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BÀ RỊA – VŨNG TÀU: ĐẠI HỘI 
ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH 
LẦN THỨ VII THÀNH CÔNG 
TỐT ĐẸP 

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, 
nghiêm túc với tinh thần dân chủ và 
trách nhiệm cao, chiều 25/9, Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 
VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã bế 
mạc.   

Đại hội đã biểu quyết thông qua 
Báo cáo Chính trị, Báo cáo Kiểm 
điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ 
tỉnh khóa VI, Báo cáo tổng hợp ý 
kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội 
Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII 
và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần 
thứ XIII của Đảng. Đại hội cũng 
biểu quyết thông qua Nghị quyết 
đánh giá kết quả thực hiện Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020; đề ra 
phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, 
nhiệm vụ và giải pháp phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 
ninh, xây dựng hệ thống chính trị 
của nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát 
trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: 
“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn 
Đảng và hệ thống chính trị trong 
sạch, vững mạnh; bảo đảm quốc 

phòng, an ninh vững chắc; nâng cao 
chất lượng cuộc sống và niềm tin 
của nhân dân; tiếp tục phát triển 
BR-VT thành tỉnh mạnh về công 
nghiệp, cảng biển, du lịch và nông 
nghiệp công nghệ cao”. Nghị quyết 
cũng đề ra mục tiêu phấn đấu đến 
năm 2025, BR-VT trở thành địa 
phương đứng trong tốp đầu cả nước 
về GRDP bình quân đầu người. Để 
đạt các mục tiêu, Nghị quyết xác 
định 3 khâu đột phá gồm: Huy động 
mọi nguồn lực đầu tư xây dựng 
đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng 
giao thông kết nối đa phương thức, 
vùng, khu vực và thế giới; tập trung 
thực hiện Đề án nâng cao chất 
lượng cuộc sống người dân và chất 
lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu 
cầu phát triển; thực hiện hiệu quả 
mô hình chuyển đổi số và Đề án đô 
thị thông minh.    

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 
2020-2025 gồm 48 đồng chí. Trong 
phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành 
Đảng bộ tỉnh khóa VII đã bầu 15 
đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy. Đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy 
viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh 
ủy khóa VI tiếp tục được bầu giữ 
chức Bí thư Tỉnh ủy khóa VII. Các 
đồng chí: Nguyễn Thị Yến, Nguyễn 
Văn Thọ được bầu tiếp tục giữ chức 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Phó Bí thư Tỉnh ủy. 10 đồng chí 
được bầu vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh 
ủy, đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa VII 
được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban 
Kiểm tra Tỉnh ủy. Đại hội cũng đã 
bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại 
biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng gồm 17 đại biểu chính thức, 2 
đại biểu dự khuyết.  

Trong không khí trang trọng và 
tràn đầy khí thế của toàn thể đại 
biểu Đại hội sẵn sàng tâm thế bước 
vào nhiệm kỳ mới, thay mặt Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, 
đồng chí Phạm Viết Thanh, Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy 
phát biểu cảm ơn Đại hội đã tín 
nhiệm bầu 48 đồng chí vào Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, 
nhiệm kỳ 2020-2025. Thay mặt Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII, 
đồng chí Phạm Viết Thanh hứa luôn 
giữ vững sự đoàn kết, dân chủ, kỷ 
cương, thống nhất trong Ban 
Thường vụ, Ban Chấp hành. Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh luôn phát 
huy yếu tố tích cực, sáng tạo và 
trách nhiệm của từng thành viên, 
quy tụ trí tuệ của tập thể trong công 
tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ 
chức thực hiện; luôn rèn luyện, trau 
dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng, 
phấn đấu giữ vững danh hiệu cao 

quý người đảng viên Cộng sản. 

 
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết 
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ VII 

“Ngay sau Đại hội, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa VII sẽ khẩn 
trương hoàn chỉnh Nghị quyết Đại 
hội, Chương trình hành động thực 
hiện Nghị quyết; xây dựng Quy chế 
làm việc, kế hoạch công tác để cụ 
thể hóa và tổ chức thực hiện thắng 
lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 
mà Nghị quyết Đại hội đề ra. Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII 
rất mong tiếp tục nhận được sự 
quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường 
xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, 
Quốc hội, Chính phủ; sự hỗ trợ của 
các bộ, ban, ngành Trung ương; sự 
góp ý, giám sát của các đồng chí 
nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời 
kỳ, các cán bộ, đảng viên trong 
Đảng bộ và sự ủng hộ của các tầng 
lớp nhân dân trong tỉnh trong quá 
trình thực hiện nhiệm vụ được 
giao”, đồng chí Phạm Viết Thanh 
nhấn mạnh. 

Cũng tại lễ bế mạc, Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh khóa VII đã tặng 
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quà tri ân các đồng chí nguyên Ủy 
viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
khóa VI, nhiệm kỳ 2015-2020. 

(baria-vungtau.gov.vn) 
 

XU HƯỚNG CÔNG NGHỆ 
NĂNG LƯỢNG CỦA THẾ GIỚI 
TRONG TƯƠNG LAI VÀ GIẢI 
PHÁP CÔNG NGHỆ NĂNG 
LƯỢNG TIẾP THEO CỦA 
VIỆT NAM 

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công 
nghệ, Bộ Công thương và Hội đồng 
Năng lượng thế giới tại Việt Nam 
đồng tổ chức Diễn đàn Công nghệ 
và Năng lượng Việt Nam năm 2020. 

Phát biểu tại Diễn đàn, ông Trần 
Anh Tuấn - Chuyên gia cao cấp của 
Hội đồng Năng lượng thế giới tại 
Việt Nam cho biết: Các nhà khoa 
học hàng đầu trên thế giới trong 
lĩnh vực năng lượng thuộc Hội 
đồng năng lượng thế giới (World 
Energy Council- WEC) đã tiến 
hành khảo sát 100 quốc gia trên thế 
giới, theo đó 50% số người được 
hỏi đã chọn nước sẽ là nguồn tài 
nguyên khan hiếm nhất vào năm 
2040, tiếp sau đó sẽ là dầu, các 
nguồn năng lượng từ nguyên liệu 
hóa thạch (than, khí đốt..) và khí tự 
nhiên cũng sẽ bị cạn kiệt. Cùng với 
đó, các phương tiện giao thông chạy 
bằng điện (xe đạp điện, ô tô điện, 

taxi điện,...) các ngành công nghiệp 
sản xuất chế tạo, các phương tiện 
giao thông trong các thành phố 
thông minh là 3 lĩnh vực sẽ sử dụng 
năng lượng nhiều nhất và sẽ trở nên 
phổ biến vào những năm 2040. Tuy 
nhiên chúng bị hạn chế về công suất 
và đương nhiên những phương tiện 
vận tải có công suất vận hành lớn 
như: xe tải hạng nặng, xe bus, tàu 
thủy, tàu hỏa, máy bay... sẽ có xu 
hướng sử dụng nhiên liệu hydro 
thay thế. Do vậy, Điện và năng 
lượng hydro sẽ là hai nguồn năng 
lượng được sử dụng nhiều nhất 
trong lĩnh vực giao thông vào năm 
2040. 

Cũng theo kết quả nghiên cứu của 
WEC, hơn 100 nước trên thế giới 
đã chọn biện pháp sử dụng năng 
lượng hiệu quả là biện pháp có tác 
động lớn nhất đến tiết kiện năng 
lượng vào năm 2040 như sau: 

- Tiết kiệm điện trong sản xuất và 
sinh hoạt; 

- Đổi mới công nghệ trong sản 
xuất để tiết kiệm điện; 

- Áp dụng kỹ thuật số và công 
nghệ chuỗi khối (block chain) trong 
sản xuất, truyền tải và phân phối 
điện. 

Điện mặt trời trên mái, các thiết bị 
lưu trữ điện, các thiết bị sử dụng 
điện hiệu quả, digital/blockchain sẽ 
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là các công nghệ có ảnh hưởng lớn 
đến việc tiêu thụ năng lượng.  

Theo các chuyên gia, việc lưu trữ 
năng lượng sẽ là yếu tố “thay đổi 
cuộc chơi” cho ngành năng lượng 
vào năm 2040. Bởi nó có thể xử lý 
các biến động khác nhau của nhu 
cầu tiêu thụ điện, đặc biệt là khi có 
sự thay đổi lớn về nguồn cung, lưu 
trữ điện có khả năng làm hài hòa 
cung cầu năng lượng một cách có 
hiệu quả. Với sự tiến bộ nhanh 
chóng của khoa học kỹ thuật, các 
tấm pin mặt trời ngày càng phổ biến 
và có giá thành hợp lý hơn, năng 
lượng gió và hydro sạch cũng sẽ 
góp phần vào việc sản xuất năng 
lượng. 

Để làm được điều trên, WEC đã 
tham vấn một loạt các giải pháp về 
chính sách trong đầu tư phát triển 
công nghệ năng lượng tại Việt Nam 
trong thời gian tới như sau: 

1. Cùng với việc phát triển năng 
lượng gió và mặt trời cần có cơ chế, 
chính sách phát triển năng lượng 
hydro. Hydro là nguồn năng lượng 
cho tương lai và sẵn có. 

2. Cần có cơ chế, chính sách phát 
triển các phương tiện chạy bằng 
điện (taxi, xe khách, xe tải nhỏ); các 
phương tiện chạy bằng nhiên liệu 
hydro (xe khách, xe tải các loại, tàu 
hỏa, tàu thủy, máy bay...) vì đây là 

xu thế và “cuộc chơi” chung của thế 
giới mà chúng ta không thể đứng 
ngoài cuộc. 

3. Áp dụng các giải pháp công 
nghệ sử dụng năng lượng hiệu quả, 
tiết kiệm điện (đổi mới công nghệ, 
áp dụng kỹ thuật số trong sản xuất, 
truyền tải, phân phối điện). 

4. Có chính sách và giải pháp 
đồng bộ sử dụng thiết bị lưu trữ 
năng lượng trong việc sản xuất, 
phân phối điện. 

Về xu hướng phát triển theo đánh 
giá của WEC, quy hoạch và phát 
triển ngành năng lượng trong thời 
gian tới của Việt Nam phải dựa trên 
ba tiêu chí của Trillema: An ninh 
năng lượng; Quyền sử dụng điện 
của mọi người dân; và Bảo vệ Môi 
trường. Ngoài ra, các tiêu chí khác 
bao gồm: Không carbon; Không tập 
trung cục bộ, phải phân bổ đều các 
dự án năng lượng để giảm chi phí 
truyền tải; Áp dụng kỹ thuật số (tự 
động hóa, AI, Blockchain...) trong 
sản xuất và sử dụng năng lượng; 
Phát triển xây dựng cơ sở hạ tầng, 
các hệ thống truyền tải và phân phối 
điện thông minh trong nước hướng 
đến khu vực và châu lục; Đào tạo 
xây dựng đội ngũ nhân sự cho 
ngành năng lượng Việt Nam từ các 
bước thiết kế, thi công, vận hành 
các dự án năng lượng theo chuẩn 
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quốc tế; và bổ sung, hoàn thiện các 
bộ tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng 
và an toàn trong lĩnh vực năng 
lượng theo chuẩn mực quốc tế. 

Cũng theo chia sẻ của ông Trấn 
Anh Tuấn, hiện nay Việt Nam đã và 
đang sử dụng công nghệ sản xuất 
năng lượng truyền thống (sản xuất 
điện từ than, dầu, khai thác khí, dầu 
thô, thủy điện...) có thể gây ô nhiễm 
môi trường nặng, cạn kiệt nguồn tài 
nguyên nước, có thể gây ra tràn 
dầu, lũ lụt ảnh hưởng đến sản xuất 
nông nghiệp, an ninh lương thực và 
sinh mạng của người dân... Trong 
tương lai, nếu Việt Nam có hoạt 
động đầu tư, cải tiến, đổi mới công 
nghệ năng lượng phù hợp với xu 
thế phát triển tất yếu của thế giới thì 
các dạng năng lượng tái tạo như: 
gió, mặt trời, hydrogen..) sẽ là 
nguồn năng lượng sạch, giá rẻ, ổn 
định, góp phần chống biến đổi khí 
hậu và bảo vệ môi trường sống 
cũng như phát triển kinh tế và an 
ninh năng lượng bền vững. 

 (most.gov.vn) 
 
 

 
 
HỖ TRỢ, THÚC ĐẨY PHÁT 
TRIỂN THỊ TRƯỜNG KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT 

NAM 
Tổ chức trung gian có vai trò 

quan trọng đối với sự phát triển của 
thị trường khoa học và công nghệ 
(KH&CN), đặc biệt đối với các 
nước đang phát triển như Việt Nam. 
Để phát triển thị trường trung gian 
hơn nữa các chuyên gia cho rằng, 
thời gian tới cần phải có các chính 
sách phù hợp hỗ trợ thúc đẩy phát 
triển lĩnh vực này.  

