 
những thành phần cốt lõi của hạ 
tầng số thông minh. Từ trung tâm, 
Thủ tướng Chính phủ, các thành 
viên Chính phủ có thể theo dõi, 
kiểm tra được các hoạt động theo 
từng lĩnh vực do các bộ, ngành, địa 
phương quản lý. Đồng thời, thông 
qua dữ liệu số, hình ảnh trực quan, 
trực tuyến giúp lãnh đạo Chính phủ 
thực hiện công tác chỉ đạo, điều 
hành trực tiếp tới các bộ, ngành, địa 
phương và trên thực địa. 

Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
VPCP Mai Tiến Dũng, Hệ thống 
thông tin báo cáo quốc gia và trung 
tâm được khai trương sẽ là điểm 
nhấn quan trọng trong chặng đường 
xây dựng, phát triển chính phủ điện 
tử. Việc này cũng thể hiện quyết 
tâm cải cách hành chính, đẩy mạnh 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
hoạt động quản lý, loại bỏ dần việc 
xử lý công việc bằng hệ thống văn 
bản giấy, đổi mới phương thức chỉ 
đạo, điều hành theo hướng chính 
phủ không giấy tờ. 

Cũng trong sáng nay, VPCP sẽ 
công bố tích hợp ba dịch vụ công 
trực tuyến được người dân, doanh 
nghiệp quan tâm trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia. Đó là dịch vụ công 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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thứ 1.000: Kê khai, nộp lệ phí trước 
bạ và nộp tờ khai đăng ký ô tô trực 
tuyến; dịch vụ công số 999: Liên 
thông đăng ký điều chỉnh đóng 
BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm 
thất nghiệp và báo cáo tình hình 
thay đổi lao động; và dịch vụ công 
thứ 998: Đóng BHXH bắt buộc, 
BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề 
nghiệp.  

(Tổng hợp) 
 

CÔNG BỐ 75 CÔNG TRÌNH 
ĐƯỢC VINH DANH SÁCH 
VÀNG SÁNG TẠO VIỆT NAM 
NĂM 2020 

Ngày 24/8, tại Hà Nội, Ban 
Thường trực Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt 
Nam phối hợp với Liên hiệp các 
Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KHCN) và các cơ quan có liên 
quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng 
Sáng tạo Việt Nam năm 2020. 

Trong lần thứ 5 tổ chức công bố, 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 
2020 tôn vinh 75 đại diện tác giả, 
nhóm tác giả công trình khoa học, 
giải pháp sáng tạo khoa học - công 
nghệ và 7 đại diện nhóm tác giả 
công trình, giải pháp sáng tạo khoa 
học tiêu biểu trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

 
Theo Chủ tịch Ủy ban Trung 

ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh 
Mẫn, lễ công bố Sách vàng sáng tạo 
Việt Nam năm 2020 được tổ chức 
trong lúc toàn Đảng, toàn dân, toàn 
quân đang thực hiện mục tiêu kép, 
vừa nỗ lực phòng, chống dịch 
Covid-19, vừa phát triển kinh tế - 
xã hội, chăm lo đời sống vật chất và 
tinh thần cho nhân dân, bảo đảm 
quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ 
thống chính trị, đẩy mạnh công tác 
phòng chống tham nhũng, lãng phí. 
Trong bối cảnh đó, Hội đồng tuyển 
chọn đã nhận được 157 hồ sơ công 
trình, giải pháp sáng tạo KHCN do 
các bộ ngành, tổ chức thành viên 
của Mặt trận và các tỉnh thành giới 
thiệu để lựa chọn 75 công trình vinh 
danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt 
Nam. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 
một lần nữa thể hiện sức mạnh sáng 
tạo, năng lực KHCN, tinh thần trách 
nhiệm, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn 
dân tộc của mỗi người Việt Nam. 
Tinh thần ấy được phát huy mạnh 
mẽ trong xây dựng và bảo vệ Tổ 
quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. 
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75 công trình sáng tạo năm nay 
(tương ứng với kỷ niệm 75 năm 
ngày Quốc khánh) đều tập trung 
vào các lĩnh vực gần gũi với đời 
sống nhân dân, có tính thời sự, giá 
trị thực tiễn cao như bảo vệ môi 
trường, an toàn thực phẩm, phục vụ 
việc khám chữa bệnh, bảo vệ sức 
khỏe nhân dân. Cùng với đó là các 
giải pháp khoa học phục vụ cải cách 
hành chính, phát triển kinh tế - xã 
hội; cảnh báo thiên tai, phòng 
chống lũ lụt; trợ giúp cho việc phát 
triển giáo dục; các công nghệ tiên 
tiến giúp nâng cao chất lượng cuộc 
sống, nâng cao sức mạnh của quân 
và dân Trường Sa để bảo vệ vững 
chắc biển, đảo thiêng liêng của Tổ 
quốc. Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 
năm 2020 cũng đã kịp thời tôn vinh 
7 công trình, giải pháp sáng tạo 
khoa học - công nghệ tiêu biểu, 
được ứng dụng kịp thời, hiệu quả 
trong phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19. 

Thống kê của Ban Chỉ đạo tuyển 
chọn, biên tập, công bố và phát 
hành sách vàng sáng tạo Việt Nam, 
trong 5 năm qua, Ban Chỉ đạo đã 
tiếp nhận tổng số 772 công trình, 
giải pháp sáng tạo KHCN do 21 bộ, 
ban, ngành, tổ chức thành viên Mặt 
trận và 57 tỉnh, thành phố giới thiệu 
và đề nghị. Hội đồng tuyển chọn đã 

họp và tiến hành bỏ phiểu kín bình 
chọn được 365 công trình, giải pháp 
sáng tạo, KHCN để công bố trong 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. 

Từ việc đánh giá kết quả 5 năm 
tuyển chọn, biên tập, công bố và 
phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt 
Nam giai đoạn 2016 – 2020, giai 
đoạn 2021 - 2025, Ban Chỉ đạo tiếp 
tục duy trì tổ chức thực hiện và đổi 
mới, nâng cao hiệu quả việc tuyển 
chọn, biên tập và công bố Sách 
vàng Sáng tạo Việt Nam và tổ chức 
lễ công bố vào dịp kỷ niệm Quốc 
khánh 2-9 hằng năm. 

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí 
Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ 
Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 
nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước đã có 
nhiều quyết sách quan trọng để phát 
triển KHCN, chủ động tham gia vào 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 
Nhiều phong trào thi đua sáng tạo, 
nghiên cứu và ứng dụng KHCN 
phục vụ cuộc sống, lao động, sản 
xuất và bảo vệ Tổ quốc đã thu hút 
đông đảo các nhà khoa học, các 
tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng 
ứng.  

Thường trực Ban Bí thư cũng đề 
nghị MTTTQ Việt Nam phối hợp 
với ngành KHCN, các tổ chức 
thành viên tiến hành giám sát việc 
triển khai, ứng dụng các công trình, 
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đề tài khoa học đã được nghiên cứu 
ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ chế, 
chính sách, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các đề tài, công trình khoa học 
này được triển khai hiệu quả trong 
thực tiễn. Đó cũng là giải pháp để 
kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả 
của các công trình, đề tài khoa học 
đã được nghiên cứu, nghiệm thu, 
từng bước khắc phục tình trạng đề 
tài khoa học sau nghiệm thu không 
phát huy hiệu quả trong thực tiễn. 

 (most.gov.vn) 
 

 
 
 
LỰA CHỌN MỘT SỐ LĨNH 
VỰC KH&CN TRỌNG ĐIỂM 
ĐỂ BỨT PHÁ  

Chiều 14/8, tại Hà Nội, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam và Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã 
làm việc về triển khai các dự án đầu 
tư trung hạn 2016-2020 và kế 
hoạch giai đoạn 2021-2025. 

Giai đoạn 2016-2020, Viện đã 
được Chính phủ và Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư giao tổng số vốn kế hoạch là 
1.941 tỷ đồng vốn trong nước, 
3.869 tỷ đồng vốn nước ngoài và 
116 tỷ đồng vốn nước ngoài giải 
ngân theo cơ chế tài chính trong 
nước. Trong giai đoạn này, Viện đã 

thực hiện 31 dự án, số dự án đã kết 
thúc bàn giao và sử dụng là 24 dự 
án. Có thể kể đến các dự án: Cơ sở 
nghiên cứu Viện Công nghệ Vũ trụ 
và Hóa sinh biển; Phòng thí nghiệm 
về Dioxin; đầu tư nâng cấp Trung 
tâm giám định ADN hài cốt liệt sĩ 
còn thiếu thông tin; cơ sở nghiên 
cứu Viện Công nghệ Hóa học tại 
TPHCM; xây dựng khu thuần hóa, 
bảo tồn sinh vật biển và trưng bày 
mẫu vật Hoàng Sa-Trường Sa tại 
Nha Trang... 

Viện chỉ có 1 dự án chậm tiến độ, 
phải kéo dài thời gian thực hiện do 
vướng mắc thủ tục hành chính liên 
quan đến thủ tục cấp giấy chứng 
nhận quyền sử dụng đất, giấy phép 
xây dựng với địa phương. Viện đã 
cáo văn báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ để gia hạn thời gian thực hiện 
dự án đến 31/12/2022. 

Theo GS. Phan Ngọc Minh, các 
dự án của Viện đã được triển khai 
theo đúng nội dung, tiến độ đã được 
phê duyệt, đạt được mục tiêu, nội 
dung đã đề ra. Các dự án đều khẩn 
trương thi công, bàn giao và đưa 
vào sử dụng đúng tiến độ, đảm bảo 
đúng các quy định của nhà nước và 
hiệu quả đầu tư. 

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao 
Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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đã sử dụng đúng mục tiêu, quy định 
vốn đầu tư trung hạn; hoàn thành 
được các công trình hiện đại, thiết 
yếu của Viện và đất nước. Bộ 
trưởng cho rằng, Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam cần tận dụng 
hết vai trò, thế mạnh của cơ quan 
đầu ngành về khoa học và công 
nghệ của cả nước. 

Bộ trưởng đề nghị Viện Hàn lâm 
KH&CN Việt Nam lựa chọn một số 
lĩnh vực trọng điểm để bứt phá như 
sinh học, nông nghiệp công nghệ 
cao, vật liệu mới... KH&CN  cần là 
lực lượng tiên phong đi đầu đóng 
góp vào sự phát triển chung của đất 
nước. 

Về đầu tư trung hạn giai đoạn tới, 
Bộ trưởng khẳng định, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt 
chẽ với Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam để triển khai các dự án 
đầu tư trung hạn ưu tiên đáp ứng tối 
đa yêu cầu để góp phần phát triển 
Viện Hàn lâm KH&CN Công nghệ 
Việt Nam và nền khoa học và công 
nghệ của đất nước. 

(chinhphu.vn) 
 

BỘ KH&CN: TUYỂN CHỌN 
ĐƠN VỊ THAM GIA ĐỀ ÁN HỖ 
TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
(ĐỀ ÁN 844)  

Từ tháng 08/2020, Bộ KH&CN, 
Đề án 844 thông báo tiếp nhận hồ 
sơ đăng ký thực hiện nhiệm vụ năm 
2021. Các nhiệm vụ tập trung nâng 
cao năng lực đội ngũ sáng lập của 
các doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST, tăng cường khả năng cạnh 
tranh của hệ sinh thái, cũng như 
thúc đẩy truyền thông và kết nối với 
các mạng lưới khởi nghiệp toàn 
cầu. 

Sau hơn 04 năm triển khai, Đề án 
Hỗ trợ Hệ sinh thái Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia (Đề án 844) 
đã đồng hành cùng hơn 100 tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) và phát triển kế hoạch 
triển khai Đề án tại 53 tỉnh, thành 
trên toàn quốc. 

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ, thành viên Ban Điều hành Đề 
án 844: “Trong năm 2020, tính đến 
tháng 5, số vốn đầu tư cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST Việt 
Nam đạt hơn 184 triệu đô-la Mỹ với 
28 thương vụ mới được thực hiện. 
Con số này là tương đối tích cực 
trong bối cảnh đại dịch Covid 19 có 
ảnh hưởng tiêu cực đến các doanh 
nghiệp toàn cầu. Có được kết quả 
này một phần là do sự phát triển 
tương đối mạnh mẽ của hệ sinh thái 
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khởi nghiệp ĐMST Việt Nam trong 
những năm qua. Trên cả nước hiện 
có 57 cơ sở ươm tạo (Business 
Incubator - BI) và 25 chương trình 
thúc đẩy kinh doanh (Business 
Accelerator – BA) cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST, tăng 
gấp 3-4 lần so với năm 2016.” 