Đây là nội dung được đưa ra bàn 
thảo tại hội thảo “Giải pháp chính 
sách hỗ trợ phát triển các tổ chức 
trung gian trên thị trường khoa học 
và công nghệ Việt Nam”. Hội thảo 
nằm trong khuôn khổ đề tài 
KH&CN cấp quốc gia “Nghiên cứu 
đề xuất giải pháp chính sách hỗ trợ 
phát triển các tổ chức trung gian 
của thị trường khoa học và công 
nghệ Việt Nam”, và dự án “Hỗ trợ 
phát triển tổ chức trung gian của thị 
trường KH&CN trong trường đại 
học khối ngành kinh tế”. 

Vai trò quan trọng của tổ chức 
trung gian 

Khoa học và Công nghệ đã trở 
thành yếu tố cốt lõi đối với bất kì 
quốc gia nào trên thế giới nếu muốn 
phát triển nhanh, vững chắc. Không 
nằm ngoài xu hướng tất yếu, 
KH&CN đã trở thành quốc sách 
hàng đầu, là nền tảng và động lực 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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của công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
tại Việt Nam. Trong thời gian qua, 
Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp 
với các bộ, ngành, địa phương trình 
Chính phủ ban hành các văn bản 
quy định cơ chế khuyến khích, hỗ 
trợ hoạt động liên kết công - tư thực 
hiện các dự án đầu tư đổi mới công 
nghệ, xác lập quyền sở hữu công 
nghiệp, công nhận, đăng ký lưu 
hành sản phẩm mới, công nghệ mới 
cho tổ chức, cá nhân thương mại 
hóa kết quả nghiên cứu. Thị trường 
KH&CN đã bước đầu phát huy vai 
trò cầu nối, gắn kết hoạt động 
KH&CN với sản xuất, kinh doanh. 
Chưa kể, các hoạt động kết nối 
cung - cầu công nghệ, chợ công 
nghệ và thiết bị, chợ công nghệ và 
thiết bị trực tuyến, công tác hỗ trợ 
các địa phương, cơ quan, doanh 
nghiệp xây dựng phần mềm quản lý 
dữ liệu công nghệ tiếp tục được 
triển khai hiệu quả.  

Bên cạnh đó, công tác phát triển 
thị trường KH&CN vẫn còn gặp 
những khó khăn. Đó là mối liên kết 
giữa nghiên cứu với thị trường, nhà 
khoa học với doanh nghiệp còn yếu. 
Vai trò của các tổ chức trung gian 
chưa thể hiện được chức năng kết 
nối cung cầu, tư vấn chuyển giao 
công nghệ còn mờ nhạt. Các tổ 
chức trung gian chưa đủ mạnh có 

thể thúc đẩy hoạt động sáng tạo, kết 
nối với các quỹ đầu tư mạo hiểm, 
các doanh nghiệp KH&CN, doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tăng trưởng nhanh, các viện 
nghiên cứu, trường đại học, các tổ 
chức tài chính, nhà sáng tạo, v.v... 

6 loại hình tổ chức trung gian ở 
thị trường công nghệ Việt Nam 
gồm: Sàn giao dịch công nghệ; 
Trung tâm giao dịch công nghệ; 
Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt 
động chuyển giao công nghệ; Trung 
tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ; 
Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo; 
Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ. 

Tổ chức trung gian có vai trò quan 
trọng đối với sự phát triển của thị 
trường KH&CN, đặc biệt đối với 
các nước đang phát triển như Việt 
Nam. Phát triển các tổ chức trung 
gian của thị trường KH&CN được 
Đảng, Nhà nước quan tâm và ưu 
tiên phát triển; tuy nhiên, các tổ 
chức trung gian của thị trường 
KH&CN Việt Nam trong thời gian 
qua phát triển chưa đồng đều và còn 
có những hạn chế nhất định. 

Tạo sức bật để phát triển thị 
trường KH&CN 

Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
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doanh nghiệp KH&CN cho biết: 
Sau 5 năm thực hiện, đến nay 
Chương trình Phát triển thị trường 
KH&CN đến năm 2020 (Chương 
trình 2075) đã có hơn 25 sản phẩm 
được đăng ký quyền sở hữu trí tuệ 
(giai đoạn 2016 - 2020); hơn 1200 
hợp đồng được ký kết với giá trị 
gần 1.000 tỷ đồng (giai đoạn 2015 - 
2018); tổ chức 1000 phiên kết nối 
cung cầu, kết nối đầu tư cho hơn 
5.000 tổ chức (giai đoạn 2016 - 
2018); thực hiện trên 120 lớp đào 
tạo bồi dưỡng với 3.000 người được 
tập huấn (giai đoạn 2015 - 2020); 
thực hiện 8 đoàn ra nước ngoài, hợp 
tác với các nước Hà Lan, Thụy Sĩ, 
Pháp, Singapore, Nhật Bản, Trung 
Quốc, Lào;… 

Ông Phạm Đức Nghiệm cho biết 
thêm: Chương trình đã tạo được 
môi trường pháp lý về thị trường 
KH&CN dần được hoàn thiện và 
thích ứng hơn với kinh tế thị trường 
và hội nhập quốc tế; hoạt động dịch 
vụ trung gian của thị trường 
KH&CN được thúc đẩy và có xu 
hướng gia tăng; hoạt động thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu và tài 
sản trí tuệ được đẩy mạnh, nhận 
thức của xã hội về thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu được nâng cao. 

Mặc dù đã đạt được một số thành 
tựu, Chương trình 2075 còn một số 

hạn chế. Nguyên nhân là do các văn 
bản hướng dẫn triển khai thực hiện 
nhiệm vụ trong Chương trình chưa 
bao quát được đầy đủ nội dung và 
hoạt động của thị trường KH&CN; 
Mạng lưới tổ chức trung gian thị 
trường KH&CN đang trong giai 
đoạn hình thành, còn chưa đồng bộ, 
năng lực chưa cao; Các cơ chế, 
chính sách hiện hành chưa thực sự 
đặt doanh nghiệp ở vị trí trung tâm 
của hoạt động đổi mới sáng tạo; 
Quy mô, phạm vi triển khai các 
nhiệm vụ thuộc Chương trình 2075 
còn hạn hẹp, chưa tương xứng với 
sứ mệnh đặt ra. 

Ông Phạm Đức Nghiệm chia sẻ 
thêm, trong thời gian tới sẽ tập 
trung phát triển các tổ chức trung 
gian của thị trường KH&CN đáp 
ứng yêu cầu hội nhập quốc tế và bối 
cảnh cuộc cách mạng 4.0; Phát triển 
hạ tầng quốc gia của thị trường 
KH&CN; Thúc đẩy phát triển nhu 
cầu hàng hóa KH&CN, nâng cao 
năng lực hấp thụ, tiếp thu, làm chủ 
và áp dụng công nghệ mới tại các 
doanh nghiệp; Thúc đẩy phát triển 
nguồn cung hàng hóa KH&CN trên 
thị trường KH&CN; Tăng cường 
các hoạt động xúc tiến thị trường 
KH&CN; Tiếp tục hoàn thiện môi 
trường pháp lý, đẩy mạnh nghiên 
cứu cơ sở khoa học và thực tiễn cho 
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phát triển thị trường KH&CN. 
Bên cạnh đó, Hội thảo đã chia sẻ 

về các chủ đề có liên quan như: Vai 
trò của Nhà nước đối với phát triển 
thị trường KH&CN của Việt Nam; 
Kinh nghiệm phát triển tổ chức 
trung gian ở thị trường KH&CN 
trên thế giới; Báo cáo đánh giá năng 
lực, kết quả hoạt động và đóng góp 
của các tổ chức trung gian ở thị 
trường KH&CN Việt Nam; Giải 
pháp chính sách thúc đẩy sự phát 
triển của các tổ chức trung gian ở 
thị trường KH&CN Việt Nam… 

(most.gov.vn) 
 

CAM KẾT TĂNG ĐẦU TƯ CHO 
NHỮNG DỰ ÁN KHCN TRỌNG 
ĐIỂM QUỐC GIA  

Đó là khẳng định của Bộ trưởng 
Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng 
trong khuôn khổ buổi làm việc đánh 
giá kết quả phối hợp công tác giữa 
Bộ KH&CN và Bộ KH&ĐT giai 
đoạn 2016-2020, định hướng nhiệm 
vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính (Bộ 
KH&CN) Nguyễn Nam Hải cho 
biết: 5 năm qua KHCN đã có nhiều 
đóng góp vào phát triển KTXH thể 
hiện qua chất lượng tăng trưởng 
được cải thiện, tỷ trọng các sản 
phẩm công nghệ trong tỷ trọng xuất 

khẩu đạt gần 50%, chỉ số đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam liên tục 
tăng, từ vị trí 59 lên 42 năm 2020. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và 
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng 

tại buổi làm việc. 

Kết quả này có sự chỉ đạo của 
Chính phủ, phối hợp của các bộ 
ngành, sự đồng hành của Bộ 
KH&ĐT góp phần phát huy tiềm 
năng của ngành, lĩnh vực KH&CN 
phục vụ phát triển KT-XH theo 
hướng chuyển dịch về mô hình tăng 
trưởng thông qua chuỗi giá trị. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê 
Xuân Định, hướng đầu tư cho giai 
đoạn tới tập trung vào KH, CN và 
ĐMST gắn vào sản phẩm, công 
nghệ, doanh nghiệp, kết quả nghiên 
cứu KH&CN đưa vào trong sản 
xuất đời sống, tăng năng suất chất 
lượng. Vì vậy các nhóm dự án cũng 
theo hướng này phục vụ cho sản 
xuất của doanh nghiệp và sự kết 
nối, phát triển, làm chủ công nghệ 
trong nước. 

Nhiều chia sẻ của lãnh đạo các 
đơn vị thuộc 2 bộ đưa ra về định 
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hướng nhiệm vụ trọng tâm giai 
đoạn 2021-2025, tựu chung đều thể 
hiện mục tiêu huy động và sử dụng 
có hiệu quả mọi nguồn lực đầu tư 
cho KH&CN. Các đại biểu thống 
nhất cần tạo mọi nguồn lực để thúc 
đẩy KHCN&ĐMST phát triển. 

Về việc thực hiện đầu tư công 
đúng hạn ngành KH&CN, hai Bộ 
thống nhất quan điểm chỉ đạo của 
Chính phủ coi KH&CN là quốc 
sách hàng đầu, động lực cho phát 
triển KT-XH. Vì thế, đầu tư ngân 
sách nhà nước cho KH&CN tập 
trung vào một số mảng chính: Đầu 
tư cho hoạt động nghiên cứu khoa 
học, phát triển công nghệ, các 
nhiệm vụ KH&CN các cấp; Đầu tư 
phát triển để tăng cường cơ sở vật 
chất KH&CN… 

Đề cập về sự phối hợp của 2 Bộ 
trong thời gian qua, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh đánh giá cao sự phối hợp 
nhịp nhàng, linh hoạt, chặt chẽ chưa 
từng có giữa hai Bộ. Những kết quả 
mà Bộ KH&CN có được trong thời 
gian qua một phần là nhờ những ý 
kiến tham mưu quan trọng từ Bộ 
KH&ĐT. 

Với mục tiêu đưa KH&CN trở 
thành động lực để phát triển KT-
XH, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
mong muốn Bộ KH&ĐT sẽ tiếp tục 
hỗ trợ ở mức cao nhất cho các 

nhiệm vụ mà Bộ KH&CN được 
Chính phủ giao phó. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng 
Nguyễn Chí Dũng bày tỏ quan điểm 
ủng hộ mạnh mẽ đầu tư cho 
KH&CN, nhấn mạnh: Cam kết tăng 
đầu tư thích đáng cho KH&CN 
nhưng cần tập trung trọng điểm, tạo 
những sản phẩm công nghệ cốt lõi, 
những dự án KH&CN trọng điểm 
quốc gia để làm chủ công nghệ, dẫn 
dắt và lan tỏa. Bộ trưởng Nguyễn 
Chí Dũng cũng gợi mở, thời gian 
tới, ngoài những nguồn lực đầu tư 
cho khoa học đã có sẵn, cần mở 
rộng các nguồn lực đầu tư khác để 
tăng cường tiềm lực KH&CN như 
các công trình trọng điểm quốc 
gia… 

Ủng hộ quan điểm đầu tư cho 
KH&CN có sự chuyển hướng ở giai 
đoạn mới, Bộ trưởng Nguyễn Chí 
Dũng nhấn mạnh yếu tố tập trung, 
trọng điểm để các dự án thể hiện 
được vai trò kết nối, dẫn dắt công 
nghệ và phải có đầu ra. 

 (vietq.vn) 
 

HÀNG LOẠT CÔNG TRÌNH 
KHOA HỌC ĐƯỢC ỨNG 
DỤNG VÀO THỰC TIỄN, ĐEM 
LẠI HIỆU QUẢ THIẾT THỰC 

Thời gian qua, đã có hàng nghìn 
công trình, giải pháp khoa học và 
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công nghệ được trao giải, từng 
bước ứng dụng vào thực tiễn, mang 
lại hiệu quả thiết thực, góp phần 
đẩy mạnh quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa, phát triển đất 
nước. 

Trong bài phát biểu, ông Trần 
Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, 
Thường trực Ban Bí thư cho biết, 
những năm qua, đặc biệt là giai 
đoạn đất nước ta đổi mới, các cấp, 
các ngành và toàn xã hội đã nhận 
thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm 
quan trọng của khoa học - công 
nghệ đối với đời sống và quá trình 
phát triển đất nước. Đảng, Nhà 
nước đã có nhiều quyết sách quan 
trọng để phát triển khoa học - công 
nghệ, chủ động tham gia vào Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Nhiều phong trào thi đua sáng tạo, 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ 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. Đã có hàng nghìn 
công trình, giải pháp khoa học và 
công nghệ được trao giải, từng bước 
ứng dụng vào thực tiễn, mang lại 
hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy 
mạnh quá trình công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa, phát triển đất nước. 

Từ năm 2016 đến nay, chúng ta đã 

tuyển chọn, công bố, vinh danh 365 
công trình, giải pháp khoa học - 
công nghệ trong Sách vàng sáng tạo 
Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc 
khánh nước nhà. Riêng trong năm 
2020, có 75 công trình, giải pháp 
khoa học được vinh danh, đáng chú 
ý, có 7 công trình, giải pháp khoa 
học - công nghệ đóng góp tích cực 
cho hoạt động phòng, chống đại 
dịch Covid-19 thời gian qua. 

"Năm năm qua, Sách vàng sáng 
tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các 
tổ chức và cá nhân có nhiều đóng 
góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt 
động khoa học - công nghệ; công 
bố rộng rãi các công trình, giải pháp 
khoa học - công nghệ tiêu biểu, tạo 
điều kiện để các tổ chức, cá nhân 
chuyển giao công trình, giải pháp 
khoa học - công nghệ ứng dụng vào 
thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực 
để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, 
nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh 
vực đời sống xã hội, góp phần nâng 
cao năng suất, chất lượng, hiệu quả 
và hội nhập quốc tế; phát huy năng 
lực sáng tạo của người Việt Nam 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 
Tổ quốc", Thường trực Ban Bí thư 
Trần Quốc Vượng nhấn mạnh. 

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, 
các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các thành viên 
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của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt 
động tuyên truyền, giáo dục, nâng 
cao nhận thức cho cán bộ, đảng 
viên và quần chúng nhân dân về vai 
trò, vị trí của khoa học - công nghệ, 
thấm nhuần sâu sắc quan điểm của 
Đảng: "Phát triển và ứng dụng khoa 
học và công nghệ là quốc sách hàng 
đầu, là một trong những động lực 
quan trọng nhất để phát triển kinh tế 
- xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một 
trong nội dung cần được ưu tiên tập 
trung đầu tư trước một bước trong 
hoạt động của các ngành, các cấp", 
nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất 
lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh 
tranh của nền kinh tế và sản phẩm 
hàng hóa Việt Nam. 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối 
hợp với ngành khoa học và công 
nghệ, các tổ chức thành viên tiến 
hành giám sát việc triển khai, ứng 
dụng các công trình, 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 chúng ta 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... 
Thường trực Ban Bí thư Trần 

Quốc Vượng cũng lưu ý, cần quan 
tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, 
ứng dụng khoa học - công nghệ phù 
hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của 
mỗi địa phương, đơn vị và những 
vấn đề thiết thực mà xã hội quan 
tâm. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam các cấp cần phối hợp với 
các ngành tập trung tuyên truyền, 
vận động, tôn vinh, trao thưởng cho 
các tập thể, cá nhân triển khai thực 
hiện tốt, có hiệu quả việc ứng dụng 
khoa học - công nghệ trong sản xuất 
nhất là trong nông nghiệp, bảo vệ 
môi trường, biến đổi khí hậu… 

 (vietq.vn) 
 
 

 
 Chế tạo thành công máy tính 
đặc biệt có khả năng mô phỏng 
não bộ 

Nhóm các nhà khoa học của Đại 
học Chiết Giang và Phòng thí 
nghiệm Chiết Giang (Trung Quốc) 
vừa chế tạo thành công Darwin 
Mouse - một chiếc máy tính có khả 
năng mô phỏng não bộ tính theo số 
lượng tế bào thần kinh. 

Cụ thể, máy tính Darwin Mouse 
sử dụng 792 con chip được thiết kế 
riêng biệt, chứa hàng triệu tế bào 

THÀNH TỰU KH&CN 
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thần kinh nhân tạo cần thiết để "bắt 
chước" các tế bào thần kinh được 
tìm thấy trong não thật. Về cơ bản, 
điện toán neuromorphic (điện toán 
thần kinh) là một lĩnh vực rất mới 
trong ngành khoa học máy tính. Các 
nhà khoa học sẽ phát triển một 
chiếc máy tính có khả năng mô 
phỏng các hoạt động của não bộ 
con người, vốn cho phép chúng ta 
xử lý thông tin bằng cách sử dụng 
các nơ-ron, khớp thần kinh, mạch 
thần kinh và hơn thế nữa. 

Nếu được phát triển thành công, 
những chiếc máy tính trang bị công 
nghệ điện toán neuromorphic sẽ 
giúp chúng ta đạt được bước tiến 
lớn trong việc phát triển trí tuệ nhân 
tạo. Thông thường, AI đòi hỏi các 
máy tính phải có khả năng tính toán 
dữ liệu một cách chuyên sâu. Để có 
thể hoàn thành các tác vụ liên quan 
tới AI, máy tính truyền thống tiêu 
tốn rất nhiều dung lượng lưu trữ lẫn 
năng lượng. Các máy tính điện toán 
neuromorphic được cho là sẽ khắc 
phục các vấn đề trên. 

Trên thực tế, bộ não con người 
vượt xa so với những chiếc máy 
tính tiên tiến nhất thế giới hiện nay. 
Não chúng ta có thể xử lý và lưu trữ 
thông tin ở cùng một nơi - trong 
hàng triệu kết nối giữa các nơ-ron 
được gọi là khớp thần kinh. Các nhà 

nghiên cứu đang hy vọng họ có thể 
tạo ra các chip thần kinh nhân tạo 
có cách thức hoạt động tương tự, 
giúp cải thiện hiệu suất và giảm 
đáng kể mức tiêu thụ năng lượng. 

Được biết, con chip được sử dụng 
trong máy tính Darwin Mouse được 
gọi là Darwin 2 Neural Processing 
Unit (NPU). Mỗi con chip có khả 
năng xử lý dữ liệu tương đương 
150.000 tế bào thần kinh nhân tạo. 
Để có thể đạt khả năng xử lý tương 
đương với não chuột, các nhà khoa 
học Trung Quốc phải tích hợp tới 
hàng trăm con chip Darwin 2 
Neural Processing Unit. 

Nhờ số lượng CPU cực lớn này, 
máy tính Darwin Mouse chứa tới 
120 triệu tế bào thần kinh và 100 tỷ 
khớp thần kinh nhân tạo - tương 
đương với số lượng tế bào thần kinh 
trong não của một con chuột. Bên 
cạnh đó, nhóm phát triển của dự án 
Darwin Mouse cũng đã phát triển 
DarwinOS, một hệ điều hành dành 
cho các hệ thống máy tính mô 
phỏng não bộ. 

 (vietq.vn) 
 

 Phát triển thành công da nhân 
tạo có cảm giác như da thật 

Các nhà khoa học thuộc Đại học 
RMIT (Australia) vừa phát triển 
thành công da nhân tạo có cảm 
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giác đau cũng như cảm nhận được 
nhiệt độ hoặc áp suất giống như da 
người. 

Giáo sư Madhu Bhaskaran của 
Đại học RMIT cho biết da nhân tạo 
có thể phản ứng khi áp suất hoặc 
nhiệt độ được điều chỉnh đến 
ngưỡng gây đau. Bước đột phá này 
hứa hẹn sẽ giúp thay thế phương 
pháp cấy ghép da bằng các giải 
pháp nhân tạo. 

Được biết, loại da nhân tạo kể trên 
đã được tạo ra nhờ kết hợp 3 công 
nghệ đã được cấp bằng sáng chế 
của nhóm nghiên cứu gồm công 
nghệ tạo ra các ô nhớ điện tử 
(memory cell) giống não bộ; các 
thiết bị điện tử đeo trên người có 
thể uốn cong, khó bị đứt gãy và 
mỏng như nhãn dán; lớp phủ đặc 
biệt nhạy cảm với nhiệt độ mỏng 
hơn 1.000 lần so với tóc của con 
người. 

Ông Bhaskaran cho biết nhóm 
nghiên cứu sẽ tiếp tục phát triển các 
công nghệ trên để ứng dụng vào 
lĩnh vực y sinh. Da nhân tạo có thể 
trở thành lựa chọn mới cho các bác 
sỹ thực hiện cấy ghép da không 
xâm lấn nếu phương pháp truyền 
thống không đem lại hiệu quả. 

Trong tương lai, phần điện của 
lớp da nhân tạo có thể được gắn với 
các dây thần kinh của cánh tay, từ 

đó, não bộ của bệnh nhân có thể 
nhận được những tín hiệu cảm giác 
mà không cần phải trải qua phẫu 
thuật. 

 
Trước đó, vào năm 2019, các nhà 

nghiên cứu Thụy Sĩ cũng đã sử 
dụng vật liệu silicone và các điện 
cực đặc biệt để chế tạo ra những 
mảng da nhân tạo, có thể được sử 
dụng như một thiết bị phản hồi xúc 
giác. 

Với thành công trong việc chế tạo 
loại da nhân tạo nói trên, các nhà 
khoa học đã có bước tiến mới 
hướng tới việc tái tạo xúc giác (hay 
còn gọi là phản hồi xúc giác) của 
con người. Xúc giác được tái tạo 
cũng góp phần giúp cải thiện đáng 
kể giao diện giữa người và máy tính 
cũng như tương tác giữa con người 
và robot. 

Ở mảng da nhân tạo, các hệ thống 
cảm biến và ổ đĩa mềm sẽ cho phép 
nó bao gọn chính xác vào cổ tay 
người dùng và cung cấp phản hồi 
xúc giác dưới dạng áp suất và độ 
rung, liên tục đo biến dạng da để có 
thể điều chỉnh phản hồi xúc giác 
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trong thời gian thực sao cho cảm 
giác chạm thật nhất có thể. 

Da nhân tạo chứa các bộ truyền 
động khí nén mềm tạo thành lớp 
màng. Lớp này được thổi phồng 
bằng cách bơm không khí vào. 
Thiết bị truyền động có thể được 
điều chỉnh theo áp suất và tần số 
khác nhau (lên đến 100 xung mỗi 
giây). Da bắt đầu rung khi lớp màng 
nhanh chóng phồng lên và xì hơi. 

Lớp cảm biến được phủ lên màng 
và chứa các điện cực mềm bằng 
hỗn hợp chất lỏng và gallium rắn. 
Các điện cực này liên tục đo biến 
dạng da và truyền dữ liệu đến bộ vi 
điều khiển, sử dụng phản hồi này để 
tinh chỉnh cảm giác truyền đến chủ 
sở hữu cốt đáp ứng với chuyển 
động của anh ta và thay đổi các yếu 
tố bên ngoài. 

Da nhân tạo có thể được kéo giãn 
gấp 4 lần mà không làm hại cấu 
trúc của vật liệu trong ít nhất một 
triệu chu kỳ. Điều này làm cho nó 
đặc biệt hấp dẫn với một số ứng 
dụng thực tế. Hiện tại, các nhà khoa 
học đã thử nghiệm da trên ngón tay 
của người dùng và tiếp tục cải thiện 
nó để tăng sự thoải mái. 

 (chinhphu.vn) 
 

 Nghiên cứu chế tạo máy bay 
không người lái để phun thuốc 

trừ sâu  
Mới đây Công ty Cổ phần Công 

nghệ Xelex cho biết họ đã nghiên 
cứu và chế tạo máy bay không 
người lái dùng để phun thuốc trừ 
sâu trên những cánh đồng hoa màu 
Việt Nam. 