Tuy nhiên, theo phân tích từ của 
trang tin quốc tế TechinAsia, khả 
năng thu hút vốn đầu tư mạo hiểm 
của doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST Việt Nam ở giai đoạn đầu 
(Seed, Pre-A, Series A-D) kém hơn 
so với các doanh nghiệp Indonesia. 
Do đó, trong giai đoạn mới, Đề án 
844 sẽ đẩy mạnh việc hợp tác cùng 
các đơn vị có năng lực để thúc đẩy 
hoạt động ươm tạo (incubate) và 
thúc đẩy kinh doanh (acclerate) các 
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST 
theo các lĩnh vực chuyên sâu nhằm 
gia tăng số lượng doanh nghiệp có 
tầm nhìn và khả năng cạnh tranh 
trong khu vực, cũng như cải thiện 
nguồn doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST đầu vào có thể phát triển lên 
ở các giai đoạn sau. 

Theo đó, danh mục nhiệm vụ 
hằng năm định kỳ thuộc Đề án 844 
thực hiện từ năm 2021 đã được Bộ 
KH&CN công bố mới đây theo 
Quyết định số 2148/QĐ-BKHCN 
với 13 nhiệm vụ, tập trung tìm kiếm 

các đơn vị có năng lực, kinh 
nghiệm và tầm nhìn mong muốn 
đồng hành cùng Bộ KH&CN phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST quốc gia. Những năm qua, 
Đề án 844 đã tiến hành tiếp nhận 
hơn 200 hồ sơ của các tổ chức tham 
gia thực hiện nhiệm vụ, tổ chức 
tuyển chọn 59 đơn vị chủ trì và 56 
đơn vị phối hợp có năng lực, kinh 
nghiệm để triển khai 94 nhiệm vụ 
của Đề án trên toàn quốc.  

 
Các đối tượng có thể tham gia 

thực hiện nhiệm vụ hàng năm, định 
kỳ của Đề án 844 tương đối đa 
dạng, bao gồm trường đại học, viện 
nghiên cứu; các tổ chức/doanh 
nghiệp/tập đoàn/hiệp hội có hoạt 
động đào tạo, huấn luyện cho cá 
nhân khởi nghiệp ĐMST, huấn 
luyện viên, cố vấn khởi nghiệp 
ĐMST, nhà đầu tư khởi nghiệp, cán 
bộ quản lý; Tổ chức cung cấp dịch 
vụ cho khởi nghiệp ĐMST; Tổ 
chức truyền thông cho khởi nghiệp 
ĐMST; Vườn ươm doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐMST; Tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh; … 

Tham gia Đề án, các đơn vị được 
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nhận hỗ trợ kinh phí thực hiện dự 
án, kết nối chuyên gia về KNST 
trong và ngoài nước, cũng như đóng 
góp cho hệ sinh thái KNST trên 
nhiều phương diện. Đơn vị tham gia 
cần đáp ứng đủ điều kiện và có 
năng lực huy động nguồn lực trong 
nước/quốc tế để triển khai nhiệm 
vụ. 

Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp 
ĐMST có thể tham gia thực hiện 
các nhiệm vụ trong Đề án 844 năm 
2021 thuộc 05 nhóm nhiệm vụ 
chính, bao gồm: Đào tạo, nâng cao 
năng lực cho khởi nghiệp ĐMST; 
Truyền thông về hoạt động khởi 
nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp, đầu tư 
cho khởi nghiệp và phổ biến, tuyên 
truyền các điển hình khởi nghiệp 
thành công của Việt Nam; Kết nối 
các mạng lưới khởi nghiệp, hỗ trợ 
khởi nghiệp, đầu tư mạo hiểm của 
Việt Nam với khu vực và thế giới, 
kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp ĐMST tham gia các khóa 
tập huấn luyện tập trung ngắn hạn 
tại một số tổ chức thúc đẩy kinh 
doanh uy tín ở nước ngoài; Tổ chức 
các sự kiện khởi nghiệp ĐMST của 
các ngành, địa phương, tổ chức 
chính trị - xã hội - nghề nghiệp, cơ 
sở nghiên cứu - cơ sở đào tạo có 
tiềm năng phát triển hoạt động khởi 
nghiệp ĐMST; Hỗ trợ hoạt động 

của một số tổ chức vườn ươm tạo, 
tổ chức thúc đẩy kinh doanh, tổ 
chức cung cấp thiết bị dùng chung. 

Đối với Đề án 844, Nhóm nhiệm 
vụ Đào tạo, nâng cao năng lực cho 
khởi nghiệp ĐMST luôn được ưu 
tiên chú trọng hàng đầu. Đối với 
mục tiêu hình thành đội ngũ hạt 
nhân để phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp, nhiệm vụ đặt ra yêu cầu 
nâng cao năng lực chuyên sâu cho 
người đào tạo về khởi nghiệp 
ĐMST (ToT), huấn luyện viên 
chuyên nghiệp (Coach), cố vấn, nhà 
đầu tư thiên thần (Angel Investor), 
hướng đến việc nâng cao chất lượng 
và năng lực, hiệu quả hoạt động của 
các chủ thể của hệ sinh thái đạt tiêu 
chuẩn quốc tế. 

Bên cạnh đó, đối tượng đào tạo 
được đẩy mạnh trong thời gian tới 
sẽ là các nhà sáng lập, đồng sáng 
lập doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST, hướng đến nâng cao năng 
lực quản trị và tầm nhìn quốc tế, 
qua đó hỗ trợ startup mở rộng thị 
trường, gia tăng quan hệ đối tác, 
nâng cao khả năng cạnh tranh trên 
thị trường toàn cầu. 

Nhóm nhiệm vụ hỗ trợ hoạt động 
các tổ chức ươm tạo, tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh, tổ chức cung cấp 
thiết bị dùng chung từ năm 2021 sẽ 
khuyến khích các sáng kiến giúp 
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gia tăng sự tham gia của các tập 
đoàn, hiệp hội, doanh nghiệp nhỏ 
và vừa, các tổ chức cung cấp dịch 
vụ, sản phẩm giao dịch công nghệ 
để kết nối các nguồn lực đầu tư, và 
các gói dịch vụ ưu đãi hỗ trợ cho 
doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST 
đối với từng lĩnh vực chuyên sâu. 

Việc hình thành các chuỗi liên kết 
từ các dự án khởi nghiệp ĐMST 
trong trường đại học, doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐMST đến tập đoàn, 
hiệp hội, quỹ đầu tư mạo, chính 
quyền, sẽ thúc đẩy doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐMST giải quyết các 
bài toán từ các doanh nghiệp lớn 
cũng như của xã hội. Điều này sẽ 
hỗ trợ nâng cao năng lực chuyển 
đổi số, năng lực đổi mới sáng tạo 
trong các tập đoàn, doanh nghiệp 
vừa và nhỏ và trong các cơ quan 
chính quyền. 

Nhìn lại một số thông tin nổi bật 
về nhóm nhiệm vụ này trong Đề án 
844 những năm vừa qua, có thể kể 
đến Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên 
Khởi nghiệp (BSSC) đã tổ chức 
thành công sự kiện Startup Day và 
đưa vào hoạt động Sàn giao dịch và 
đầu tư khởi nghiệp Exchange, quy 
tụ hơn 200 mô hình khởi nghiệp 
cùng số tiền đầu tư, giao dịch, hỗ 
trợ cho startup được quy đổi lên tới 
hơn 37 tỷ đồng. 

Đối với nhóm nhiệm vụ về Kết 
nối mạng lưới và tổ chức sự kiện 
khởi nghiệp, Đề án 844 sẽ hỗ trợ 
những sáng kiến mới nhằm kết nối 
HST khởi nghiệp ĐMST Việt Nam 
với khu vực và quốc tế, có thể là 
hoạt động tổ chức các diễn đàn, 
ngày hội trong khu vực; xây dựng 
nền tảng đổi mới sáng tạo; cung cấp 
mạng lưới dịch vụ phát triển kinh 
doanh;  các chương trình kết nối và 
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST tham gia các khóa huấn 
luyện tập trung ngắn hạn tại một số 
tổ chức thúc đẩy kinh doanh uy tín 
ở nước ngoài.…. Một số sáng kiến 
hiệu quả đã được triển khai tại Việt 
Nam và trên thế giới thời gian qua 
như Falab, Impact hub, 
Youthco:lab, Acccerator Lab, 
Government Lab,... 

Đồng thời, thông qua việc hỗ trợ 
các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo mạnh trong hệ sinh thái, một số 
chương trình kết nối dịch vụ, đào 
tạo tập huấn cho KNST ở nước 
ngoài cũng đã được thực hiện như: 
Chương trình Runway to the world 
do Trung tâm Sáng tạo Sài Gòn 
(SIHUB) triển khai từ năm 2018 
đến năm 2020, trao đổi và tập huấn 
cho 10 doanh nghiệp KNST tại Hàn 
Quốc, Singapore và Malaysia; Cuộc 
thi khởi nghiệp dành cho người 
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Việt toàn cầu Vietchallenge năm 
2019 do Hội sinh viên Việt Nam tại 
Hoa Kỳ và Thành đoàn Hà Nội tổ 
chức với sự hỗ trợ của Đề án 844 đã 
triển khai các chương trình kết nối 
đầu tư và giới thiệu hệ sinh thái 
khởi nghiệp ĐMST Việt Nam với 
cộng đồng quốc tế, thông qua 
chương trình, doanh nghiệp khởi 
nghiệp ĐMST Việt Nam đã được 
tham gia tập huấn tại với các 
chuyên gia tại Boston, Hoa Kỳ để 
được hỗ trợ về mặt pháp lý, kết nối 
đối tác để mở rộng thị trường và 
kêu gọi được gần 800.000 đô-la Mỹ 
đầu tư; Tổ chức thúc đẩy kinh 
doanh ThinkZone cũng đã ký hợp 
tác với CJCC của Campuchia (Tổ 
chức đại diện vốn của Jica Japan tại 
Campuchia) vào tháng 5/2020 để hỗ 
trợ và phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp với tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp, quỹ khởi nghiệp. 

Bên cạnh đó, nhóm nhiệm vụ 
truyền thông có vai trò hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST kết nối 
với thị trường, cũng như thúc đẩy 
sự thấu hiểu về hoạt động khởi 
nghiệp ĐMST trong cộng đồng tiếp 
tục được triển khai trong năm 2021. 
Theo đó Đề án 844 đặt ra 02 nhiệm 
vụ cụ thể: Xây dựng các bài học 
điển hình có khả năng nhân rộng 
trong Hệ sinh thái khởi nghiệp 

ĐMST tại địa phương, ngành, lĩnh 
vực; và Truyền thông nhằm thu hút 
nguồn lực quốc tế cho khởi nghiệp 
ĐMST. 

Các hoạt động này sẽ góp phần 
tăng cường chia sẻ thông tin về các 
điển hình doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST và các mô hình phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp có khả năng 
nhân rộng, qua đó cung cấp thông 
tin và nâng cao nhận thức của cộng 
đồng trong nước, quốc tế về khởi 
nghiệp ĐMST Việt Nam, gia tăng 
cơ hội tiếp cận các nguồn lực tài 
chính và chuyên gia. 

Đến năm 2020, Đề án 844 đã hỗ 
trợ triển khai 16 nhiệm vụ truyền 
thông với nhiều chương trình ở 
phạm vi quốc gia đã được thực hiện 
trên Đài truyền hình (VTV1, VTV2, 
VTC, Truyền hình Nhân dân,...), 
Đài phát thanh (VOV), Báo điện tử 
và Báo giấy (Báo điện tử 
VNExpress, Báo Công Thương, 
Báo Diễn đàn doanh nghiệp, , ...), 
thông qua các nhiệm vụ, đã có 
khoảng 300 dự án, doanh nghiệp 
khởi nghiệp ĐMST được hỗ trợ 
truyền thông trên các kênh thông tin 
đại chúng và mạng xã hội. Đáng 
chú ý, trong công tác truyền thông 
quốc tế về Techfest Vietnam 2019 
do Trung tâm nghiên cứu và phát 
triển truyền thông KH&CN (Bộ 
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KH&CN) chủ trì đã có hơn 120 
trang tin của gần 20 quốc gia trên 
thế giới đăng tải về các kết quả của 
sự kiện, đặc biệt là tại khu vực 
Châu Á - Thái Bình Dương. 

Để tham gia thực hiện nhiệm vụ 
thuộc Đề án 844, các đơn vị nộp bộ 
hồ sơ gồm thuyết minh, dự toán và 
các văn bản, giấy tờ chứng minh 
kèm theo về địa chỉ Văn phòng các 
Chương trình khoa học và công 
nghệ quốc gia (Phòng 1116, trụ sở 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Số 113 
Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà 
Nội). Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 
07/09/2020. Các đơn vị xem thêm 
về tài liệu đăng ký và hướng dẫn 
tham gia nhiệm vụ tại 
website http://dean844.most.gov.
vn. 