Theo ông Nguyễn Ái Hữu, Chủ 
tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc 
Công ty Cổ phần Công nghệ Xelex, 
máy bay không người lái là sản 
phẩm thứ hai sau máy tính bảng 
Xelex. Dự kiến vào cuối năm 2020 
sẽ có khoảng 300 chiếc máy bay 
không người lái sẽ chuyển giao cho 
người nông dân để sử dụng vào việc 
phun thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ 
thực vật, phân bón trên lúa, hoa 
màu. Trong năm 2021, sẽ có 
khoảng 3.000 chiếc máy bay không 
người lái xuất xưởng để phục vụ 
đồng áng theo đơn đặt hàng. 

Các đầu phun thuốc từ máy bay 
rất nhỏ và mịn nên giảm được 
lượng nước dùng pha thuốc mà vẫn 
bảo đảm thuốc có thể trải đều mặt 
ruộng. Thiết bị bay không người lái 
có thể chứa được 9 lít thuốc mỗi lần 
phun. Tùy vào địa hình, mỗi ngày 
máy có thể phun được 50 ha. Đây là 
công trình nghiên cứu, thiết kế, chế 
tạo do các chuyên gia, kỹ sư người 
Việt trong và ngoài nước cùng hợp 
tác thực hiện, tính năng của máy ưu 
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việt không thua kém sản phẩm cùng 
loại của các nước. 

Trước đó, việc ứng dụng máy bay 
không người lái để phun thuốc bảo 
vệ thực vật cũng đã được thử 
nghiệm tại xã Minh Tân (huyện 
Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Chỉ 
tính riêng chiến dịch phun thuốc 
phòng, trừ sâu bệnh lần này, sử 
dụng máy bay không người lái đã 
giúp người dân xã Minh Tân tiết 
kiệm khoảng 55 triệu đồng cho một 
lần phun thuốc. Không chỉ mang lại 
giá trị kinh tế, nâng cao hiệu quả 
phun trừ mà sử dụng máy bay 
không người lái phun thuốc còn góp 
phần giảm ô nhiễm môi trường, 
không còn tình trạng bao bì thuốc 
bảo vệ thực vật vứt tràn lan trên bờ 
ruộng, dưới kênh mương… 

(vista.gov.vn) 
  

 
 

TÁI CHẾ CÙI BẮP, NHÓM 
HỌC SINH VIỆT VÔ ĐỊCH 
GIẢI KHỞI NGHIỆP TRẺ 
QUỐC TẾ 

Dự án của nhóm học sinh 10X 
Việt Nam với sáng kiến tái chế cùi 
bắp thành sản phẩm trồng trọt, thức 
ăn chăn nuôi, đệm lót sinh học cho 
gia súc vừa xuất sắc chiến thắng 
cuộc thi Khởi nghiệp trẻ quốc tế 

năm 2020. 
Đội Cobtain - đại diện của Việt 

Nam - vừa được xướng tên với ngôi 
vị cao nhất tại chung kết cuộc thi 
"Khởi nghiệp trẻ quốc tế - SAGE 
Global 2020". 

Cobtain gồm 7 bạn học sinh đang 
theo học tại 4 trường trung học trên 
địa bàn Hà Nội là BVIS, Concordia, 
BIS và Archimedes. Với khẩu hiệu 
"nguồn sống từ cùi bắp", nhóm bạn 
đã mang đến những ý tưởng tái chế 
vô cùng sáng tạo. 

 
Nhóm Cobtain vừa giành ngôi vị cao nhất 

tại chung kết cuộc thi "Khởi nghiệp trẻ 
quốc tế - SAGE Global 2020". 

Cobtain đã tái chế lõi ngô thành 
các sản phẩm phục vụ trồng trọt và 
chăn nuôi như giá thể trồng cây, 
thức ăn cho gia súc, đệm lót sinh 
học cho gia súc, gia cầm và thú 
cưng… Đây đều là các sản phẩm có 
nguồn gốc tự nhiên, giá thành rẻ và 
thân thiện với người tiêu dùng.  

Theo đại diện nhóm, các bạn 
đã phải nghiên cứu, học hỏi, đi thực 
tế trong gần một năm trước khi 
cuộc thi diễn ra. Không chỉ dừng lại 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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ở những ý tưởng trên giấy, nhóm 
bạn trẻ còn bắt tay vào xây dựng 
chiến lược kinh doanh, quảng bá và 
bán sản phẩm ra thị trường. Chính 
những bước đi táo bạo này giúp đại 
diện của Việt Nam ghi điểm trong 
cuộc thi. 

Không những xuất sắc giành chức 
vô địch, Cobtain còn "ẵm" thêm 2 
giải phụ trong phần thi đặc biệt về 
17 Mục tiêu Phát triển Bền vững 
thuộc Chương trình Nghị sự 2030 
của Liên Hợp Quốc. Trong phần thi 
này, đội đã đề cập tới mục tiêu Xoá 
đói nghèo và Chống biến đổi khí 
hậu. 7 học sinh tự tin khẳng định dự 
án có khả năng nâng mức thu nhập 
của đồng bào dân tộc thiểu số tại 
vùng cao, sống chủ yếu dựa vào 
nương rẫy. Ngoài ra, dự án còn góp 
phần giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường và chống phát thải khí nhà 
kính, những yếu tố trực tiếp dẫn đến 
tình trạng nóng lên toàn cầu. 

SAGE là cuộc thi khởi nghiệp 
dành cho các bạn học sinh có đam 
mê kinh doanh và mong muốn giải 
quyết các vấn đề toàn cầu như môi 
trường, năng lượng, biến đổi khí 
hậu. Cuộc thi năm nay quy tụ hơn 
10.000 học sinh đến từ 30 quốc gia 
và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. 
Trước khi đăng quang vị trí cao 
nhất tại SAGE Global 2020, 

Cobtain từng giành chức Vô địch ở 
cấp quốc gia. 

 (tuoitre.vn) 
 

 
 

GÓC NHÌN HỘI NHẬP KH&CN 
QUỐC TẾ: ỨNG DỤNG CÔNG 
NGHỆ BLOCKCHAIN VÀ TIÊU 
CHUẨN GLOBAL GAP TRONG 
NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Thời gian qua, nhiều doanh 
nghiệp đã và đang tìm hiểu, thực 
hiện việc tuân thủ bộ tiêu chuẩn 
GLOBAL GAP và khả năng ứng 
dụng công nghệ blockchain trong 
truy xuất nguồn gốc nông sản, thực 
phẩm. 

Mạng lưới tiêu chuẩn GLOBAL 
GAP có mặt và phát triển  tại 5 
châu lục với hơn 10 ngôn ngữ khác 
nhau, với một lượng khách hàng 
khoảng 210.000 công ty đã được 
chứng nhận tại hơn 130 quốc gia/ 
nền kinh tế trên thế giới. Hệ thống 
đánh giá sự tuân thủ và giám sát 
việc thực thi của các công ty chứng 
nhận (nhánh của GLOBAL GAP) 
đã và đang là những đòn bẩy cho 
doanh nghiệp kinh doanh nông sản 
và nhà nông khắp nơi trên thế giới 
có thể chủ động tham gia vào chuỗi 
giá trị nông sản toàn cầu. Mô hình 
quản trị GLOBAL GAP gần gũi và 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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thiết thực thông qua hình thức quản 
trị bởi Ban chỉ đạo do các thành 
viên bầu ra. Bên cạnh đó, thông qua 
cơ sở dữ liệu trực tuyến của 
GLOBAL GAP, người dùng có thể 
kiểm tra sản phẩm có được chứng 
nhận hay không và cả tính hiệu lực 
của chứng nhận. Ngoài ra, tiêu 
chuẩn của GLOBAL GAP có thể 
hợp chuẩn với các tiêu chuẩn khác 
trên thế giới với 13 chữ số ký mã 
hiệu LGN. GLOBALGAP đã có hệ 
thống đăng ký chứng nhận lên đến 
600 sản phẩm nông lâm sản và sinh 
vật cảnh. 

Hiện nay có nhiều sản phẩm khi 
truy xuất nguồn gốc bằng phương 
pháp thủ công hoặc bằng mã QR 
thông thường chỉ thuần túy dẫn tới 
website của doanh nghiệp cung cấp 
sản phẩm đó. Cách làm như vậy 
khiến mã QR không thực hiện đúng 
chức năng truy xuất nguồn gốc mà 
giảm tính minh bạch khi doanh 
nghiệp chủ động đưa hoặc chỉnh 
sửa thông tin an toàn nông sản theo 
mong muốn của mình, các đơn vị 
cung cấp tem dán mã QR có thể can 
thiệp chỉnh sửa thông tin của sản 
phẩm. 

Với công nghệ Blockchain, thông 
tin không thể chỉnh sửa vì mỗi một 
dữ liệu của từng công đoạn sẽ được 
lưu lại thành một khối (block) và 

được tuần tự đưa lên chuỗi theo 
trình tự thời gian thực; thông tin 
được đưa lên phải được sự đồng 
thuận của tất cả các bên tham gia 
trong chuỗi (sản xuất, đóng gói, 
phân phối…) và thông tin đã đưa 
lên thì không thể gỡ xuống hay thay 
đổi được. Thông qua ứng dụng 
công nghệ này vào quá trình sản 
xuất và thương mại hóa nông sản, 
người dùng sẽ được cung cấp các 
thông tin cần thiết trong suốt quá 
trình từ quá trình canh tác, gieo 
trồng, chăm sóc, thu hái, đóng gói, 
bảo quản… cũng như quy mô canh 
tác, thông tin của người sản xuất và 
các bên tham gia trong cả chu trình 
từ sản xuất đến tiêu dùng, góp phần 
tăng cường niềm tin của người tiêu 
dùng nói chung và nhà nhập khẩu 
nói riêng đối với chất lượng và độ 
an toàn của sản phẩm. 

Hòa chung xu hướng hội nhập 
quốc tế về KH&CN, cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư với sự 
phát triển như vũ bão của Internet 
kết nối vạn vật (IoT); trí tuệ nhân 
tạo (AI), dữ liệu lớn (Bigdata), việc 
ứng dụng GLOBAL GAP và 
Blockchain giúp các cơ quan quản 
lý Nhà nước kiểm soát được tính 
minh bạch hóa thông tin của các 
chủ thể trong chuỗi cung ứng, chuỗi 
giá trị; giúp Chính phủ có cái nhìn 
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rõ hơn về các hoạt động của thị 
trường và có thể truy vấn bất kỳ 
khâu nào của quá trình khi có nhu 
cầu thanh kiểm tra. Chính nhờ tính 
minh bạch này nên công nghệ 
Blockchain và chứng nhận đạt 
chuẩn GLOBAL GAP còn đóng vai 
trò quan trọng trong việc chống lại 
gian lận trong kinh doanh nông sản 
thực phẩm, góp phần làm lành 
mạnh hóa thị trường nông sản, thực 
phẩm trong nước cũng như trên thế 
giới, nên thiết nghĩ trong thời gian 
tới Việt Nam cần có các chính sách, 
chương trình cụ thể để người dân 
cũng như doanh nghiệp hiểu và ứng 
dụng phát huy ưu điểm của tiêu 
chuẩn GLOBAL GAP và công nghệ 
Blockchain để ngành nông nghiệp 
Việt Nam ngày càng có nhiều lô 
hàng nông sản được cấp phép xuất 
khẩu sang các nước như Úc, Nhật 
Bản, Hoa Kỳ.... mở rộng phạm vi 
tiêu thụ nông sản Việt ra nước 
ngoài và chiếm lĩnh được các thị 
trường siêu khó tính ở các quốc gia 
phát triển. 

 (most.gov.vn) 
 

VKIST – TRƯỜNG ĐẠI HỌC 
PHENIKAA HỢP TÁC CHIẾN 
LƯỢC THÚC ĐẨY CÁC HOẠT 
ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA 
HỌC VÀ ĐÀO TẠO  

Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam – Hàn Quốc (VKIST) và 
Trường đại hoc Phenikaa hợp tác 
chặt chẽ để thúc đẩy hoạt động hợp 
tác nghiên cứu và phát triển các 
thảo dược thiên nhiên của Việt Nam 
phục vụ đời sống và chăm sóc sức 
khỏe; lĩnh vực nghiên cứu phát 
triển vật liệu; lĩnh vực công nghệ 
thông tin; và các lĩnh vực nghiên 
cứu khác mà hai bên cùng quan 
tâm. 

 
Các đại biểu tại Lễ ký kết 

Theo thỏa thuận, VKIST và 
Trường đại học Phenikaa sẽ hợp tác 
trong các hoạt động liên quan đến 
nghiên cứu phát triển và thương 
mại hóa sản phẩm từ tự nhiên. Hai 
Bên sẽ cùng thúc đẩy hợp tác trong 
các lĩnh vực sau: Thực hiện các dự 
án nghiên cứu KH&CN trong lĩnh 
vực công nghệ sinh học, công nghệ 
thông tin và các lĩnh vực nghiên 
cứu khác mà hai bên cùng quan 
tâm; Hợp tác trong nghiên cứu khoa 
học và đào tạo nguồn nhân lực cho 
các bên; Chia sẻ và trao đổi ý 
tưởng, ấn phẩm, thông tin và hợp 
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tác trong nước, quốc tế về KH&CN; 
Chia sẻ và hợp tác trong sử dụng 
phòng thí nghiệm, trang thiết bị và 
các công cụ cần thiết trong nghiên 
cứu KH&CN; các hoạt động khác. 

Theo Thứ trưởng Bùi Thế Duy, 
việc hợp tác giữa trường đại học và 
các viện nghiên cứu, vốn là hai 
trong ba nhân tố quan trọng thực 
hiện việc nghiên cứu đổi mới phát 
triển KH&CN, theo Đề án quốc gia 
góp phần thúc đẩy việc phát triển 
KH&CN tại Việt Nam. Vì vậy Thứ 
trưởng kỳ vọng, hai Bên sẽ thúc đẩy 
việc nghiên cứu đổi mới KH&CN, 
tận dụng được lợi thế để phát triển, 
thương mại hóa các sản phẩm 
nghiên cứu. 

Với thế mạnh này của Trường 
Phenikaa, TS. Kum Donghwa, Viện 
trưởng VKIST cho rằng hai Bên có 
thể phối hợp thực hiện các nghiên 
cứu, phát triển công nghệ nhằm 
thỏa mãn nhu cầu của thị trường. 
“Tòa nhà của Viện đang xây dựng 
trên Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 
dự kiến hoàn thành vào cuối năm 
nay. Cho đến khi trụ sở và các 
phòng thí nghiệm có thể đi vào hoạt 
động, VKIST sẽ cử các nhà khoa 
học đến phòng thí nghiệm của Đại 
học Phenikaa để thực hiện các 
nghiên cứu”. TS. Kum Donghwa 
cho biết. 

Trường Đại học Phenikaa là cơ sở 
đào tạo đại học định hướng nghiên 
cứu trình độ cao của Việt Nam với 
tầm nhìn chiến lược và kế hoạch 
hành động trở thành một trường đại 
học đa ngành, xuất sắc trong đào 
tạo, nghiên cứu, khởi nghiệp và 
hướng nghiệp; nơi đánh thức và 
hiện thực hóa tiềm năng; tự do sáng 
tạo; gắn kết chặt chẽ với nhu cầu 
phát triển và tạo ra giá trị mới cho 
cộng đồng. 

VKIST là tổ chức sự nghiệp 
KH&CN công lập của Việt Nam 
được thành lập với sự hỗ trợ của 
Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc 
nhằm trở thành viện nghiên cứu 
hàng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu 
ứng dụng và phát triển các công 
nghệ hiện đại phục vụ các ngành 
công nghiệp và sự tăng trưởng kinh 
tế bền vững. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

TĂNG CƯỜNG, ĐỔI MỚI 
HOẠT ĐỘNG ĐO LƯỜNG HỖ 
TRỢ DOANH NGHIỆP VIỆT 
NAM NÂNG CAO NĂNG LỰC 
CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP 
QUỐC TẾ 

Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt 
động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Việt Nam nâng cao năng lực cạnh 
tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn 
đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030” được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt tại Quyết định số 
996/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 
2018 (sau đây gọi tắt là Đề án 996). 

Tại cuộc họp, ông Cao Xuân 
Quân, Viện trưởng Viện Đo lường 
Việt Nam đã trao đổi về các nội 
dung cần quan tâm đối với các Bộ, 
ngành để đảm bảo tính thống nhất, 
không chồng chéo với nội dung 
thuộc trách nhiệm của Bộ Khoa học 
và Công nghệ trong quá trình triển 
khai Đề án 996. Đồng thời nhấn 
mạnh vai trò chủ động của Bộ Công 
Thương trong việc xác định các nội 
dung trọng tâm, lĩnh vực ưu tiên 
phát triển, phương thức và lộ trình 
thực hiện trước mắt cũng như kế 
hoạch trung và dài hạn để thực hiện 
có hiệu quả đối với các nhiệm vụ đã 
giao của Đề án 996. 

Về phía Bộ Công Thương, Ông 
Đào Trọng Cường, Phó Vụ trưởng 
Vụ Khoa học và Công nghệ thay 
mặt đơn vị được giao nhiệm vụ 
nghiên cứu, xây dựng dự thảo Kế 
hoạch triển khai Đề án 996 đã trao 
đổi một số điểm chưa rõ về vai trò 
của Bộ Khoa học và Công nghệ 
trong việc rà soát hạ tầng kỹ thuật 
đo lường đảm bảo thống nhất chung 

định hướng phát triển từ cấp quốc 
gia đến cấp bộ, ngành, địa phương. 
Bên cạnh đó khẳng định nhu cầu về 
phát triển hạ tầng kỹ thuật đo lường 
ở cấp Bộ nhằm phục vụ nhu cầu 
quản lý nhà nước của Bộ Công 
Thương như đảm bảo cạnh tranh 
bình đẳng, quản lý an toàn, chất 
lượng của sản phẩm, hàng hóa, bảo 
vệ người tiêu dùng… song song với 
việc hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập 
quốc tế thuận lợi cũng đặt ra yêu 
cầu cấp bách.  

Ông Đào Trọng Cường đánh giá 
cao vai trò phối hợp của Viện Đo 
lường Việt Nam, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng và nhất 
trí về phương hướng triển khai 
trong thời gian tới, trong đó việc 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ giữa hai 
cơ quan là vô cùng quan trọng. Vì 
vậy, Vụ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Công Thương đề nghị Viện Đo 
lường Việt Nam tiếp tục cho ý kiến 
góp ý cụ thể đối với dự thảo Kế 
hoạch triển khai Đề án 996 của Bộ 
Công Thương. 

Căn cứ vào mục tiêu của Đề án 
996 cũng như các nội dung phân 
công thuộc trách nhiệm của Bộ, 
ngành, Vụ Khoa học và Công nghệ 
đang nghiên cứu, xây dựng dự thảo 
Kế hoạch thực hiện Đề án 996 đối 
với ngành Công Thương từ nay đến 
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năm 2030, trong đó dự kiến sẽ tập 
trung vào các nội dung chính sau: 

- Xây dựng, phát triển hạ tầng kỹ 
thuật đo lường các ngành, lĩnh vực 
ưu tiên theo Chiến lược, quy hoạch 
phát triển ngành, lĩnh vực đã được 
phê duyệt thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ Công Thương như năng 
lượng, điện lực, hóa chất, dầu khí.  

- Bồi dưỡng, nâng cao chuyên 
môn nghiệp vụ về đo lường cho các 
cán bộ tham gia hoạt động đo 
lường. 

- Tăng cường công tác nghiên cứu 
cơ bản, nghiên cứu ứng dụng về 
khoa học và công nghệ đo lường.  

- Nghiên cứu, sản xuất, thương 
mại hóa chất chuẩn, chuẩn đo 
lường, phương tiện đo. 

- Tổ chức triển khai áp dụng bộ 
tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh 
vực đo. 

- Tổ chức tư vấn, đào tạo hỗ trợ 
doanh nghiệp triển khai, áp dụng 
Chương trình đảm bảo đo lường.  

Với những nội dung lớn cần triển 
khai thực hiện như trên, trong thời 
gian tới, việc tiếp tục phối hợp chặt 
chẽ giữa Bộ Công Thương và Bộ 
Khoa học và Công nghệ cũng như 
giữa Vụ Khoa học và Công nghệ và 
các đơn vị trong Bộ Công Thương 
như các Tổng cục, Cục, Vụ, các 
Tập đoàn, Tổng Công ty, các Viện 

nghiên cứu đóng vai trò quan trọng 
để việc triển khai thực hiện Đề án 
996 được hiệu quả, góp phần nâng 
cao năng lực cạnh tranh cho các 
doanh nghiệp Việt Nam. Đồng thời, 
việc bố trí nguồn lực triển khai thực 
hiện cũng cần được chú trọng để 
đảm bảo đạt được các mục tiêu Đề 
án 996 đã đề ra. 

(Vụ Khoa học và Công nghệ) 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Trung Quốc phát triển máy 
tính tiên tiến giống như bộ não  

Một máy tính giống bộ não với 
hơn 100 triệu tế bào thần kinh, là 
loại máy tính đầu tiên ở Trung 
Quốc, đã được các nhà nghiên cứu 
ở tỉnh Chiết Giang, miền Đông 
Trung Quốc phát triển. 

Đại học Chiết Giang và Phòng thí 
nghiệm Chiết Giang đã cùng nhau 
giới thiệu chiếc máy tính mới được 
phát triển có tên Darwin Mouse. 
Thiết bị công nghệ cao này chứa 
792 chip Darwin giống não thế hệ 
thứ hai do Đại học Chiết Giang phát 
triển. Nó hỗ trợ 120 triệu tế bào 
thần kinh tăng đột biến và gần 100 
tỷ khớp thần kinh, tương đương với 
số lượng tế bào thần kinh trong não 
của một con chuột. Mức tiêu thụ 

TIN NGẮN KH&CN 



Số 293 - 09/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 22 

điện năng trung bình của máy tính 
chỉ ở mức 350-500 watt. 

Trong khi đó, nhóm nghiên cứu 
cũng phát triển một hệ điều hành 
được thiết kế đặc biệt cho các máy 
tính giống não, có tên là Darwin 
OS, giúp quản lý và lập lịch hiệu 
quả các tài nguyên phần cứng, đồng 
thời hỗ trợ các hoạt động và ứng 
dụng của máy tính giống não. 

Theo các nhà nghiên cứu, tính 
toán giống não là việc sử dụng phần 
cứng và phần mềm để mô phỏng 
cấu trúc và cơ chế hoạt động của 
mạng thần kinh của não và xây 
dựng một mô hình trí tuệ nhân tạo 
mới. Đây là một kiến trúc máy tính 
sáng tạo được coi là một trong 
những cách quan trọng để giải 
quyết các vấn đề phức tạp liên quan 
đến tính toán trong các lĩnh vực, 
chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo. Loại 
máy tính giống bộ não này có thể 
thực hiện nhiều nhiệm vụ thông 
minh khác nhau, chẳng hạn như cho 
phép sự hợp tác của nhiều robot 
trong các hoạt động cứu hộ và 
chống lũ lụt được mô phỏng, cung 
cấp công cụ mô phỏng quy mô lớn 
cho nghiên cứu khoa học. Bên cạnh 
đó, nó cũng đã hiện thực hóa việc 
"gõ tâm trí" thông qua giải mã thời 
gian thực các tín hiệu điện não đồ 
(EEG).  

Wu Zhaohui, Viện sĩ Học viện 
Khoa học Trung Quốc và Hiệu 
trưởng Đại học Chiết Giang cho 
biết: “Máy tính giống não bộ được 
dự đoán sẽ nổi lên như một dạng 
máy tính quan trọng trong tương 
lai. Đây là thành tựu mới nhất của 
dự án nghiên cứu khoa học não bộ 
và trí tuệ nhân tạo (gọi tắt là Dự án 
Não bộ đôi). Bằng cách mô phỏng 
cấu trúc và cơ chế của bộ não, dự 
án này được kỳ vọng sẽ phát triển 
một kiến trúc máy tính mới dẫn đầu 
tương lai”, Wu nói. 

(chinhphu.vn) 
 

 Robot có khả năng thu gom 
chất gây ô nhiễm trong nước 

Các nhà khoa học từ Đại học 
Warwick (Anh) và Đại học Công 
nghệ Eindhoven (Hà Lan) cho biết 
đã lấy cảm hứng từ polyp san hô để 
chế tạo ra mẫu robot không dây, chỉ 
dài 1 cm, có khả năng thu gom chất 
gây ô nhiễm trong nước. 

San hô trong đại dương được tạo 
thành từ các polyp nhỏ - sinh vật 
thân mềm có xúc tu giống hải quỳ. 
Chúng có nhiệm vụ nuôi dưỡng và 
hỗ trợ sự sống của san hô bằng cách 
tạo ra các dòng chảy dựa vào 
chuyển động cơ thể. 