(Tổng hợp) 
 
 

 
 Việt Nam công bố 3 công trình 
nghiên cứu AI tại hội nghị quốc tế 

VinAI Research có 3 công trình 
nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo được 
công bố tại Hội nghị Quốc tế về 
Máy học 2020. Đây cũng là lần đầu 
tiên một đơn vị từ Việt Nam vào top 
30 doanh nghiệp có nhiều công 
trình được công bố nhất tại Hội 
nghị này. 

Hội nghị Quốc tế về Máy học 
(ICML) 2020 đang được diễn ra, 
tập hợp các chuyên gia hàng đầu 
thế giới trong lĩnh vực AI và học 
máy. Những gã khổng lồ công nghệ 
như Google, Facebook tham gia và 
giới thiệu nhiều nghiên cứu quan 
trọng. VinAI thuộc tập đoàn 
Vingroup, đại diện Việt Nam, có 3 
công trình nghiên cứu được công 
bố, tương đương với các trung tâm 
nghiên cứu lớn của Apple, NTT, 
NEC. 

Tại ICML 2020, VinAI giới thiệu: 
Phương pháp tính toán tối ưu để so 
sánh các phân bố từ dữ liệu lớn; 
Học sâu các biểu diễn quan trọng từ 
dữ liệu ảnh, video cho bài toán điều 
khiển tối ưu và Đề xuất phương 
pháp suy diễn hiệu quả cho các hệ 
thống động noron phi tuyến tính 
phức tạp. 

Đây cũng là lần đầu tiên một đơn 
vị từ Việt Nam vào top 30 doanh 
nghiệp có nhiều công trình được 
công bố nhất tại ICML. Ba công 
trình được công bố của VinAI 
Research tập trung vào các vấn đề 
quan trọng trong nghiên cứu AI ở 
thời điểm hiện tại. 

Nghiên cứu về so sánh giữa các 
phân bố từ dữ liệu lớn là nền tảng 
cho nhiều thuật toán học máy, góp 
phần thúc đẩy các thuật toán học 

THÀNH TỰU KH&CN 
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máy không giám sát - là một trong 
những vấn đề được quan tâm nhất 
trong AI, thị giác máy tính, xử lý và 
hiểu ngôn ngữ tự nhiên. Trong khi 
đó, các nghiên cứu về biểu diễn của 
dữ liệu và hệ thống động phi tuyến 
tính là nền tảng cho việc đột phá 
trong phát triển robot tự động hóa 
hoặc xe hơi tự lái. 

Trước đó vào tháng 12/2019, 
VinAI đã có 2 công trình nghiên 
cứu công bố tại Hội nghị quốc tế 
hàng năm về hệ thống xử lý thông 
tin mạng thần kinh nhân tạo 
NeurIPS - Hội nghị hàng đầu trên 
thế giới về AI tại Canada. Bên cạnh 
hoạt động nghiên cứu chuyên sâu, 
đội ngũ kỹ sư tại VinAI Research 
đang nỗ lực phát triển các sản phẩm 
ứng dụng và công nghệ lõi AI với 
chất lượng cạnh tranh cao. Tháng 
5/2020, VinAI tiếp tục trở thành 
một trong những đơn vị đầu tiên 
trên thế giới công bố nghiên cứu 
thành công công nghệ nhận diện 
dùng khẩu trang. 

(most.gov.vn) 
 

 Robot phục vụ đa chức năng 
đầu tiên trên thế giới 

Robot SEROMO có thể tự di 
chuyển trong nhà mà không cần 
thiết bị bổ sung. Để di chuyển được 
an toàn, robot được cài đặt công 

nghệ trí tuệ nhân tạo hỗ trợ phân 
biệt sự di chuyển của con người và 
né tránh bàn ăn trong cửa hàng một 
cách thông minh. 

 
Công ty công nghệ RGT của Hàn 

Quốc, được thành lập vào tháng 
2/2018, chuyên chế tạo robot tự di 
chuyển trong nhà, đang gây chú ý 
khi chế tạo robot phục vụ đa chức 
năng đầu tiên trên thế giới và dự 
kiến sẽ tiến hành thử nghiệm thực 
tế tại trung tâm Bách hóa Galleria 
Daejeon vào giữa tháng 8/2020. 

Robot có tên SEROMO, là một từ 
ghép của Serving và Promotion, 
nghĩa là robot vừa phục vụ vừa 
quảng bá. 

SEROMO có thể tự di chuyển 
trong nhà mà không cần thiết bị bổ 
sung. Để di chuyển được an toàn, 
robot được cài đặt công nghệ trí tuệ 
nhân tạo (AI) hỗ trợ phân biệt sự di 
chuyển của con người và né tránh 
bàn ăn trong cửa hàng một cách 
thông minh. 

SEROMO có kích thước 
430x430x1.200 mm, có thể chở 
thức ăn tối đa lên tới 50 kg và tự di 



Số 292 - 08/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 12 

chuyển được trong khoảng thời gian 
tối đa 12 tiếng. 

Việc vận hành SEROMO rất dễ 
dàng và đơn giản. Nhân viên chỉ 
việc đặt thức ăn lên khay và ấn số 
bàn mong muốn, SEROMO sẽ 
chuyển thức ăn đến bàn tương ứng 
một cách an toàn và nhanh chóng. 
Khi thức ăn đến bàn khách ngồi, tín 
hiệu âm thanh cùng với đèn LED và 
thông báo màn hình sẽ được hiển 
thị. 

Robot có hệ thống tự quay trở lại 
sau khi khách hàng lấy đồ ăn xuống 
và chạm màn hình. 

Ngoài ra, nếu áp dụng môđun 
quảng bá, SEROMO có thể quảng 
bá sản phẩm như thực đơn bằng 
hình ảnh nổi ba chiều 3D hologram. 
Do đó, robot có thể tiếp khách và 
quảng bá ở cả trong và ngoài cửa 
hàng. 

Những công việc đơn giản và lặp 
đi lặp lại có thể giao cho SEROMO 
đảm nhiệm trong lúc nhân viên có 
thêm thời gian cung cấp nhiều dịch 
vụ hơn cho khách hàng cũng như 
nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Bên cạnh đó, công ty cổ phần 
RGT dự kiến sẽ tiếp tục phát triển 
sản phẩm sau khi giới thiệu thí 
điểm robot phục vụ SEROMO tại 
trung tâm bách hóa Galleria. 

Trong tương lai, không chỉ thị 

trường trong nước, công ty còn có 
kế hoạch chinh phục thị trường Mỹ, 
Pháp và Australia nhằm quảng bá 
sự ưu việt của công nghệ robot Hàn 
Quốc. 

(chinhphu.vn) 
 

 Lọc nước biển thành nước 
uống chỉ trong 30 phút 

Chỉ với một bộ lọc công nghệ cao 
và năng lượng trực tiếp từ ánh sáng 
mặt trời, các nhà khoa học 
Australia đã phát triển công nghệ 
đầu tiên trên thế giới giúp lọc một 
khối lượng lớn nước biển 
thành nước uống trong thời gian 
chưa đến 30 phút. 

Theo công trình nghiên cứu của 
Trường Đại học Monash tại thành 
phố Melbourne, bộ lọc được thiết 
kế đặc biệt, có khả năng lọc hàng 
trăm lít nước để uống được mỗi 
ngày mà chỉ cần sử dụng ánh sáng 
mặt trời trực tiếp để lọc. Quy trình 
này hứa hẹn nâng cao hiệu quả sử 
dụng năng lượng, chi phí thấp và 
bền vững. 

Bộ lọc sử dụng các vật liệu khung 
hữu cơ-kim loại (MOFs), gồm các 
hợp chất chứa các ion kim loại hình 
thành một vật liệu tinh thể mới. 

Trong quá trình khử muối, bước 
đầu, một bộ lọc MOF chuyên dụng 
sẽ tách hoàn toàn muối từ nước 
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biển, quy trình này không tiêu thụ 
năng lượng. 

Sau đó, bộ lọc MOF này sẽ được 
đưa ra dưới ánh nắng mặt trời trực 
tiếp trong chưa đầy 4 phút để tái tạo 
chức năng trước khi được đưa trở 
lại để thực hiện quy trình tách muối 
thêm một lần nữa. 

Giáo sư Huanting Wang, giảng 
viên Khoa Công nghệ hóa học, 
Trường Đại học Monash, chủ 
nhiệm đề tài nghiên cứu trên, nhận 
định phương pháp khử muối là cách 
làm khả thi nhằm giải tỏa áp lực 
thiếu hụt nguồn nước trên thế giới. 

Ông Wang cho rằng với ưu điểm 
tiêu thụ ít năng lượng và không sử 
dụng chất hóa học, công nghệ mới 
này hứa hẹn là một giải pháp ổn 
định và bền vững cho nguồn nước 
sạch trong tương lai. 

(chinhphu.vn) 
 
 
 

CÁC NHÀ KHOA HỌC “BIẾN” 
BA KÍCH THÀNH SẢN PHẨM 
CHỐNG LOÃNG XƯƠNG CỦA 
NGƯỜI VIỆT 

Các nhà khoa học của Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam đã tiến hành nghiên cứu sâu 
về cây ba kích tím – một loài thuốc 
quý, được trồng nhiều ở Việt Nam 

và ứng dụng công nghệ nano, để 
“biến” nó trở thành một sản phẩm 
có giá trị với sức khỏe người dùng, 
đặc biệt là trong phòng, chống 
loãng xương. 

Đây là một dấu ấn mới của các 
nhà khoa học Việt Nam trong việc 
ứng dụng công nghệ mới, để nâng 
tầm giá trị của cây thuốc cổ truyền, 
phục vụ nhân dân. 

Cây thuốc truyền thống 
Ba kích tím từ lâu đã được biết 

đến là nguồn dược liệu quý. Ba kích 
tím có tên khoa học là Morinda 
officinalis How. Theo y học cổ 
truyền, ba kích có vị cay, ngọt, tính 
hơi ôn, vào thận kinh, có tác dụng 
trợ dương, mạnh gân cốt, khử 
phong thấp. Vì thế, ba kích được 
dùng để chữa dương ủy, phong thấp 
cước khí, gân cốt yếu mềm, lưng 
gối mỏi đau.  

Ba kích được dùng dạng thuốc sắc 
hay cao lỏng, có thể nấu với thịt gà 
ăn bồi bổ sức khỏe. Ngoài ra, một 
số nghiên cứu tác dụng sinh học và 
dược lý hiện đại cho thấy rằng, ba 
kích có nhiều tác dụng tốt như 
chống mệt mỏi và tăng cường thể 
lực, điều hòa miễn dịch, chống trầm 
cảm, stress, có tác dụng bảo vệ thần 
kinh trung ương và còn có khả năng 
chống viêm và giảm đau,... 

Đặc biệt, trong những năm gần 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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đây, nhiều nghiên cứu cả in vitro 
(thử nghiệm trong ống nghiệm) và 
in vivo (thử nghiệm trên đối tượng 
là sinh vật sống) đã công bố tác 
dụng hỗ trợ phòng chống loãng 
xương của các hoạt chất trong ba 
kích. Một nghiên cứu in vitro trên tế 
bào tủy xương chuột cho thấy các 
chất thuộc nhóm anthraquinone từ 
ba kích có khả năng kích thích tăng 
sinh các tế bào tạo xương. 

 
Trong khi đó, một số hợp chất 

khác trong cùng nhóm này giúp 
giảm sự mất xương nhờ khả năng 
ức chế tế bào hủy xương. 
Polysaccharide có trong cây ba kích 
có khả năng kích thích biểu hiện 
của các gen liên quan đến biểu hiện 
xương và giúp giảm hiện tượng mất 
xương. Nghiên cứu in vivo cũng 
khẳng định, hợp chất metropein 
chiết tách từ ba kích làm tăng sự tạo 
xương và phòng chống mất xương 
trên chuột. Như vậy, các thành phần 
trong cây ba kích đều có tiềm năng 
phòng ngừa và hỗ trợ điều trị loãng 
xương. Tuy nhiên, việc nghiên cứu, 
khai thác ba kích trong phòng 
chống loãng xương ở nước ta gần 

như chưa được thực hiện. 
Mặc dù là cây thuốc quý, có nhiều 

tác dụng tốt với sức khỏe con 
người, nhưng lâu nay, người dân 
vẫn chủ yếu sử dụng ba kích theo 
cách đơn giản, như ngâm rượu với 
mục đích bổ thận tráng dương, tăng 
cường sinh lực. Điều này không chỉ 
không thích hợp cho những người 
không uống được rượu hay phải 
kiêng rượu, mà việc uống nhiều 
rượu còn gây hại cho sức khỏe. 
Việc sắc lên uống, hoặc nấu thành 
cao cũng không tận dụng hết các 
chất của cây thuốc quý này. Nhưng 
vấn đề lớn hơn là nhiều nghiên cứu 
đã chỉ ra ba kích có tác dụng chống 
loãng xương, nhưng lâu nay, lại 
chưa được khai thác ở tác dụng này. 