Trong một nghiên cứu được công 
bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm 
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Khoa học quốc gia Mỹ, các nhà 
khoa học từ Đại học Warwick và 
Đại học Công nghệ Eindhoven của 
Hà Lan cho biết đã lấy cảm hứng từ 
polyp san hô để chế tạo ra mẫu 
robot không dây, chỉ dài 1 cm, có 
khả năng thu gom chất gây ô nhiễm 
trong nước. 

Robot sử dụng từ trường để 
chuyển động, trong khi các xúc tu 
được kích hoạt bởi ánh sáng. Một 
nam châm quay với tốc độ 300 
vòng/phút được đặt bên dưới thiết 
bị có tác dụng tạo ra chuyển động 
quay của cuống polyp nhân tạo. 
Chuyển động này tạo ra một dòng 
xoáy hút các mục tiêu lơ lửng trong 
nước về phía robot. 

Khi mục tiêu nằm trong tầm với, 
ánh sáng tia cực tím (UV) sẽ được 
sử dụng để kích hoạt các xúc tu, 
những xúc tu này sau đó uốn cong 
về phía ánh sáng và tạo thành một 
chiếc kẹp bắt giữ vật thể. Các nhà 
khoa học còn có thể giải phóng mục 
tiêu bằng cách chiếu ánh sáng xanh. 

Tiến sĩ Harkamaljot Kandail từ 
Đại học Warwick, người chịu trách 
nhiệm tạo ra các mô phỏng 3D của 
robot, chia sẻ: “San hô có giá trị 
sinh thái rất lớn trong đại dương. 
Tôi hy vọng các polyp thủy sinh 
nhân tạo sẽ được phát triển hơn nữa 
để có thể làm sạch nguồn nước 

trong các ứng dụng thực tế. Trong 
giai đoạn tiếp theo, chúng tôi muốn 
mở rộng nghiên cứu từ quy mô thí 
nghiệm lên quy mô thí điểm”. 

Bên cạnh khả năng làm sạch 
nguồn nước, các nhà khoa học cho 
biết mẫu robot mềm của họ cũng có 
tiềm năng ứng dụng trong y tế như 
hỗ trợ thiết bị chẩn đoán bằng cách 
bắt giữ và vận chuyển các tế bào cụ 
thể để phân tích. 

 (chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Trưng bày về Giải thưởng Hồ 
Chí Minh của các nhà khoa học 
Việt Nam  

"Sáng tạo và cống hiến là những 
điểm nhấn quan trọng nhất thông 
qua các hoạt động của các nhà 
khoa học Việt Nam. Những tư liệu 
của khu trưng bày này cũng làm nổi 
bật lên những phẩm chất đáng quý 
của các nhà khoa học Việt Nam qua 
các thời kỳ. Đó là tình yêu đất 
nước, sự đam mê, vượt lên gian 
khó, hoàn cảnh… để làm khoa học". 

Với chủ đề “Khoa học: Sáng tạo 
và Cống hiến”, phòng trưng bày về 
Giải thưởng Hồ Chí Minh của các 
nhà khoa học Việt Nam vừa được tổ 
chức khai trương. 

Đến dự có các đồng chí: Chu 
Ngọc Anh, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
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và Công nghệ (KH&CN); Phùng 
Xuân Nhạ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; Nguyễn Ngọc Thiện, 
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch; Phan Xuân Dũng – Chủ 
nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 
nghệ và Môi trường Quốc hội; 
Nguyễn Thúy Anh – Chủ nhiệm Ủy 
ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội 
và các đại biểu là khách quý từ 
trung ương và địa phương… 

Đây là cuộc trưng bày đầu tiên về 
Giải thưởng Hồ Chí Minh của các 
nhà khoa học Việt Nam, được thực 
hiện nhân dịp kỷ niệm 75 năm Cách 
mạng tháng Tám và Quốc khánh 
2/9 do Bộ KH&CN bảo trợ. Trong 
75 năm qua, các nhà khoa học Việt 
Nam ở nhiều lĩnh vực đã có cống 
hiến to lớn vào sự nghiệp xây dựng, 
bảo vệ và phát triển đất nước. Trải 
qua những giai đoạn khó khăn gian 
khổ của hai cuộc kháng chiến 
chống thực dân và đế quốc, sau đó 
cuộc sống thiếu thốn về mọi mặt 
trong thời bao cấp, thời bị cấm vận, 
các nhà khoa học vẫn không ngừng 
sáng tạo và cống hiến. 

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải 
thưởng nhà nước về KH&CN là các 
giải thưởng cao quý mà Đảng và 
Nhà nước ta trao tặng cho các tác 
giả, đồng tác giả công trình 
KH&CN tiêu biểu, có giá trị cao về 

KH&CN, hiệu quả kinh tế, xã hội, 
có ảnh hưởng rộng lớn, lâu dài 
trong đời sống, là kết quả của sự 
dầy công nghiên cứu, cống hiến trí 
tuệ và tài năng của các nhà khoa 
học phục vụ sự nghiệp xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc. Nhà nước đã tiến 
hành tổ chức xét và trao tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN 5 
lần vào các năn 1996, 2000, 2005, 
2010 và 2016. Đến nay đã có hàng 
trăm công trình, cụm công trình 
được Nhà nước trao tặng Giải 
thưởng Hồ Chí Minh về KH&CN. 

Dựa trên nguồn tư liệu hiện có do 
Trung tâm Di sản các nhà khoa học 
Việt Nam dày công sưu tầm, trưng 
bày này giới thiệu 14 công trình 
khoa học đạt Giải thưởng Hồ Chí 
Minh. 

Đây là cơ hội để tìm hiểu sự sáng 
tạo và những đóng góp, cống hiến 
của các nhà khoa học Việt Nam, 
đồng thời có thể hiểu vì sao họ lại 
có thể thành công được trong mọi 
hoàn cảnh như vậy. 

Trưng bày không chỉ nói về các 
giá trị của công trình hay nhóm 
công trình khoa học được trao Giải 
thưởng Hồ Chí Minh, mà chính là 
lao động sáng tạo của các nhà khoa 
học dẫn đến giải thưởng cao quý 
đó, những câu chuyện làm khoa học 
của họ; cả những suy tư rất đời 
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thường mà họ đã tâm sự một cách 
chân thành nhất”. 

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh ghi 
nhận và đánh giá cao ý tưởng của 
Trung tâm Di sản các nhà khoa học 
Việt Nam. Hoạt động của Trung 
tâm mang ý nghĩa nhân văn rất lớn 
và có vai trò quan trọng trong việc 
truyền tới các thế hệ tương lai về 
một thời các nhà khoa học đã sống 
và cống hiến cho đất nước. 

Khu vực trưng bày 14 công trình 
khoa học tiêu biểu là minh chứng 
sinh động về đóng góp của ngành 
khoa học Việt Nam, từ những năm 
tháng kháng chiến chống Pháp, Mỹ, 
hay những năm thời kỳ bao cấp, 
khó khăn, đến khi đất nước đổi mới. 

"Sáng tạo và cống hiến là những 
điểm nhấn quan trọng nhất thông 
qua các hoạt động của các nhà khoa 
học Việt Nam. Những tư liệu của 
khu trưng bày này cũng làm nổi bật 
lên những phẩm chất đáng quý của 
các nhà khoa học Việt Nam qua các 
thời kỳ. Đó là tình yêu đất nước, sự 
đam mê, vượt lên gian khó, hoàn 
cảnh… để làm khoa học" - Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh. 

Nhân dịp này, Trung tâm và Công 
viên Di sản các nhà khoa học Việt 
Nam tổ chức lễ khai trương Tòa nhà 
Quyển sách mở - nơi lưu trữ di sản 

của các nhà khoa học và đưa những 
di sản đó đến với công chúng. 

 (most.gov.vn) 
 
 Diễn đàn Công nghệ và Năng 
lượng Việt Nam năm 2020 

Vừa qua, tại Hà Nội, Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) chủ trì 
phối hợp với Bộ Công Thương tổ 
chức Diễn đàn Công nghệ và Năng 
lượng Việt Nam năm 2020. 

Tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng cho biết, 
trong giai đoạn vừa qua, ngành 
năng lượng Việt Nam đã có bước 
phát triển nhanh, tương đối đồng bộ 
trong tất cả các phân ngành, lĩnh 
vực, bám sát định hướng và đạt 
được nhiều mục tiêu đáng ghi nhận. 
Cung cấp năng lượng, đặc biệt là 
cung cấp điện cơ bản đáp ứng đủ 
yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội với 
chất lượng ngày càng được cải 
thiện, chỉ số tiếp cận điện năng 
đứng thứ 27/190 quốc gia/vùng 
lãnh thổ; công nghiệp khai thác dầu 
khí và lọc hóa dầu phát triển mạnh 
sản lượng khai thác than thương 
phẩm tăng; thủy điện phát triển 
nhanh, gần đây điện gió và điện mặt 
trời bắt đầu phát triển với tốc độ 
cao; huy động được nguồn lực lớn 
cho đầu tư phát triển với sự tham 
gia của nhiều thành phần kinh tế, 
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ngành năng lượng trở thành ngành 
đóng góp rất quan trọng trong việc 
thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, 
bảo đảm quốc phòng, an ninh tại 
nhiều địa phương và đất nước. Tuy 
nhiên, do nhiều nguyên nhân chủ 
quan và khách quan, ngành năng 
lượng nước ta vẫn còn nhiều hạn 
chế. 

Diễn đàn Công nghệ và Năng 
lượng Việt Nam 2020 được tổ chức 
nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên 
cứu làm chủ, ứng dụng và phát triển 
công nghệ với mục tiêu tăng cường 
hiệu quả sử dụng năng lượng, đồng 
thời trao đổi về thách thức và giải 
pháp công nghệ trong phát triển 
ngành năng lượng. Thông qua đó 
góp phần thúc đẩy thực hiện Nghị 
quyết số 55-NQ/TW về Định hướng 
Chiến lược phát triển năng lượng 
quốc gia của Việt Nam đến năm 
2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Tại diễn đàn, đại diện nhà quản lý, 
nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà 
đầu tư đã chia sẻ về thực trạng và 
giải pháp cho ngành năng lượng 
Việt Nam qua các góc nhìn về công 
nghệ, chính sách, hạ tầng và tín 
dụng đến từ các chuyên gia trong và 
ngoài nước. Các nội dung chia sẻ 
tại diễn đàn liên quan tới chính sách 
phát triển hạ tầng bền vững và nâng 
cao nội lực ngành công nghiệp chế 

tạo, dịch vụ về năng lượng; chuyển 
dịch cơ cấu năng lượng gắn với 
phát triển năng lượng bền vững; 
phát triển hệ thống điện gắn với an 
ninh năng lượng quốc gia; hydro 
trong xu hướng chuyển dịch năng 
lượng và khả năng sản xuất hydro 
từ nguồn năng lượng tái tạo; ưu tiên 
tín dụng cho các dự án năng lượng 
công nghệ cao; thúc đẩy hợp tác 
quốc tế và nâng cao năng lực hoạch 
định chính sách phục vụ phát triển 
bền vững ngành năng lượng Việt 
Nam; xu hướng công nghệ trong 
lĩnh vực năng lượng trên thế giới và 
khả năng ứng dụng tại Việt Nam. 

(Theo qdnd.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Triển lãm thành tựu kinh tế -
xã hội “Đảng bộ tỉnh Bà Rịa -
Vũng Tàu tiến bước dưới cờ 
Đảng quang vinh” 

Với chủ đề “Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu tiến bước dưới cờ Đảng 
quang vinh” được tổ chức tại thành 
phố Bà Rịa và thành phố Vũng Tàu 
đã được khai mạc trong 2 ngày 17 
và 18/9. Các địa phương, Sở ngành, 
lĩnh vực đã trưng bày, giới thiệu sự 
phát triển mạnh mẽ của tỉnh Bà Rịa 
- Vũng Tàu trên chặng đường 30 
năm thành lập tỉnh và 6 kỳ đại hội 
Đảng bộ tỉnh. 
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Trong bài phát biểu khai mạc tại 
khu vực triển lãm nhà truyền thống 
Cách mạng thành phố Vũng Tàu, bà 
Nguyễn Thị Yến - Phó Bí thư 
Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn 
đại biểu Quốc hội Tỉnh nêu rõ, triển 
lãm giới thiệu sinh động, toàn diện 
về những kết quả và thành tựu nổi 
bật mà Đảng bộ, chính quyền, dân, 
quân và cộng đồng doanh nghiệp 
trong tỉnh đạt được qua 6 kỳ đại hội 
trên tất cả các lĩnh vực; khẳng định 
tiềm năng lợi thế, vị trí địa lý, con 
người của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu. Tư liệu, hình ảnh, mô hình 
được trưng bày tại triển lãm minh 
chứng cho sự phát triển của tỉnh 
trong chặng đường gần 30 năm 
thành lập. 