Các nhà khoa học vào cuộc 
Nhằm tăng cường giá trị của cây 

ba kích trong bối cảnh tỉ lệ người bị 
loãng xương ở Việt Nam khá cao, 
đầu năm 2019, nhóm nghiên cứu 
của dược sĩ Phan Kế Sơn và tiến sĩ 
Hà Phương Thư (Trung tâm Vật 
liệu y dược tiên tiến, trực thuộc 
Viện Khoa học vật liệu, Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam) đã bắt tay vào thực hiện dự 
án cấp Nhà nước “Thương mại hóa 
quy trình công nghệ sản xuất thực 
phẩm chức năng hỗ trợ phòng 
chống loãng xương từ ba kích tím 



Số 292 - 08/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 15 

Quảng Ninh” thuộc Chương trình 
phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ đến năm 2020 (Chương 
trình 2075) của Bộ Khoa học và 
Công nghệ. 

Đây là chương trình do Thủ tướng 
chính phủ phê duyệt vào năm 2013, 
nhằm tập trung phát triển đồng bộ 
hệ thống hạ tầng, nguồn nhân lực và 
các thiết chế trung gian của thị 
trường khoa học và công nghệ 
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao công nghệ; 
thúc đẩy quan hệ cung, cầu đối với 
các sản phẩm và dịch vụ khoa học 
và công nghệ. 

Dự án thương mại hoá này do 
Viện Khoa học vật liệu là cơ quan 
chủ trì, phối hợp thực hiện cùng 
Công ty Cổ phần Dược Mỹ phẩm 
CVI, với kinh phí từ Ngân sách Nhà 
nước và nguồn kinh phí đối ứng từ 
Công ty CVI về nguyên liệu, máy 
móc và trang thiết bị. 

Quá trình nghiên cứu, các nhà 
khoa học của Viện Hàn lâm Khoa 
học và Công nghệ Việt Nam nhận 
thấynhược điểm của anthraquinone 
có trong rễ ba kích khó tan trong 
nước, mà các phân tử nhỏ iridoid lại 
dễ bị đào thải khỏi cơ thể. Do đó, 
cần có một hệ dẫn thuốc thích hợp 
vừa làm tăng độ tan và hấp thu của 
các anthraquinone và iridoid chống 

loãng xương từ ba kích, vừa thích 
hợp và thuận tiện cho mọi người sử 
dụng, mà giá thành không quá cao 
để các thành phần đều có thể tiếp 
cận. 

Quá trình nghiên cứu của các nhà 
khoa học ở Viện Hàn lâm Khoa học 
và Công nghệ Việt Nam cho thấy 
hệ dẫn thuốc nano là một giải pháp 
tối ưu đáp ứng yêu cầu này. Với 
kích thước nano, các hệ dẫn này có 
khả năng hòa tan tốt trong dịch sinh 
học, hấp thu qua các khe nang ở 
niêm mạc đường tiêu hóa để vào hệ 
mạch máu, bảo vệ thuốc an toàn khi 
đi qua gan, đồng thời không bị đào 
thải quá nhanh khỏi hệ thống tuần 
hoàn. Nhờ đó, hiệu quả điều trị của 
thuốc tăng đáng kể, trong khi liều 
sử dụng thấp hơn so với bình 
thường. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực 
hiện dự án, một trong những khó 
khăn mà nhóm nghiên cứu gặp phải 
là việc đánh giá và kiểm soát chất 
lượng của dược liệu ba kích tím đầu 
vào trong bối cảnh hiện nay 80% 
dược liệu nhập khẩu vào nước ta 
không có chứng nhận xuất xứ và 
chất lượng. Một khó khăn nữa của 
các nhà khoa học là các kết quả sau 
khi được nghiên cứu rất khó có thể 
ứng dụng thành sản phẩm trong 
thực tế, do nhà khoa học không thể 
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tự đứng ra để đăng ký lưu hành sản 
phẩm. 

Khả năng thương mại hóa 
Theo tiến sĩ Hà Phương Thư –

Trưởng phòng Vật liệu nano y sinh, 
Viện Khoa học vật liệu của Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam, việc 
nhân rộng mô hình sản xuất chế 
phẩm nano có ý nghĩa quan trọng 
trong việc tạo ra một sản phẩm có 
chất lượng ổn định trong chăm sóc 
và bảo vệ sức khỏe, tạo thêm một 
chọn lựa thay thế cho người có 
nguy cơ loãng xương cao. Đồng 
thời, sản phẩm khoa học công nghệ 
được sản xuất trong nước có hàm 
lượng công nghệ cao, qua đó tăng 
tính cạnh tranh đối với các sản 
phẩm cùng loại trên thị trường 
trong và ngoài nước, thúc đẩy phát 
triển khoa học công nghệ trong lĩnh 
vực công nghệ sản xuất thực phẩm 
chức năng. Sự phối hợp chặt chẽ 
này không chỉ giúp cho việc nghiên 
cứu thành công của dự án, mà còn 
chuyển giao được các kết quả 
nghiên cứu thành sản phẩm thương 
mại ra thị trường. 

Sản phẩm của dự án một khi được 
thương mại hóa sẽ làm tăng giá trị 
của cây ba kích đồng thời đem lại 
nhiều lợi ích cả về khoa học, kĩ 
thuật, kinh tế và xã hội. Tuy nhiên, 
để thương mại hóa, cần sự phối hợp 

giữa các nhà khoa học, các chuyên 
gia công nghệ nano, công nghệ chế 
biến dược phẩm và đặc biệt là các 
chuyên gia về thương mại hóa và sở 
hữu trí tuệ, nhằm đảm bảo tính ổn 
định và pháp lý cao khi chuyển giao 
công nghệ. 

Ngoài ra, việc thương mại hóa sản 
phẩm nano ba kích và công nghệ 
sản từ quy mô phòng thí nghiệm 
đến quy mô công nghiệp sẽ tạo 
thêm nhiều việc làm cho thị trường 
lao động, nâng cao giá trị của nhiều 
các sản phẩm ứng dụng từ nguyên 
liệu trong nước. Giúp đội ngũ các 
nhà khoa học tại các phòng nghiên 
cứu công nghệ tại các viện và 
trường có thể tiếp cận một cách dễ 
dàng các dây chuyền thiết bị công 
nghệ từ thấp đến cao, từ đơn giản 
đến phức tạp đáp ứng phục vụ cho 
các nghiên cứu tạo ra các sản phẩm 
phục vụ cho từng lĩnh vực chuyên 
biệt như nông nghiệp hữu cơ, môi 
trường bền vững, y dược, công 
nghiệp thực phẩm. 

Dự án hứa hẹn sẽ mang lại nhiều 
giá trị trong việc thương mại hoá 
các kết quả nghiên cứu khoa học 
thành sản phẩm thực phẩm chức 
năng ra thị trường, góp phần chăm 
sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân, 
đồng thời, kết nối doanh nghiệp và 
nhà khoa học, tạo môi trường thúc 



Số 292 - 08/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 17 

đẩy hoạt động sáng tạo, đổi mới 
công nghệ. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ SỞ 
HỮU TRÍ TUỆ: GÓP PHẦN 
THÚC ĐẨY CÔNG CUỘC HỘI 
NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 

Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ - 
góp phần đưa Việt Nam trở thành 
một “đối tác tin cậy và thành viên 
có trách nhiệm” của ASEAN, WIPO 
và cộng đồng quốc tế. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao văn kiện gia 
nhập Thỏa ước La Hay cho Tổng giám đốc 

WIPO Francis Gurry  
Thay mặt ASEAN và Việt Nam, 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã có hai 
bài phát biểu tại phiên khai mạc Đại 
hội đồng WIPO, trong đó ông nhấn 
mạnh vai trò của khoa học, công 
nghệ và đổi mới sáng tạo đối với 
việc chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng, thoát khỏi bẫy thu nhập 
trung bình ở các quốc gia đang phát 
triển như Việt Nam, đặc biệt trong 
bối cảnh cuộc cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư. Bộ trưởng cũng 
nêu bật các thành tựu của Việt Nam 
trong lĩnh vực khoa học công nghệ 
như sự gia tăng liên tục của Chỉ số 
đổi mới sáng tạo (GII) trong những 
năm vừa qua; việc ban hành Chiến 
lược sở hữu trí tuệ quốc gia đến 
năm 2030 và việc ban hành Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở 
hữu trí tuệ. 

Tại kỳ họp lần này, Việt Nam 
cũng được bầu vào Ủy ban Điều 
phối và Ủy ban Kế hoạch và Ngân 
sách của WIPO - hai Ủy ban quan 
trọng của Tổ chức phụ trách vấn đề 
nhân sự và tài chính. 

Bên lề hội nghị, thay mặt Chính 
phủ Việt Nam, Bộ trưởng đã trao 
văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay 
cho Tổng giám đốc WIPO. Với việc 
gia nhập này, Việt Nam đã trở 
thành Thành viên của tất cả 3 điều 
ước về đăng ký quốc tế đối với sáng 
chế, nhãn hiệu và kiểu dáng công 
nghiệp do WIPO quản lý. Việc gia 
nhập điều ước này là một bước tiến 
của Việt Nam nhằm thực hiện cam 
kết trong các FTA thế hệ mới, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, 
doanh nghiệp Việt Nam đăng ký 
kiểu dáng công nghiệp ra nước 
ngoài, cải thiện hơn nữa môi trường 
kinh doanh của Việt Nam, góp phần 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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thúc đẩy công cuộc hội nhập kinh tế 
sâu rộng của nước ta. 

Nhân dịp này, Cục Sở hữu trí tuệ 
cũng ký kết Thỏa thuận hợp tác về 
Môi trường sở hữu trí tuệ kiến tạo 
với WIPO. 

Dự án này sẽ hỗ trợ nâng cao 
năng lực về sở hữu trí tuệ và đổi 
mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ 
của các viện nghiên cứu và trường 
đại học trong hoạt động nghiên 
cứu/sáng tạo, đăng ký và thương 
mại hóa các sáng chế, cũng như 
chuyển giao công nghệ. Đội ngũ 
này sẽ đóng vai trò trung tâm giúp 
nâng cao số lượng, chất lượng và 
giá trị thương mại của sáng chế 
trong các viện nghiên cứu và trường 
đại học, đồng thời thúc đẩy việc sử 
dụng, khai thác thông tin sáng chế 
để tránh trùng lặp trong nghiên cứu. 

Năm 2020 hứa hẹn cũng sẽ là một 
năm với nhiều hoạt động hợp tác 
quốc tế sôi động. Trong bối cảnh 
Việt Nam là Chủ tịch của ASEAN, 
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ triển khai một 
số hoạt động để góp phần cho thành 
công năm ASEAN Việt Nam 2020. 
Ngoài ra, một nhiệm vụ lớn của 
hoạt động quốc tế trong năm tới là 
tham gia triển khai Chiến lược Sở 
hữu trí tuệ quốc gia và thi hành 
Thỏa ước La Hay tại Việt Nam. 

 (most.gov.vn) 

THÚC ĐẨY QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
VIỆT NAM – AUSTRALIA  

Sáng 4/8/2020, tại Hà Nội đã diễn 
ra Phiên họp Đối tác Đổi mới sáng 
tạo giữa Việt Nam và Australia lần 
thứ 2 do Đại sứ Australia Robyn 
Mudie và Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Chu Ngọc Anh chủ 
trì. 

Dấu ấn nổi bật của Chương 
trình Aus4Innovation 

Tại cuộc họp, hai Bên cùng điểm 
lại các kết quả nổi bật sau 18 tháng 
triển khai Chương trình 
Aus4Innovation, trong đó, đã tài trợ 
gần 4 triệu đô la Úc cho các sáng 
kiến hợp tác đổi mới sáng tạo của 
các đối tác Việt Nam và Australia; 
nâng cao năng lực thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu cho các viện 
nghiên cứu, trường đại học Việt 
Nam; hỗ trợ kỹ thuật cho các 
nghiên cứu chính sách quan trọng 
về khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh vui 
mừng ghi nhận và đánh giá cao nỗ 
lực của các bên, trước các thách 
thức, khó khăn của đại dịch Covid-
19 vẫn linh hoạt thích ứng và đạt 
được nhiều kết quả đáng khích lệ ở 
cả 4 hợp phần, tạo nền tảng thúc 
đẩy mối quan hệ đối tác đổi mới 



Số 292 - 08/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 19 

sáng tạo hai bên cùng có lợi giữa 
Việt Nam và Australia. 

Báo cáo “Tương lai nền kinh tế số 
Việt Nam” với 4 kịch bản cho nền 
kinh tế số, có giá trị tham khảo rất 
tốt cho công tác hoạch định chính 
sách, giúp Việt Nam nhận diện các 
cơ hội, thách thức và con đường đi 
phù hợp trong tương lai. Hoạt động 
đối tác thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu đã giúp nhiều trường 
đại học, viện nghiên cứu của Việt 
Nam đổi mới tư duy, nâng cao năng 
lực và kỹ năng thương mại hóa sản 
phẩm khoa học, hình thành các đơn 
vị xúc tiến chuyển giao công nghệ 
để kết nối các nghiên cứu hàn lâm 
với khu vực công nghiệp và doanh 
nghiệp. 

Cơ chế tài trợ cạnh tranh với 2 đợt 
tài trợ (2019 và 2020) đã lựa chọn 
được nhiều dự án hợp tác tiềm năng 
mà kết quả đầu ra của các dự án này 
sẽ không chỉ giúp giải quyết các 
nhu cầu thiết thực trong phát triển 
kinh tế - xã hội các vùng, miền của 
Việt Nam mà còn là tiền đề phát 
triển các quan hệ đối tác chiến lược 
giữa các viện nghiên cứu, trường 
đại học và doanh nghiệp của cả hai 
nước. 

Bộ trưởng đánh giá cao hỗ trợ kỹ 
thuật của Chương trình đối với Dự 
án đánh giá tác động của đổi mới 

công nghệ ở Việt Nam tới tăng 
năng suất, GDP của các ngành kinh 
tế và xây dựng Chiến lược phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo Việt Nam giai đoạn 
2021-2030; đồng thời, nhấn mạnh 
việc kết nối với các chuyên gia tư 
vấn hàng đầu của Úc sẽ giúp Bộ lựa 
chọn được các chỉ số STI để đo 
lường đầu ra của Chiến lược và xác 
định được lộ trình công nghệ ưu 
tiên mà Việt Nam cần tập trung 
phát triển trong dài hạn. Đặc biệt, 
thành công của Hội nghị tháng 
5/2019 về Khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo - Một trụ cột cho 
phát triển kinh tế - xã hội do hai 
Bên phối hợp với Liên minh đổi 
mới phát triển quốc tế (IDIA) tổ 
chức đã góp phần thúc đẩy cam kết 
của các cơ quan Chính phủ trong 
tăng cường quan tâm đầu tư cho 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo như một đột phá chiến 
lược trong phát triển kinh tế - xã hội 
bền vững. 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
việc phục hồi kinh tế hậu Covid-
19 

Tại Phiên họp, Đại sứ Australia 
thông báo về việc khởi động một 
gói tài trợ mới trị giá 650,000 đô la 
Úc hỗ trợ Sáng kiến ứng dụng trí 
tuệ nhân tạo (AI) trong phục hồi 
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kinh tế Việt Nam sau dịch Covid-
19, thực hiện trong năm 2020 - 
2021. Sáng kiến này nằm trong 
khuôn khổ Chương trình 
Aus4Innovation, hợp tác với Bộ 
Khoa học và Công nghệ nhằm hiện 
thực hóa các giải pháp về trí tuệ 
nhân tạo ứng phó với dịch bệnh 
trong ngắn hạn, tài trợ Ngày hội Trí 
tuệ nhân tạo Việt Nam năm 2020, 
hỗ trợ kỹ thuật khung Chiến lược 
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam và các 
khóa đào tạo xây dựng năng lực về 
trí tuệ nhân tạo. 

Bà Robyn Mudie, Đại sứ 
Australia tại Việt Nam chia sẻ: 
“Đổi mới sáng tạo là một trong ba 
trụ cột của quan hệ đối tác chiến 
lược Việt Nam - Australia, vì vậy, 
chúng tôi coi trọng tầm nhìn dài hạn 
trong quan hệ đối tác về đổi mới 
sáng tạo với Việt Nam. Trong bối 
cảnh dịch bệnh Covid-19 toàn cầu 
ảnh hưởng tới các hoạt động hợp 
tác giữa hai nước, chúng ta vẫn là 
hai đối tác cam kết mạnh mẽ về đổi 
mới sáng tạo. Hy vọng rằng, hỗ trợ 
của Chương trình Aus4Innovation 
cho sáng kiến về trí tuệ nhân tạo sẽ 
giúp đáp ứng hiệu quả nhu cầu cấp 
bách của Việt Nam. Động thái này 
cũng thể hiện cam kết của Australia 
trong quan hệ với Việt Nam và khu 
vực Ấn Độ - Thái Bình Dương 

trong nỗ lực chống lại dịch bệnh với 
chính sách viện trợ phát triển mới - 
Quan hệ đối tác trong phục hồi: Hỗ 
trợ phát triển của Australia ứng phó 
với Covid-19”. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh hoan 
nghênh hỗ trợ của Chính phủ 
Australia cho sáng kiến về trí tuệ 
nhân tạo và cho rằng: “Đại dịch 
Covid-19 đặt tất cả chúng ta trước 
những thách thức chưa từng có tiền 
lệ và vai trò của công nghệ, đặc biệt 
là kỹ thuật số và trí tuệ nhân tạo trở 
nên đặc biệt quan trọng. Trong bối 
cảnh Bộ Khoa học và Công nghệ 
được giao là đầu mối triển khai 
Chương trình hành động của Chính 
phủ thực hiện Nghị quyết 52 của Bộ 
Chính trị về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia Cách 
mạng công nghiệp 4.0, đồng thời 
giúp các doanh nghiệp chống đỡ 
với các đứt gãy của nền kinh tế, gói 
hỗ trợ ứng dụng trí tuệ nhân tạo là 
một sáng kiến kịp thời và có ý 
nghĩa của Chương trình A4I giúp 
Việt Nam ứng phó với Covid-19 và 
phục hồi kinh tế”. 

Tăng cường quan hệ đối tác đổi 
mới sáng tạo Việt Nam - 
Australia trong tương lai 

Tại Phiên họp, hai Bên cùng tái 
khẳng định cam kết tăng cường 
quan hệ đối tác đổi mới sáng tạo 
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song phương và tiếp tục triển khai 
Giai đoạn 2 của Chương trình A4I 
sau năm 2022. Bộ trưởng nhấn 
mạnh với các bài học kinh nghiệm 
rút ra từ Giai đoạn 1 của Chương 
trình, đặc biệt trong bối cảnh bình 
thường mới sau đại dịch Covid-19, 
hai bên sẽ nhận diện rõ ràng các lợi 
thế và điểm mạnh cần phát huy, 
thống nhất được các giải pháp và 
các can thiệp phù hợp của Chương 
trình trong Giai đoạn 2, để nhân 
rộng các mô hình thành công đã 
được thực tiễn kiểm nghiệm, tác 
động lâu dài và bền vững hơn tới hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo và nền 
kinh tế được dẫn dắt bởi đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam. 

(most.gov.vn) 
 

 
 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NÂNG CAO NĂNG SUẤT 
CHẤT LƯỢNG VÀ 3 NHÓM 
MỤC TIÊU TRONG ĐIỂM  

Chương trình quốc gia về NSCL 
giai đoạn tới sẽ hướng vào 03 nhóm 
mục tiêu trọng điểm, đó là: Hỗ trợ 
doanh nghiệp nâng cao NSCL; 
Tăng cường hạ tầng chất lượng 
quốc gia; Góp phần tăng trưởng 
kinh tế. 

Hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 

NSCL 
Theo Ban điều hành Chương trình 

NSCL quốc gia, mục tiêu hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN) của Chương 
trình giai đoạn này chủ yếu hướng 
vào doanh nghiệp sản xuất sản 
phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực, 
các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ 
phục vụ sản xuất trong nước và xuất 
khẩu, tham gia vào chuỗi giá trị 
toàn cầu, ưu tiên các doanh nghiệp 
vừa và nhỏ. Các hệ thống, công cụ 
được lựa chọn là các hệ thống, công 
cụ đã áp dụng thí điểm ở giai đoạn I 
và được xác định là tương đối phù 
hợp với DN Việt Nam, các hệ 
thống, tiêu chuẩn bắt buộc theo yêu 
cầu của nước xuất khẩu và đặc biệt 
là các công cụ hỗ trợ tiếp cận đến 
sản xuất thông minh trong bối cảnh 
4.0. Trong số DN sản xuất sản 
phẩm, hàng hóa xuất khẩu chủ lực 
dự kiến được hỗ trợ là khoảng 
1.000 DN và sẽ tăng 10-15% qua 
từng năm. Phấn đấu trong cả giai 
đoạn xây dựng được ít nhất 100 
doanh nghiệp trở thành các mô hình 
điển hình để có tác động lan tỏa, 
nhân rộng cho cộng đồng doanh 
nghiệp.  

Tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp 
áp dụng các giải pháp về tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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chất lượng tiên tiến để nâng cao 
năng suất, chất lượng và khả năng 
canh tranh, đáp ứng yêu cầu hội 
nhập quốc tế trong bối cảnh Cuộc 
CMCN 4.0; Tạo nguồn nhân lực hỗ 
trợ doanh nghiệp nâng cao năng 
suất, chất lượng gắn với những đòi 
hỏi mới của Cuộc CMCN 4.0. Đào 
tạo được ít nhất 200 chuyên gia 
năng suất, chất lượng được đánh giá 
chứng nhận đạt tiêu chuẩn và 
khoảng 5.000 cán bộ quản lý năng 
suất chất lượng của doanh nghiệp 
được đào tạo chuyên sâu các kiến 
thức về năng suất chất lượng, đây là 
nguồn lực tại chỗ đảm bảo thực 
hiện và duy trì các dự án cải tiến 
NSCL tại DN. 

Tăng cường hạ tầng chất lượng 
quốc gia 

Để tăng cường hạ tầng chất lượng 
quốc gia, Chương trình tập trung 
vào các mục tiêu về “Phát triển hệ 
thống quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, 
tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) với tỷ 
lệ hài hòa với tiêu chuẩn quốc tế đạt 
khoảng 70% vào năm 2030”. Trước 
đó, tỷ lệ hài hòa của hệ thống 
TCVN với TCQT/KV sau khi kết 
thúc Chương trình quốc gia nâng 
cao NSCL giai đoạn 2010-2020 là 
54%, tăng gần 20% sau 10 năm 
thực hiện Chương trình. 

Số doanh nghiệp được phổ biến, 

đào tạo, hướng dẫn áp dụng các giải 
pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng hàng năm 
tăng từ 10- 15%. Có ít nhất 100 
doanh nghiệp trở thành mô hình 
điểm để chia sẻ, nhân rộng. 

Bên cạnh đó, phát triển hệ thống 
chứng nhận, hệ thống phòng thử 
nghiệm chất lượng được công nhận, 
thừa nhận ở cấp độ quốc tế, khu 
vực, đáp ứng nhu cầu chứng nhận 
sản phẩm, hàng hóa phù hợp tiêu 
chuẩn, nhu cầu thử nghiệm chất 
lượng sản phẩm của doanh nghiệp, 
trong đó ưu tiên đối với sản phẩm 
hàng hóa xuất khẩu chủ lực. Thực 
hiện mục tiêu này nhằm tạo thuận 
lợi cho doanh nghiệp sử dụng dịch 
vụ đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) 
của Việt Nam thay vì sử dụng dịch 
vụ ĐGSPH của các tổ chức nước 
ngoài, tốn kém thời gian, kinh phí 
của doanh nghiệp. 

NSCL góp phần tăng trưởng 
kinh tế 

Với việc hướng dẫn, hỗ trợ doanh 
nghiệp áp dụng Hệ thống quản lý 
ISO 9001 và Hệ thống quản lý môi 
trường ISO 14001 trong khuôn khổ 
Chương trình, thứ hạng của các chỉ 
số thành phần: “Số chứng chỉ ISO 
9001/tỷ $PPP GDP” và “Số chứng 
chỉ ISO 14001/tỷ $PPP GDP” trong 
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bộ chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia 
sẽ gia tăng qua các năm. Theo Báo 
cáo về xếp hạng chỉ số đổi mới sáng 
tạo toàn cầu năm 2019, Việt Nam 
tăng 3 bậc lên vị trí 42/129 quốc 
gia/nền kinh tế (năm 2018 là 
45/126). 

Đến năm 2025, dự kiến đóng góp 
TFP vào tăng trưởng kinh tế khoảng 
40%, TFP đang có xu hướng đóng 
góp ý nghĩa vào tăng trưởng kinh tế 
thông qua hoạt động khoa học và 
công nghệ, các chương hỗ trợ 
doanh nghiệp, hỗ trợ phát triển đào 
tạo và các xu hướng ứng dụng công 
nghệ mới trong các lĩnh vực đã 
được thúc đẩy một cách tích cực 
trong những năm gần đây. Đến năm 
2030, xu hướng đóng góp của TFP 
vào tăng trưởng kinh tế có thể tiếp 
tục tăng lên do kết quả của các nỗ 
lực tích cực nói trên. Dự kiến TFP 
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế 
khoảng 45 - 50%. 

(vietq.vn) 
 
HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ TIÊU 
CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT 
LƯỢNG: TĂNG CƯỜNG NĂNG 
LỰC KỸ THUẬT VÀ HỘI 
NHẬP 

Giai đoạn 2015-2020, hoạt động 
hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng đã được đẩy 

mạnh cả về chiều rộng lẫn chiều 
sâu. 