Còn tại khu vực triển lãm ở thành 
phố Bà Rịa, với mặt bằng rộng 
thuận lợi cho việc bố trí vị trí lắp 
đặt các gian hàng và khách tham 
quan cũng thuận lợi di chuyển; anh 
Nguyễn Hùng, nhân viên Trung tâm 
Văn hóa Thông tin Thể thao thành 
phố Vũng Tàu trực máy, thuyết 
minh, hướng dẫn khách tham quan 
đã nhiệt tình giới thiệu các hình ảnh 
trưng bày của Thành phố, nhiệt tình 
chụp hình lưu niệm cho người tham 
quan. Cảm nghĩ sau khi tham quan 
các gian trưng bày, anh Trần Minh 
Trung, học viên trường trung cấp 

Biên phòng 2 đến từ Quảng Ngãi 
cho biết, đây là lần đầu được tham 
quan triển lãm với quy mô lớn như 
vậy, bản thân thấy được thành tựu 
nổi bật của tỉnh BR-VT, các gian 
trưng bày đẹp, có nhiều mô hình, 
hiện vật được chuẩn bị công phu, 
anh Trung xem và thích thú gian 
trưng bày của lực lượng vũ trang 
tỉnh với những hình ảnh cán bộ 
chiến sỹ làm nhiệm vụ bảo đảm an 
ninh trật tự, phương tiện vũ khí của 
lực lượng vũ trang.  

(Tổng hợp) 
 
 Họp Hội đồng Khoa học và 
Công nghệ tỉnh, thông qua danh 
mục nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ năm 2021 

Chiều ngày 01/9, Hội đồng Khoa 
học và Công nghệ tỉnh đã tổ chức 
họp thông qua danh mục nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ đối với các 
đề tài nghiên cứu, dự án sản xuất 
thử nghiệm năm 2021 của tỉnh. Ông 
Trần Văn Tuấn - Phó chủ tịch 
UBND tỉnh đồng thời là Chủ tịch 
Hội đồng chủ trì cuộc họp. 

Theo báo cáo của Sở Khoa học và 
Công nghệ, thời gian qua Sở đã 
nhận được 50 đề xuất đặt hàng đề 
tài, dự án từ các sở, ban, ngành, 
UBND huyện, thị xã, thành phố 
trên địa bàn tỉnh. Sau khi tiến hành 
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phân tích, đánh giá và lấy ý kiến 
đóng góp của Hội đồng tư vấn, Sở 
đã chọn ra 12 đề xuất đưa vào danh 
mục nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ có thể thực hiện trong năm 
2021, làm cơ sở để Hội đồng Khoa 
học và Công nghệ tỉnh tiếp tục xem 
xét lần cuối trước khi trình UBND 
tỉnh phê duyệt. 

   
Danh mục nhiệm vụ khoa học và 

công nghệ đối với các đề tài nghiên 
cứu, dự án sản xuất thử nghiệm 
năm 2021 của tỉnh, gồm: (1) Dự án: 
Xây dựng mô hình chuỗi giá trị rau 
đạt chuẩn VietGAP tại Bà Rịa - 
Vũng Tàu; (2) Đề tài: Nghiên cứu 
sản xuất một số sản phẩm giá trị gia 
tăng (piperine và oleoresin) làm 
nguyên liệu cho dược phẩm chức 
năng từ cây hồ tiêu ở tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu; (3) Đề tài: Nghiên cứu 
và xây dựng quy trình phòng trừ 
sinh học một số sâu, bệnh hại chính 
trên cây Mãng cầu ta (na) tại tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu; (4) Dự án: Ứng 
dụng một số chế phẩm sinh học 
dùng để giảm thiểu mùi hôi và phân 
giải chất hữu cơ từ chất thải chăn 

nuôi gà thịt; (5) Đề tài: Nghiên cứu 
xây dựng hệ thống báo động và 
truyền tin tác chiến qua mạng diện 
rộng (WAN) phục vụ xử lý tình 
huống quốc phòng; (6) Đề tài: Thiết 
kế, chế tạo hệ thống giám sát, phân 
tích thông số và cảnh báo các cầu 
trên đường bộ đang khai thác sử 
dụng trí tuệ nhân tạo và IoT; (7) Đề 
tài: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tổ 
hợp thiết bị quan sát cảnh giới ngày 
đêm theo nguyên lý ảnh nhiệt và 
CMOS độ nhạy cao tích hợp đo xa 
laser ứng dụng cho Bộ đội Biên 
phòng tỉnh; (8) Đề tài: Tình trạng 
sâu răng và hiệu quả sử dụng vecni 
flour (NaF 5%) dự phòng sâu răng 
sớm ở trẻ em (3-5 tuổi); (9) Đề tài: 
Nghiên cứu, phục dựng và phát 
triển nghệ thuật diễn xướng dân 
gian Châu Ro tại tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu; (10) Đề tài: Xây dựng 
mô hình phối hợp liên ngành trong 
tuyên truyền phòng, chống xâm hại 
tình dục trẻ em trong dân cư trên 
địa bàn tỉnh; (11) Đề tài: Phòng 
ngừa, xử lý của lực lượng công an 
đối với những vấn đề phức tạp từ 
tranh chấp khiếu nại trong lĩnh vực 
đất đai trên địa bàn tỉnh; (12) Đề 
tài: Giải pháp nâng cao Quản lý 
hành chính Nhà nước về an ninh, 
trật tự đối với người nước ngoài 
trên địa bàn tỉnh. 
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Trên cơ sở xác định các nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ được đề 
xuất phù hợp với thực tiễn, định 
hướng phát triển kinh tế xã hội của 
tỉnh và có khả năng ứng dụng mang 
lại hiệu quả thiết thực cho từng địa 
phương, các thành viên Hội đồng đã 
thảo luận, phân tích, đánh giá tính 
cấp thiết, mục tiêu, hiệu quả của 
từng nhiệm vụ, từ đó xác định 
những nhiệm vụ cần thiết triển khai 
thực hiện. 

Kết luận cuộc họp, ông Trần Văn 
Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
thống nhất thông qua 12 đề tài 
nghiên cứu, dự án sản xuất thử 
nghiệm năm 2021 của tỉnh do Sở 
Khoa học và Công nghệ đề xuất 
như nêu trên. Đồng thời, yêu cầu Sở 
KH-CN hoàn thiện trình UBND 
tỉnh ban hành quyết định phê duyệt 
danh mục nhiệm vụ KH-CN năm 
2021.  

(Sở KH&CN) 
 

 Công Đoàn cơ sở Sở Khoa học 
và Công nghệ trao học bổng 
Nguyễn Đức Cảnh 

Nhằm kịp thời động viên các cháu 
là con của CBCCVC-NLĐ trước 
thềm năm học mới, hằng năm BCH 
công đoàn đều tổ chức vận động 
CBCCVC-NLĐ, đoàn viên công 
đoàn tự nguyện đóng góp ủng hộ 

Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh 
của Liên đoàn lao động tỉnh. Và 
năm nay, theo quyết định của 
CĐVC tỉnh, ngày 03/9, BCH CĐCS 
Sở KH&CN đã tổ chức lễ trao học 
bổng Nguyễn Đức Cảnh cho 02 
cháu là con của đoàn viên công 
đoàn thuộc Sở với tổng giá trị học 
bổng là 3.500.000 đồng.  

Đến dự buổi lễ có ông Đỗ Hữu 
Hiền – Phó Giám đốc Sở KH&CN; 
Chủ tịch CĐCS Sở KH&CN.  

Chương trình học bổng Nguyễn 
Đức Cảnh là hoạt động thường 
xuyên của tổ chức công đoàn, góp 
phần hỗ trợ kinh phí học tập cho 
các cháu là con của các đoàn viên 
công đoàn, CCVC-NLĐ có hoàn 
cảnh khó khăn có thêm điều kiện 
tiếp tục đến trường. Đồng thời, 
động viên các cháu phấn đấu, ra sức 
học tập vì một tương lai tươi sáng 
hơn, trở thành người có ích cho xã 
hội, góp phần vào sự nghiệp xây 
dựng và bảo vệ tổ quốc. 

 (Sở KH&CN) 
 

 Khai giảng Khóa đào tạo 
“CEO - Quản trị doanh nghiệp 
toàn diện, chuyên nghiệp” tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu 

Thực hiện triển khai Chương trình 
đào tạo, bồi dưỡng 1000 doanh 
nhân của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
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giai đoạn 2016 - 2020. Ngày 22/8, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Viện 
Quản trị & Công nghệ FSB - 
Trường Đại học FPT tổ chức Lễ 
khai giảng Khóa đào tạo “CEO - 
Quản trị doanh nghiệp toàn diện, 
chuyên nghiệp” năm 2020.  

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 phối hợp cùng Viện 
Quản trị & Công nghệ FSB – 
Trường Đại học FPT triển khai. 
Tham gia khóa đào tạo, mỗi học 
viên sẽ được UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tặng một suất học bổng 
trị giá 50% từ ngân sách nhà nước. 

 
Ông Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở 

KH&CN phát biểu tại buổi lễ 

Đối tượng mà chương trình hướng 
đến là các giám đốc, chủ doanh 

nghiệp, lãnh đạo các cấp của doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu có mong muốn tiếp thu 
kiến thức và kỹ năng về quản trị. 
Chương trình đào tạo đặc biệt với 
13 chuyên đề chức năng và kỹ năng 
bổ trợ cùng với đó là những kiến 
thức về quản trị kinh doanh được 
xây dựng dựa trên những nội dung 
được chọn lọc một cách kỹ càng 
nhất. Trải qua 19 ngày, học viên sẽ 
được củng cố các giá trị cốt lõi, hệ 
thống hóa các kỹ năng quản lý thiết 
yếu và nâng cao năng lực lãnh đạo 
ứng phó với những chuyển biến 
trong nền kinh tế luôn biến động. 

Xuyên suốt khóa học, các học 
viên sẽ được tiếp xúc, học hỏi, giao 
lưu và chia sẻ với giảng viên là 
những chuyên gia nhiều kinh 
nghiệm, giúp cho các học viên có 
thể áp dụng ngay vào công tác quản 
trị doanh nghiệp của mình. 

(Sở KH&CN) 
 
 
  
 

TỌA ĐÀM KHOA HỌC 
“TRUYỀN THÔNG VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
TRONG BỐI CẢNH CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0” 

Công tác truyền thông có vai trò 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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quan trọng lan tỏa sự thành công, 
góp phần đưa các kết quả nghiên 
cứu KHCN vào ứng dụng thực tiễn. 
Đây là sợi dây kết nối giữa nhà 
nghiên cứu, phát triển công nghệ 
với doanh nghiệp, giữa doanh 
nghiệp và người sử dụng. Đặc biệt 
trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghệ 4.0 đang diễn ra làm ảnh 
hưởng và thay đổi phương pháp 
cũng như hoạt động sản xuất kinh 
doanh truyền thống. 

Với ý nghĩa đó, ngày 18/9/2020, 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam đã phối hợp với Báo 
Nhân dân tổ chức Tọa đàm khoa 
học “Truyền thông và chuyển giao 
công nghệ trong bối cảnh cách 
mạng công nghiệp 4.0”. 