Về khía cạnh hợp tác: Tổng cục 
tiếp tục thực hiện các hoạt động hợp 
tác trong khuôn khổ 14 tổ chức 
quốc tế, khu vực mà Việt Nam là 
thành viên, ký kết thêm nhiều thỏa 
thuận hợp tác với các tổ chức Tiêu 
chuẩn hoá, đo lường nước ngoài 
góp phần tăng cường hài hòa tiêu 
chuẩn, tăng cường năng lực thử 
nghiệm, chứng nhận, thúc đẩy sử 
dụng Tiêu chuẩn nước ngoài có bản 
quyền tại Việt Nam, thúc đẩy thừa 
nhận lẫn nhau giữa Việt Nam và 
các quốc gia, giúp thuận lợi hóa 
hoạt động xuất khẩu của doanh 
nghiệp… 

Sự đấu tranh: thực hiện thông qua 
đàm phán và thực thi FTA đa 
phương và song phương nhất là các 
FTA thế hệ mới. Đến nay, Tổng cục 
đã tham gia đàm phán và thực thi 
điều khoản TBT của 13 FTA đa 
phương và song phương. Nổi bật là 
Hiệp định CPTPP và gần đây là 
Hiệp định Thương mại Việt Nam – 
EU (EVFTA) mới được Quốc hội 
Việt Nam phê chuẩn, Hiệp định 
RCEP đã kết thúc đàm phán về 
TBT; Đồng thời, VN cũng duy trì 
đấu tranh qua Ủy ban TBT của 
WTO. Quá trình đàm phán và thực 
thi các hiệp định FTA cho thấy Việt 
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Nam đang ngày càng tham gia vào 
sân chơi bình đẳng với các nước 
khác trong khu vực và trên thế giới. 

Tính chủ động: thể hiện qua việc 
đề xuất các hoạt động phục vụ thực 
hiện các nhiệm vụ trọng tâm của 
Tổng cục, của Bộ Khoa học và 
Công nghệ qua các năm ví dụ như 
đề xuất sáng kiến về chia sẻ kinh 
nghiệm về tiêu chuẩn và đánh giá 
sự phù hợp về thành phố thông 
minh trong năm APEC 2017, đề 
xuất Xây dựng kế hoạch tổng thể 
nâng cao năng suất quốc gia dựa 
trên khoa học công nghệ và đổi mới 
sáng tạo; trung tâm xuất sắc về đổi 
mới sáng tạo trong lĩnh vực năng 
suất trong khuôn khổ APO, và sáng 
kiến về thúc đẩy sản xuất thông 
minh trong năm ASEAN 2020 và 
rất nhiều các đề xuất khác. 

Tinh thần trách nhiệm thể hiện 
qua việc đảm bảo đóng niên liễm 
đầy đủ và đúng hạn, đăng cai cuộc 
họp thường niên được các bạn bè 
quốc tế đánh giá cao, nghiêm túc 
tham gia góp ý các văn bản của các 
tổ chức, bỏ phiếu thông qua các tiêu 
chuẩn quốc tế tại các ban kỹ thuật 
ISO, IEC mà Việt Nam tham gia 
thành viên. Đảm nhận vai trò Chủ 
tịch APO, ACCSQ, Đồng Chủ tịch 
Đối thoại ACCSQ-Mỹ về Tiêu 
chuẩn và Đánh giá sự phù hợp, 

Đồng Chủ tịch Tiểu ban TBT Hiệp 
định VKFTA. Ngay cả khi đại dịch 
Covid-19 đang tác động đến mọi 
mặt đời sống xã hội thì hoạt động 
hợp tác quốc tế vẫn tiếp tục giúp kết 
nối và duy trì hợp tác với các tổ 
chức quốc tế, khu vực và nước 
ngoài, các phiên họp trực tuyến do 
Tổng cục chủ trì và tham gia vẫn 
được thực hiện một cách hiệu quả. 

Trong thời gian tới, hoạt động hợp 
tác quốc tế sẽ tiếp tục đóng góp vào 
việc thực hiện nhiệm vụ chính trị 
của Đảng bộ Cơ quan Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, 
cần thích ứng với những thay đổi 
mới của tình hình trong nước và thế 
giới, không ngừng đổi mới, sáng 
tạo trong cách thức triển khai hợp 
tác và hội nhập. 

 (tcvn.gov.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Nga sản xuất lô vaccine ngừa 
COVID-19 đầu tiên  

Chưa đầy một tuần sau khi Tổng 
thống Vladimir Putin thông báo đã 
đăng ký loại vaccine ngừa COVID-
19 đầu tiên trên thế giới có tên 
Sputnik V, Nga cho biết nước này 
đã sản xuất lô vaccine đầu tiên. 

Hãng tin Interfax dẫn thông tin từ 

TIN NGẮN KH&CN 
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Bộ Y tế Nga cho biết Nga đã sản 
xuất lô vaccine ngừa COVID-19 
đầu tiên của nước này.  

Vaccine này do Viện Nghiên cứu 
dịch tễ học và vi sinh học quốc gia 
Gamaleya cùng Viện Nghiên cứu 
48-Bộ Quốc phòng Nga hợp tác 
phát triển. 

Bộ Y tế Nga cho biết vaccine sẽ 
được triển khai sử dụng vào cuối 
tháng này. Cũng theo Bộ trên, 
vaccine Sputnik V đã trải qua tất cả 
kiểm tra cần thiết và chứng minh có 
thể xây dựng miễn dịch chống lại 
virus Corona chủng mới gây bệnh 
COVID-19. Vaccine có 2 thành 
phần được tiêm riêng, trong đó lần 
tiêm thứ 2 phải được thực hiện 3 
tuần sau lần tiêm đầu. 

Hãng tin Sputnik dẫn lời các quan 
chức Nga cho biết nước này có thể 
sản xuất 500 triệu liều vaccine 
trong 12 tháng tới. 

Trước đó, ngày 14/8, Tổng thống 
Mỹ Donald Trump cho biết ông hi 
vọng vaccine của Nga sẽ có hiệu 
quả, trong bối cảnh các nhà khoa 
học và quan chức y tế phương Tây 
lo ngại về sự an toàn của vaccine 
này. 

Trong khi đó, Tổng thống Nga 
Vladimir Putin đã bảo đảm với 
công chúng rằng vaccine này an 
toàn, đồng thời cho biết một trong 

các con gái của ông đã được tiêm 
vaccine này. 

Theo hãng thông tấn TASS, các 
cuộc thử nghiệm lâm sàng của loại 
vaccine này đã được thực hiện 
thành công trong tháng 6 và tháng 
7. 

Người đứng đầu Hội đồng quản trị 
Công ty R-Pharm, ông Alexey 
Repik, cho biết giá xuất khẩu 
vaccine ngừa COVID-19 của Nga ít 
nhất là 10 USD cho 2 liều. Ông lưu 
ý lô vaccine đầu tiên có thể sẽ khá 
đắt, nhưng vaccine sẽ trở nên rẻ hơn 
khi số lượng sản xuất đạt quy mô 
công nghiệp đủ lớn. 

 (chinhphu.vn) 
 

 Trung Quốc thử nghiệm taxi 
không người lái đầu tiên  

Một công ty khởi nghiệp của 
Trung Quốc có tên là WeRide sẽ 
thử nghiệm chiếc taxi không người 
lái đầu tiên tại thành phố Quảng 
Châu. 

Theo Reuters, chính quyền thành 
phố Quảng Châu đã cho phép 
WeRide chính thức tiến hành các 
cuộc thử nghiệm chiếc robot taxi. 
Đại diện công ty cho biết mọi thứ 
đang diễn ra theo đúng kế hoạch. 

Mặc dù không có người lái nhưng 
chuyển động của robot taxi liên tục 
được giám sát từ xa bởi các nhà 
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khai thác. Họ đánh giá sự di 
chuyển, lộ trình và tình huống trên 
đường. Nếu các chuyên gia cảm 
thấy có gì đó không ổn với xe hoặc 
xảy ra tình huống giao thông khó 
khăn thì nhà điều hành sẽ chủ động 
giành quyền điều khiển về mình. 

Robot taxi sử dụng thẻ và cũng 
giữ liên lạc với các nhà khai thác 
thông qua mạng 5G. Các chuyên 
gia của công ty cho biết, việc kết 
nối với trung tâm điều hành là giải 
pháp tạm thời nhưng trong vòng 2-3 
năm tới sẽ không cần tới thao tác 
này nữa. 

 
“Điều quan trọng đối với chúng 

tôi là xử lý các tình huống giao 
thông khác nhau để hiểu rõ hơn về 
tất cả các khu vực trong thành phố 
cũng như hành vi và phản ứng của 
robot taxi. Ngay sau khi mọi thứ 
được hoàn toàn tự động hóa, chúng 
tôi sẽ từ bỏ các nhà điều hành và 
cung cấp toàn quyền kiểm soát trên 
đường cho robot”, WeRide cho biết. 

WeRide là công ty hoạt động 
trong lĩnh vực vận tải tự động và đã 
từng hợp tác với các thương hiệu 
như Nissan, Renault và Mitsubishi. 

Đội xe của công ty có hơn 100 xe 
robot đã được thử nghiệm trong các 
điều kiện đường xá khác nhau trong 
vòng vài năm. 

Trong trường hợp kết quả cuộc 
thử nghiệm làm hài lòng chính 
quyền, cảnh sát và tất nhiên cả hành 
khách, những chiếc xe hoàn toàn có 
thể bắt đầu công việc vào tháng tới. 
Cư dân của thành phố có thể tham 
gia các chuyến đi thử nghiệm, tuy 
nhiên, dịch vụ này vẫn chỉ dành cho 
một quận của thành phố. 

(chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Ngày chuyển đổi số Việt Nam 
2020 sẽ diễn ra vào tháng 8  

Ngày chuyển đổi số Việt Nam 
2020 - DX Day Vietnam 2020 vừa 
được Hiệp hội Phần mềm và Dịch 
vụ CNTT Việt Nam (VINASA) công 
bố tổ chức trong các ngày 11, 
12/8/2020 tại Hà Nội. 

Theo đại diện VINASA, DX Day 
Vietnam được xác định là hoạt 
động thường niên trọng điểm của 
Hiệp hội kể từ năm 2020. Đây sẽ là 
nơi gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia 
sẻ phương thức, kinh nghiệm, đồng 
thời giới thiệu các giải pháp, kết nối 
cung cầu chuyển đổi số hiệu quả, 
nhằm mục tiêu thúc đẩy mạnh mẽ 
quá trình chuyển đổi số trong các 
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cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, và 
toàn nền kinh tế Việt Nam. 

Được tổ chức trong bối cảnh 
“Chương trình chuyển đổi số quốc 
gia đến 2025, định hướng 2030” 
mới được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt, đến 2025, định hướng 2030, 
sự kiện DX Day Vietnam 2020 
được VINASA xác định sẽ góp 
phần đẩy mạnh quá trình chuyển 
đổi số tại Việt Nam. 

Sáu ngành, lĩnh vực, đối tượng 
trọng điểm được chọn để thực hiện 
trong DX Day Vietnam 2020 bao 
gồm: Y tế; Tài chính ngân hàng; 
Logistics; Nông nghiệp; Sản xuất 
công nghiệp; và chuyển đổi số 
doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). 
Theo đánh giá của VINASA, đây là 
những ngành kinh tế và đối tượng 
quan trọng, những lĩnh vực mà Việt 
Nam có lợi thế, góp phần quan 
trọng trong việc tiên phong dẫn dắt 
công cuộc chuyển đổi số tại Việt 
Nam. 

DX Day Vietnam 2020 dự kiến 
thu hút trên 2.500 đại biểu là lãnh 
đạo Chính phủ, bộ, ngành, cơ quan, 
các hiệp hội, doanh nghiệp trong 6 
ngành, lĩnh vực liên quan cùng các 
doanh nghiệp, chuyên gia CNTT 
đang cung cấp các dịch vụ, giải 
pháp chuyển đổi số. 

(most.gov.vn) 

 Việt Nam xuất sắc đoạt huy 
chương vàng Olympic Vật lí châu 
Âu 

Tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Âu 
năm 2020, đội tuyển Việt Nam đã 
đạt thành tích xuất sắc với 1 huy 
chương vàng, 1 huy chương bạc và 
2 huy chương đồng. 

 
Kì thi Olympic Vật lý Châu Âu 

(EuPhO) năm nay diễn ra từ ngày 
20-26/7/2020 có sự tham dự của 
250 thí sinh đến từ 53 nước và được 
tổ chức online thông qua hệ thống 
của Ban tổ chức. 

Kết quả, đội tuyển Việt Nam đã 
đạt thành tích xuất sắc với 1 huy 
chương vàng, 1 huy chương bạc và 
2 huy chương đồng. 

Danh sách đoạt giải gồm: Nguyễn 
Mạnh Quân, học sinh lớp 11 Lý 
trường Chuyên Hà Nội-Amsterdam 
đạt huy chương vàng. Quân xuất 
sắc đứng thứ 5 toàn kỳ thi với số 
điểm 36,3, chỉ kém người đứng đầu 
3,7 điểm. Trước đó, Quân từng đạt 
giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi 
quốc gia năm 2020, là thí sinh đạt 
điểm cao nhất toàn cuộc trong kỳ 
thi Olympic Thiên văn học và Vật 
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lý thiên văn quốc tế (IOAA 2019). 
Trần Thanh Long, học sinh lớp 11 

Lý Trường THPT chuyên Khoa học 
Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội) đạt 
huy chương bạc, đứng thứ 43. Long 
từng đạt giải nhì kỳ thi chọn học 
sinh giỏi quốc gia năm 2020. Long 
hiện đang là Phó Chủ nhiệm Cộng 
đồng Vật lý Việt Nam. 

Nguyễn Khắc Hải Long, học sinh 
lớp 11 Lý Trường THPT chuyên 
Đại học Sư phạm Hà Nội đạt huy 
chương đồng. Long từng đạt giải 
nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc 
gia năm 2020. 

Đỗ Đức Mạnh, học sinh lớp 12 Lý 
Trường THPT chuyên Bắc Ninh đạt 
huy chương đồng. Mạnh từng đạt 
giải nhất kỳ thi chọn học sinh giỏi 
quốc gia năm 2020. 

Đây là lần thứ 4 kỳ thi Olympic 
Vật lý châu Âu được tổ chức và là 
năm thứ 2 Việt Nam tham dự. Việc 
thành lập đội tuyển dự kỳ thi này do 
Hội Vật lý Việt Nam tổ chức tuyển 
chọn. 
Được biết, với việc không tổ chức 
kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á và 
Olympic Vật lý Quốc tế thì kỳ thi 
Olympic Châu Âu lần này là cơ hội 
duy nhất để các thí sinh tham gia 
sân chơi mang đẳng cấp khu vực và 
quốc tế. 

(chinhphu.vn) 

 Nhân tài đất Việt 2020: Tôn 
vinh cống hiến cho mục tiêu xây 
dựng quốc gia số  

Ngày 22/7, cuộc phát động Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 đã 
được tổ chức tại Hà Nội với chủ đề 
"Sức mạnh Chuyển đổi số". 

"Sức mạnh Chuyển đổi số" 
Ông Huỳnh Quang Liêm, Đồng 

Trưởng ban Tổ chức Giải Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt 2020 cho 
biết, cùng với xu hướng số hóa 
ngày càng mạnh mẽ, Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt  trong lĩnh vực 
CNTT tiếp tục lựa chọn chủ đề 
“Sức mạnh chuyển đổi Số” - một 
lần nữa khẳng định tầm quan trọng 
của các sản phẩm công nghệ thông 
tin ứng dụng công nghệ mới, bắt 
nhịp với xu hướng chuyển đổi số 
đang diễn ra rất mạnh mẽ hiện nay, 
góp phần tạo ra những sản phẩm, 
ứng dụng thông minh phục vụ phát 
triển nền kinh tế số.  

Chương trình Chuyển đổi số quốc 
gia đến năm 2025, định hướng đến 
năm 2030 xác định tầm nhìn đến 
năm 2030, Việt Nam trở thành quốc 
gia số, 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 
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sống, làm việc của người dân. 
Chương trình Chuyển đổi số quốc 

gia hướng tới mục tiêu kép 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. Để hoàn 
thành những mục tiêu này, nguồn 
lực về trí tuệ được đánh giá là sức 
sống của mọi quá trình chuyển đổi 
số, đặc biệt là với yêu cầu xây dựng 
nền kinh tế số, xã hội số. 

"Chính vì vậy, năm 2020, Ban tổ 
chức Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 
đã quyết tiếp tục lựa chọn chủ đề 
"Sức mạnh chuyển đổi Số" với kỳ 
vọng sẽ phát hiện và tôn vinh 
những nhân tài sẽ cống hiến trí tuệ 
và nhiệt huyết của mình cho quá 
trình xây dựng một Quốc gia Số, 
phát triển một nền kinh tế Số theo 
chương trình Chuyển đối số quốc 
gia của Chính phủ", ông Liêm cho 
biết. 

Theo ông Liêm, Năm 2020, Việt 
Nam và thế giới vừa phải đối mặt 
với  những khó khăn do đại dịch 
Covid-19 gây ra. Chính trong bối 
cảnh đó, nhiều doanh nghiệp lớn 
nhỏ đã áp dụng công nghệ thông tin 
để đối mới cách thức quản lí hoạt 
động, tiếp tục phát triển kinh doanh. 
Khắc phục các khó khăn khách 
quan, Ban tổ chức Giải thưởng 

quyết tâm tổ chức thành công Giải 
thưởng năm nay với những đổi mới 
phù hợp với tình hình thực tế, đồng 
thời mở ra một chặng đường mới 
đầy nhiệt huyết, sáng tạo, mới mẻ 
và cũng không ít thách thức. 

Ông Phạm Huy Hoàn, Đồng 
Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng 
cho biết: "Chúng tôi rất tự hào đã 
đóng góp cho xã hội nhiều sản 
phẩm, công trình có giá trị. Tiếng 
vang của Giải thưởng không chỉ ở 
trong nước mà vươn xa tầm quốc tế. 
Rất nhiều sản phẩm bước ra từ Giải 
thưởng đã có doanh thu triệu đô la, 
nhiều sản phẩm được hàng chục thị 
trường đón nhận, nhiều sản phẩm 
được các ông lớn công nghệ nước 
ngoài vinh danh, có sản phẩm vừa 
được Nhân tài Đất Việt vinh danh 
từ đêm hôm trước, sáng hôm sau 
tiếp tục được Mỹ vinh danh…". 

Sẽ trao hạng mục giải thưởng 
mới 

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 
2020 trong lĩnh vực Công nghệ 
thông tin có 2 hệ thống sản phẩm 
chính bao gồm: 

Sản phẩm CNTT Thành công, là 
hệ thống dự thi dành cho các tác 
giả, nhóm tác giả đã có sản phẩm 
CNTT đã có thành công nhất định 
trên thị trường từ 1-3 năm, có các 
kết quả và nhận được những đánh 
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giá, ghi nhận của xã hội. 
Sản phẩm CNTT Khởi nghiệp và 

Chuyển đổi Số triển vọng, là hệ 
thống dự thi dành cho các tác giả, 
nhóm tác giả, các doanh nghiệp trẻ 
có các sản phẩm khởi nghiệp có 
tính sáng tạo, đột phá và các sản 
phẩm góp phần thiết thực vào việc 
hiện thực hóa mục tiêu Chuyển đổi 
Số quốc gia. 

Năm nay, Giải thưởng cũng sẽ 
dành sự chú ý đặc biệt đối với 
những sản phẩm đã giúp cho các 
doanh nghiệp ứng dụng CNTT để 
đổi mới phương thức quản lí, kinh 
doanh, chăm sóc khách hàng, vượt 
qua những khó khăn do ảnh hưởng 
của đại dịch Covid-19. 

Ở mỗi hệ thống sản phẩm CNTT, 
các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được 
1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, 1 
giải Nhì trị giá 100 triệu đồng và 1 
giải Ba trị giá 50 triệu đồng cùng 
các giải thưởng có giá trị khác từ 
các đơn vị tài trợ. 

Ngoài ra, sẽ có các Giải thưởng 
phụ cho các sản phẩm ứng dụng 
CNTT trong sản xuất kinh doanh, 
giúp doanh nghiệp vượt qua khó 
khăn trong đợt dịch Covid-19 vừa 
qua. 

Nhân tài Đất Việt 2020 cũng kết 
hợp cùng các Bộ, ngành trong hành 
trình tìm kiếm, tôn vinh nhân tài 

trong các lĩnh vực như Khoa học - 
Công nghệ; Y dược; Môi trường... 
các giải Nhất ở các lĩnh vực này sẽ 
được trao thưởng 200 triệu đồng. 

Còn Giải thưởng Khuyến tài - Tự 
học thành tài, Hội đồng khoa học 
của Hội Khuyến học Việt Nam sẽ 
khảo sát, lựa chọn các sản phẩm tự 
học thành tài trong 63 tỉnh thành 
trên cả nước, chọn ra sản phẩm và 
tác giả xứng đáng để vinh 
danh. Mỗi giải thưởng trị giá 50 
triệu đồng. 

(baodautu.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập 
Công đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu (26/7/2000-26/7/2020) 

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức 
Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công 
đoàn Viên chức  tỉnh (26/7/2000-
26/7/2020); tuyên dương điển hình 
tiên tiến giai đoạn 2025-2020; tổng 
kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 
6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ 
về công tác vận động nữ CBCCVC 
giai đoạn 2010-2020. 

Dự Lễ kỷ niệm có bà Nguyễn 
Giang Tuệ Minh - Phó Chủ tịch 
thường trực Công đoàn Viên chức 
Việt Nam; ông Châu Văn Thắng – 
Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; 
ông Nguyễn Việt Dũng – Chủ tịch 
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Công đoàn Viên chức tỉnh; các ông, 
bà nguyên lãnh đạo Công đoàn 
Viên chức tỉnh qua các thời kỳ; đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
đoàn thể và các Ủy viên Ban chấp 
hành của 62 Công đoàn cơ sở trực 
thuộc Công đoàn Viên chức tỉnh. 

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng 
nhau ôn lại truyền thống 20 năm 
xây dựng và phát triển của Công 
đoàn Viên chức tỉnh Bà Rịa-Vũng 
Tàu. Công đoàn Viên chức tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu (CĐVC) được 
thành lập ngày 26/7/2000 theo 
Quyết định số 82/QĐ-LĐLĐ của 
Liên đoàn Lao động tỉnh với 52 
CĐCS và 2.145 đoàn viên. Trải qua 
4 kỳ đại hội, CĐVC tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu đã từng bước lớn mạnh, 
đến nay CĐVC đang trực tiếp chỉ 
đạo 62 Công đoàn cơ sở, với 4.522 
đoàn viên công đoàn. Trong thời 
gian qua, CĐVC tỉnh đã triển khai 
toàn diện và có hiệu quả công tác 
tuyên truyền giáo dục, đại diện 
chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp chính đáng cho cán bộ, 
đoàn viên; các hoạt động nữ công, 
công tác tài chính, tổ chức các 
phong trào thi đua yêu nước, phát 
triển đoàn viên, xây dựng Công 
đoàn cơ sở vững mạnh và hoạt động 
Ủy ban kiểm tra Công đoàn đều đạt 
được những thành tích đáng ghi 

nhận. 
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, ông 

Châu Văn Thắng – Chủ tịch Liên 
đoàn Lao động tỉnh biểu dương và 
cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của các 
cấp CĐVC tỉnh trong suốt 20 năm 
qua đã có những đóng góp to lớn 
trong phong trào công nhân viên 
chức và hoạt động công đoàn của 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đặc biệt là 
việc phát huy sức mạnh, sự đoàn 
kết của đội ngũ cán bộ, công chức, 
người lao động, góp phần tích cực 
vào sự phát triển của tỉnh, của đất 
nước và xây dựng giai cấp công 
nhân ngày càng lớn mạnh. Phát huy 
những kết quả đạt được trong 20 
năm qua, Ông đề nghị Công đoàn 
Viên chức tỉnh phải đổi mới mạnh 
mẽ cả nội dung và phương thức 
hoạt động, hướng về cơ sở; củng cố 
tổ chức, đẩy mạnh cải cách hành 
chính trong hoạt động công đoàn; 
thực hiện có hiệu quả việc chăm lo, 
bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 
chính đáng của đoàn viên, người lao 
động; xây dựng quan hệ lao động 
hài hòa trong mỗi cơ quan, đơn vị 
và tham gia hiệu quả công tác quản 
lý ở mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần 
xứng đáng vào nhiệm vụ phát triển 
kinh tế-xã hội của tỉnh BR-VT. 

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, Phó 
Chủ tịch thường trực CĐVC Việt 
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Nam đánh giá cao các hoạt động 
của CĐVC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
trong thời gian qua và cho biết 
CĐVC Việt Nam rất trân trọng sự 
đóng góp của CĐVC tỉnh đối với 
việc triển khai, chỉ đạo các hoạt 
động mang tính chất đặc thù của 
khối cán bộ, công chức, viên chức; 
triển khai những chủ trương của 
CĐVC Việt Nam về với đoàn viên 
các cấp của CĐVC trong tỉnh. Đồng 
thời, cũng tin tưởng rằng, với tinh 
thần trách nhiệm, với truyền thống 
và những kinh nghiệm mà hệ thống 
CĐVC tỉnh đã có, nhất định các 
hoạt động, phong trào do CĐVC 
Việt Nam phát động sẽ được triển 
khai có hiệu quả trên địa bàn tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, qua đó đóng 
góp thiết thực và hiệu quả hơn nữa 
trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, 
công chức, viên chức "vừa hồng, 
vừa chuyên". 

Nhân dịp này, Công đoàn Viên 
chức tỉnh đã khen thưởng 10 tập thể 
và 12 cá nhân thực hiện tốt Nghị 
quyết 6b/NQ-TLĐ về công tác vận 
động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy 
mạnh CNH-HĐH đất nước và Chỉ 
thị 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy 
mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc 
nước, đảm việc nhà” trong nữ 
CNVCLĐ giai đoạn 2010-2020, 
khen thưởng 2 tập thể và 3 cá nhân 

trong phong trào thi đua “Xây dựng 
cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 
giờ có chất lượng, hiệu quả”; trao 
tặng Bằng khen của Công đoàn 
Viên chức Việt Nam cho 2 tập thể 
và 2 cá nhân điển hình tiên tiến; 
trao tặng Bằng khen của Tổng Liên 
đoàn Lao động Việt Nam cho 01 cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong 
thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính 
trị về “Đẩy mạnh việc học tập và 
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 
cách Hồ Chí Minh”. 

(baria-vungtau.gov.vn) 
 

 Tập huấn kỹ thuật khai thác lỗ 
hổng bảo mật và cách phòng 
chống 

Vừa qua, Trung tâm Thông tin và 
Ứng dụng khoa học và công nghệ 
(Sở Khoa học và Công nghệ) phối 
hợp với Trường Cao đẳng An ninh 
mạng iSPACE tổ chức lớp tập huấn 
kỹ thuật khai thác lỗ hổng bảo mật 
và cách phòng chống dành cho 
quản trị mạng các sở, ban, 
ngành/các huyện, thị xã, thành phố 
thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

Đến dự khai mạc lớp tập huấn có 
ông Trần Duy Tâm Thanh – Phó 
Giám đốc Sở Khoa học và Công 
nghệ, bà Huỳnh Thị Thanh Triều – 
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng khoa học và công 
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nghệ, ông Nguyễn Hoàng Anh – 
Hiệu trưởng Trường cao đẳng An 
ninh mạng iSPACE và hơn 30 cán 
bộ quản trị mạng các sở, ban, 
ngành/các huyện, thị xã, thành phố 
trong tỉnh. 

Lớp tập huấn nhằm giúp các học 
viên được trang bị các kiến thức về 
lỗ hổng bảo mật, kỹ thuật khai thác 
và cách phòng chống tại các cơ 
quan, đơn vị; nắm bắt được các quy 
trình và kỹ thuật tấn công của các 
tin tặc,… để tham mưu cho lãnh 
đạo đơn vị giải pháp phòng chống, 
xử lý khi hệ thống mạng bị tấn 
công. Từ đó, góp phần phòng ngừa 
những hành vi vi phạm và những sự 
cố an ninh mạng, đảm bảo an toàn, 
an ninh thông tin. 

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 06 
ngày, từ 13/7 đến 18/7, với các nội 
dung chính gồm: Quy trình tấn 
công của tin tặc; các kỹ thuật tấn 
công tài khoản mạng xã hội và giải 
pháp phòng chống; các kỹ thuật 
khai thác lỗ hổng bảo mật trên hệ 
điều hành và giải pháp phòng 
chống; các kỹ thuật khai thác lỗ 
hổng bảo mật trên ứng dụng web và 
giải pháp phòng chống; các kỹ thuật 
khai thác lỗ hổng bảo mật trên hệ 
thống mạng không dây và giải pháp 
phòng chống. Bên cạnh đó, các học 
viên còn được diễn tập tấn công, 

phòng thủ tại thao trường An ninh 
mạng iSPACE CyberRange, học tập 
kinh nghiệm triển khai hệ thống và 
xử lý sự cố hệ thống mạng trong 
một số đơn vị tại TP Hồ Chí Minh. 

 (Sở KH&CN) 
 
 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác 
giữa Trường Đại học Bà Rịa – 
Vũng Tàu và Sở Khoa học và 
Công nghệ  

Ngày 20/8, Sở Khoa học và Công 
nghệ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và 
Trường Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu 
đã tổ chức “Lễ ký kết thỏa thuận 
hợp tác giữa Trường đại học Bà 
Rịa – Vũng Tàu và Sở Khoa học và 
Công nghệ giai đoạn 2020- 2025”. 

Đến tham dự buổi lễ có ông Mai 
Thanh Quang – Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh; GS. Nguyễn 
Lộc – Hiệu trưởng Trường Đại học 
Bà Rịa – Vũng Tàu cùng đại diện 
lãnh đạo các phòng, trung tâm và 
cán bộ, giảng viên… 

Theo đó, nội dung hợp tác gồm: 
Hợp tác nghiên cứu khoa học, ứng 
dụng công nghệ và chuyển giao; lựa 
chọn giảng viên, sinh viên có năng 
lực, kinh nghiệm để cùng tham gia 
trong quá trình triển khai Khu Khoa 
học và Công nghệ biển tại phường 
12 (TP Vũng Tàu); triển khai các 
chương trình Hỗ trợ Khởi nghiệp 
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đổi mới sáng tạo và hình thành 
không gian vườn ươm sáng tạo tại 
trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Tại lễ ký kết, 2 đơn vị cùng nhau 
trao đổi các hoạt động hợp tác trong 
thời gian tới và trao đổi về một số 
đề xuất triển khai trong năm 2021 
với các lĩnh vực như: văn hóa, khoa 
học xã hội, nông nghiệp, hóa học, 
logistics... 

Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp, 
chính thức tạo ra sự hợp tác giữa 2 
bên ngày càng bền vững và phát 
triển. 

(Sở KH&CN) 
 

 CEO Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
học Quản trị điều hành cao cấp 
nhận học bổng khủng từ ngân 
sách nhà nước 

Thực hiện triển khai Chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng 1000 Doanh 
nhân của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 
giai đoạn 2016 – 2020, Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh BR-VT phối 
hợp với Viện Quản trị & Công nghệ 
FSB - Trường Đại học FPT tổ 
chức 02 khóa đào tạo đặc biệt 
“Quản trị doanh nghiệp toàn diện, 
chuyên nghiệp”năm 2020. 

Doanh nghiệp tham gia “CEO – 
Quản trị doanh nghiệp toàn diện, 
chuyên nghiệp” được UBND Tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu trao học bổng 

50% học phí từ ngân sách nhà 
nước. 

Suy thoái và khủng hoảng kinh tế 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid có 
nhiều chuyển biến phức tạp, Tỉnh 
Bà Rịa-Vũng Tàu đã đưa ra nhiều 
giải pháp và chính sách hỗ trợ 
doanh nghiệp có thể đứng vững và 
bứt phá một cách mạnh mẽ. Đặc 
biệt là Chương trình đào tạo “CEO 
– Quản trị doanh nghiệp toàn diện, 
chuyên nghiệp” do Sở Khoa học & 
Công nghệ Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 
phối hợp cùng Viện Quản trị & 
Công nghệ FSB – Trường Đại học 
FPT phối hợp triển khai. Tham gia 
khóa đào tạo CEO 2020, mỗi học 
viên sẽ được UBND tỉnh Bà Rịa 
Vũng Tàu tặng một suất học bổng 
trị giá 50%. 

(startup.baria-vungtau.gov.vn) 
 

 
  

 
NÂNG CAO KIẾN THỨC 
THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀM PHÁN 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 

Đây là chủ đề lớp đào tạo, tập 
huấn do Trung tâm Ứng dụng 
KHCN và Khởi nghiệp, Hội Nữ trí 
thức Việt Nam phối hợp với Viện 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 



Số 292 - 08/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 35 

Phát triển doanh nghiệp, Phòng 
Thương mại và Công nghiệp Việt 
Nam tổ chức.  

Lớp đào tạo, tập huấn thực sự là 
cơ hội rất hữu ích để các nhà khoa 
học tiếp cận những kiến thức cần 
thiết trong quá trình chuyển giao 
các kết quả nghiên cứu từ cách thức 
thương mại hóa đến đàm phán 
chuyển giao công nghệ; các doanh 
nghiệp được trang bị phương pháp 
lựa chọn công nghệ phù hợp với 
năng lực tiếp nhận để đầu tư đổi 
mới công nghệ hoặc khởi nghiệp 
dựa trên các kết quả nghiên cứu 
KH&CN, cách thức phát triển 
doanh nghiệp và thương hiệu bền 
vững trong bối cảnh cạnh tranh gay 
gắt trên thế giới và Việt Nam thực 
thi Hiệp định thương mại tự do 
EVFTA và CPTPP. 

Các giảng viên đều là những nhà 
quản lý, giảng viên, chuyên gia 
huấn luyện trong lĩnh vực Chuyển 
giao công nghệ, Sở hữu trí tuệ, Đàm 
phán hợp đồng kinh tế quốc tế, 
Marketing và phát triển thương 
hiệu. Đợt tập huấn này thu hút được 
gần 100 học viên là nhà khoa học 
đến từ trường đại học, viện và trung 
tâm nghiên cứu  khu vực các tỉnh 
Đồng bằng sông Cứu Long và các 
doanh nghiệp của Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

Các học viên đánh giá cao những 
kiến thức rất giá trị rút ra từ kiến 
thức và kinh nghiệm thực tiễn của 
các giảng viên và mong muốn Ban 
tổ chức triển khai nhiều lớp đào tạo 
ý nghĩa như vậy trong thời gian tới. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
ĐỀ XUẤT MỚI VỀ ĐÀO TẠO, 
BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG 
CHỨC, VIÊN CHỨC  

Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của 
Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng 
cán bộ, công chức, viên chức. 

 
Bộ Nội vụ cho biết, ngày 

25/11/2019, tại Kỳ họp thứ 8 Quốc 
hội khóa XIV đã thông qua Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Cán bộ, công chức và Luật 
Viên chức, có hiệu lực từ 
01/7/2020, trong đó có một số vấn 
đề liên quan đến công tác đào tạo, 
bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 
chức như sau: 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 



Số 292 - 08/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 36 

Không tiếp tục quy định chế độ 
công chức đối với những người làm 
việc trong bộ máy lãnh đạo, quản lý 
của đơn vị sự nghiệp công lập 
(khoản 2 Điều 4; điểm c khoản 1 
Điều 32). 

Quy định việc tiếp nhận vào làm 
công chức đối với các đối tượng: 
Viên chức, cán bộ, công chức cấp 
xã, người hưởng lương trong lực 
lượng vũ trang nhân dân, người làm 
công tác cơ yếu, người giữ chức vụ, 
chức danh lãnh đạo trong doanh 
nghiệp nhà nước để thực hiện chủ 
trương liên thông trong công tác 
cán bộ (Điều 37). 

Hiện nay, việc quản lý công chức, 
viên chức được chuyển dần sang 
quản lý theo vị trí việc làm; công 
chức, viên chức được tuyển dụng, 
bố trí vào vị trí việc làm sẽ được bổ 
nhiệm, xếp lương ở ngạch, chức 
danh nghề nghiệp tương ứng. Do 
vậy, quy định về việc sử dụng 
chứng chỉ bồi dưỡng công chức, 
viên chức cũng cần được sửa đổi 
cho phù hợp với thực tiễn… Vì thế, 
việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 
101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức, viên chức là rất cần thiết. 

Bổ sung nội dung giảng dạy, bồi 
dưỡng 

Dự thảo bổ sung nội dung bồi 
dưỡng về “Công nghệ thông tin” 
nhằm đáp ứng đòi hỏi thực tiễn về 
ứng dụng công nghệ thông tin trong 
lãnh đạo, quản lý, điều hành cũng 
như vận hành Chính phủ điện tử. 

Bên cạnh đó, dự thảo sửa đổi, bổ 
sung quy định về sử dụng chứng chỉ 
như sau: Bổ sung quy định chứng 
chỉ bồi dưỡng ngạch công chức 
chuyên ngành là một trong những 
điều kiện để công chức được đăng 
ký dự thi, xét nâng ngạch, bổ nhiệm 
ngạch tương ứng. 

Bỏ quy định “Chứng chỉ chương 
trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn 
ngạch công chức, tiêu chuẩn chức 
danh nghề nghiệp viên chức là điều 
kiện được học các chương trình bồi 
dưỡng cao hơn liền kề” nhằm phù 
hợp với việc quản lý công chức, 
viên chức được chuyển dần sang 
quản lý theo vị trí việc làm. 

Bổ sung quy định việc hoàn thành 
chương trình và cấp chứng chỉ đối 
với những trường hợp được tiếp 
nhận vào làm công chức, gồm: Viên 
chức; cán bộ, công chức cấp xã; 
người hưởng lương trong lực lượng 
vũ trang nhân dân, người làm công 
tác cơ yếu; người giữ chức vụ, chức 
danh lãnh đạo trong doanh nghiệp 
nhà nước... 

(chinhphu.vn) 