 
Phát biểu khai mạc, PGS. TS Chu 

Hoàng Hà, Phó Chủ tịch Viện Hàn 
lâm KHCNVN cho biết, Viện là 
đơn vị đứng đầu cả nước trong công 
tác nghiên cứu cơ bản và đang có 
những bước chuyển mạnh mẽ trong 
nghiên cứu ứng dụng. Nhiều kết 
quả nghiên cứu có tính ứng dụng 
cao đã được chuyển giao cho doanh 
nghiệp, địa phương, góp phần vào 

phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Viện đã triển khai đồng bộ 
các nhiệm vụ được Chính phủ giao 
và đã đạt được nhiều kết quả trên cả 
3 lĩnh vực: nghiên cứu cơ bản, 
nghiên cứu ứng dụng và đào tạo cán 
bộ có trình độ cao. Mới đây, Nature 
Index đã xếp hạng Viện Hàn lâm 
KHCNVN là đơn vị đứng đầu cả 
nước về số lượng công bố quốc tế. 
Đối với công tác ứng dụng và triển 
khai công nghệ, liên tục trong 3 
năm gần đây, Viện Hàn lâm 
KHCNVN luôn được cấp lượng văn 
bằng sở hữu trí tuệ lớn nhất cả nước 
(trung bình 50 bằng/năm). Hằng 
năm, Viện có khoảng 10 công nghệ 
chuyển giao cho doanh nghiệp theo 
hình thức thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu. Nhiều kết quả nghiên 
cứu tuy không được sản xuất thành 
hàng hóa tiêu dùng song lại có tính 
ứng dụng rất cao: Kết quả quan trắc 
động đất cảnh báo sóng thần; kết 
quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ; 
Hệ thống xử lý thải bệnh viện, nhà 
máy… 

Theo Ông Quế Đình Nguyên, Phó 
Tổng biên tập Báo Nhân Dân: thời 
gian qua, nhất là trong cuộc chiến 
phòng, chống dịch Covid-19, 
KHCN đã có những đóng góp thiết 
thực cho phát triển kinh tế - xã hội; 
củng cố quốc phòng và an ninh 
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quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân. Cuộc Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 sẽ thúc đẩy hoạt 
động chuyển giao công nghệ, nhu 
cầu sở hữu các công nghệ hiện đại 
của doanh nghiệp tăng đòi hỏi các 
nhà khoa học định hướng các 
nghiên cứu của mình để phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội tốt hơn; 
nhà khoa học cần đẩy mạnh truyền 
thông tạo cầu nối với doanh nghiệp 
và cung cấp thông tin kịp thời cho 
báo chí. Trong bối cảnh đó, cơ quan 
báo chí bên cạnh tuyên truyền cơ 
chế, chính sách về KHCN tới nhà 
khoa học, doanh nghiệp, cũng cần 
đẩy mạnh truyền thông các sản 
phẩm khoa học và công nghệ để tôn 
vinh, biểu dương các nhà khoa học 
và giúp sản phẩm sớm tiếp cận 
người tiêu dùng. 

Buổi tọa đàm đã mang đến nhiều 
thông tin hữu ích về ứng dụng và 
triển khai công nghệ từ Viện Hàn 
lâm nói riêng và các nhà khoa học 
Việt Nam nói chung tới các đại biểu 
tham dự. Các nhà khoa học đã trình 
bày các kết quả nghiên cứu, các 
công nghệ có tính ứng dụng cao. 

Buổi tọa đàm là cơ hội giúp các 
nhà khoa học chia sẻ các khó khăn, 
vướng mắc trong việc phát triển 
công nghệ và đề xuất cơ chế chính 
sách để đưa nhanh kết quả nghiên 

cứu vào cuộc sống. Đại diện các 
đơn vị nhận chuyển giao kết quả 
nghiên cứu của Viện Hàn lâm 
KHCNVN cũng chia sẻ thành công 
trong việc hợp tác với nhà khoa học 
phát triển sản phẩm; đồng thời, 
mong muốn các nhà khoa học đẩy 
mạnh truyền thông, giới thiệu các 
đề tài để doanh nghiệp có thể tiếp 
cận và kết nối nhanh hơn với nhà 
khoa học. 

 (vast.ac.vn) 
 

VKIST VÀ VIỆN ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ KÝ KẾT HỢP 
TÁC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG 
NGHIÊN CỨU KH&CN 

Sáng 20/8, tại Hà Nội đã diễn ra 
Lễ ký kết bản ghi nhớ hợp tác về 
thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
giữa Viện Ứng dụng Công nghệ và 
Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam – Hàn Quốc (VKIST). 

Theo nội dung ký kết bản ghi nhớ 
hợp tác giữa Viện Ứng dụng Công 
nghệ và VKIST, hai bên ký kết bản 
ghi nhớ hợp tác hướng tới các hoạt 
động hợp tác liên quan đến nghiên 
cứu phát triển và thương mại hóa 
sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế 
xã hội. Căn cứ vào lĩnh vực hoạt 
động và thế mạnh của mỗi bên, các 
bên đồng ý hợp tác trong các lĩnh 
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vực sau: Nghiên cứu khoa học phát 
triển sản phẩm từ nguồn thiên nhiên 
Việt Nam để phục vụ đời sống và 
chăm sóc sức khỏe;  nghiên cứu 
khoa học phát triển sản phẩm thuộc 
lĩnh vực công nghệ thông tin, tự 
động hóa; chia sẻ học thuật và trao 
đổi thông tin; xây dựng mạng lưới 
hợp tác trong nước và quốc tế về 
KH&CN; chia sẻ và hợp tác trong 
sử dụng phòng thí nghiệm, trang 
thiết bị và các công cụ cần thiết 
trong nghiên cứu KH&CN. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, thay mặt 
lãnh đạo Bộ KH&CN, Thứ trưởng 
Nguyễn Hoàng Giang đánh giá cao 
và ghi nhận kết quả đạt được thời 
gian qua của hai Viện và đánh giá 
cao sự kiện ký kết biên bản ghi nhớ 
hợp tác giữa hai đơn vị. Thời gian 
tới, để biên bản hợp tác đi vào thực 
chất, hiệu quả, Thứ trưởng Nguyễn 
Hoàng Giang đã đề nghị hai Viện 
cần tập trung vào các nội dung: Thứ 
nhất, hai Viện cần có phân công 
trách nhiệm rõ ràng, phân tích 
những thuận lợi khó khăn để tìm cơ 
hội, có kế hoạch hợp tác chặt 
chẽ; Thứ hai, hai Viện cần bám sát 
chủ trương phát triển KH&CN 
trong thời kỳ mới đó là KH&CN 
gắn liền với ứng dụng, chuyển giao, 
gắn liền với phát triển doanh 
nghiệp, nâng cao chất lượng tăng 

trưởng, phát triển kinh tế xã hội của 
Việt Nam để chương trình nghiên 
cứu gắn liền với ứng dụng; Thứ ba, 
hai Viện tăng cường phối hợp chặt 
chẽ với các đơn vị trong Bộ cũng 
như tổ chức, đơn vị, cơ quan ngoài 
Bộ và đặc biệt là các địa phương để 
tập trung nghiên cứu, ứng dụng 
những nội dung KH&CN phù hợp 
với thực tiễn và gắn liền với chiến 
lược phát triển kinh tế xã hội của 
Việt Nam; Thứ tư, với mỗi Viện có 
một thế mạnh riêng, hai Viện cần 
tận dụng mặt mạnh của nhau để 
cùng hợp tác và cùng phát triển 
mạnh mẽ hơn. 

Viện trưởng VKIST cho biết, 
VKIST đến với tư thế người đến 
sau trong ngành KH&CN Việt Nam 
nhưng VKIST mang trên mình 
trọng trách lớn phải phát triển mô 
hình Viện nghiên cứu mới trong 
khối công lập là Viện nghiên cứu 
hợp đồng. TS. nhấn mạnh, sự kiện 
ký kết rất có ý nghĩa vì đánh dấu 
mốc hợp tác quan trọng trong hợp 
tác giữa hai Viện. Để có sự hợp tác 
bền vững hơn trong tương lai cần 
sự phối hợp tích cực giữa hai Bên 
và sự hỗ trợ từ Bộ KH&CN. Giai 
đoạn khởi đầu VKIST còn gặp 
nhiều khó khăn, TS. Kum Dongwha 
tin tưởng với sự giúp đỡ của Bộ 
KH&CN và sự phối hợp của Viện 
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Ứng dụng Công nghệ trong tương 
lai VKIST sẽ đạt được những thành 
công nhất định. 

Viện trưởng Viện Ứng dụng Công 
nghệ Nguyễn Phú Hùng khẳng 
định, việc ký kết mở ra trang mới 
cho sự hợp tác giữa hai Viện. Hai 
Viện sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong 
thời gian tới để xây dựng các 
chương trình nghiên cứu chung. 
Với các thế mạnh của Viện Ứng 
dụng Công nghệ về cơ sở vật chất, 
nguồn nhân lực đa lĩnh vực, đa 
ngành; thế mạnh của VKIST là 
nguồn nhân lực chất lượng cao 
cũng như về cơ chế, chính sách ưu 
tiên cùng với sự quan tâm, chỉ đạo 
sát sao của Lãnh đạo Bộ, hai Viện 
sẽ hợp tác và đạt kết quả tốt trong 
thúc đẩy nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ. Thời gian tới, 
hai bên cùng tăng cường hợp tác, 
đặc biệt là chú trọng đến các nghiên 
cứu ứng dụng, nghiên cứu khoa học 
gắn liền phát triển kinh tế, tạo ra 
nhiều sản phẩm KH&CN đáp ứng 
yêu cầu cấp thiết của doanh nghiệp, 
của đời sống và góp phần phục vụ 
phát triển kinh tế xã hội đất nước, 
đáp ứng kì vọng của Lãnh đạo Bộ 
KH&CN đối với hai Viện. 

Ngay sau Lễ ký kết, hai bên đã 
cùng thảo luận một số nội dung liên 
quan để thúc đẩy triển khai các nội 

dung hợp tác trong thời gian tới. 
(most.gov.vn) 

 
 

 
 
CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA VỀ 
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP 
CÔNG NGHỆ SỐ VIỆT NAM 

Bộ Thông tin và Truyền thông 
đang dự thảo Quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Chiến 
lược quốc gia về phát triển doanh 
nghiệp công nghệ số Việt Nam đến 
năm 2030. 

Dự thảo nêu rõ, tập trung phát 
triển 4 loại hình công nghệ số Việt 
Nam gồm: Nhóm 1- Doanh nghiệp 
phát triển công nghệ cốt lõi; Nhóm 
2- Doanh nghiệp phát triển sản 
phẩm công nghệ số; Nhóm 3- 
Doanh nghiệp triển khai giải pháp 
công nghệ số; Nhóm 4- Doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo công 
nghệ số. 

Doanh nghiệp công nghệ số Việt 
Nam phát triển theo định hướng 
chiến lược Make in Viet Nam, phấn 
đấu từng bước làm chủ về công 
nghệ, chủ động thiết kế, chế tạo các 
sản phẩm, chủ động trong sáng tạo 
các dịch vụ, giải pháp, mô hình 
kinh doanh mới, hợp tác nhưng 
không phụ thuộc vào các doanh 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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nghiệp công nghệ nước ngoài. 
Theo dự thảo, mục tiêu đến năm 

2025: Phát triển 70.000 doanh 
nghiệp công nghệ số; phát triển 1,2 
triệu nhân lực công nghệ số; giá trị 
xuất khẩu của doanh nghiệp công 
nghệ số Việt Nam tăng trưởng bình 
quân từ 10-20%/năm; doanh nghiệp 
công nghệ số Việt Nam đóng góp 
10% tăng trưởng GDP; xếp hạng 
chỉ số công nghệ và đổi mới của 
Việt Nam nằm trong top 3 khu vực 
ASEAN và top 70 trên thế giới. 

Mục tiêu đến năm 2030: Phát triển 
100.000 doanh nghiệp công nghệ 
số; phát triển 1,5 triệu nhân lực 
công nghệ số; doanh nghiệp công 
nghệ số Việt Nam đóng góp 20% 
tăng trưởng GDP; xếp hạng chỉ số 
công nghệ và đổi mới của Việt Nam 
nằm trong top 2 khu vực ASEAN 
và top 50 trên thế giới. 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, 
dự thảo cũng đề xuất nhiều giải 
pháp thực hiện, bao gồm: Hoàn 
thiện cơ chế chính sách kiến tạo 
môi trường phát triển cho doanh 
nghiệp công nghệ số Việt Nam; hỗ 
trợ hiệu quả, tạo lập thị trường năng 
động cho doanh nghiệp công nghệ 
số Việt Nam; phát triển ngành công 
nghiệp dữ liệu và hệ sinh thái công 
nghệ số tiên tiến; đổi mới mô hình 
phát triển nhân lực, phương thức sử 

dụng lao động chuyên ngành công 
nghệ số… 

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

(chinhphu.vn) 
 

CHÍNH THỨC PHÊ DUYỆT 
CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO 
NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG 
DOANH NGHIỆP ĐẾN NĂM 
2030 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ 
doanh nghiệp (DN) nâng cao năng 
suất và chất lượng sản phẩm, hàng 
hóa giai đoạn 2021-2030. 

 
Mục tiêu chung của Chương trình 

nhằm hỗ trợ DN nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
(năng suất chất lượng) trên cơ sở áp 
dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, 
quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản 
lý, công cụ cải tiến năng suất chất 
lượng, góp phần nâng tỷ trọng đóng 
góp của năng suất các nhân tố tổng 
hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, 
nâng cao năng suất, chất lượng, 



Số 293 - 09/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 36 

hiệu quả và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế. 

Giai đoạn 2021-2025, tỷ lệ hài 
hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn khu vực đạt khoảng 65%; 
đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
cho khoảng 600 chuyên gia năng 
suất chất lượng tại các bộ, cơ quan, 
địa phương và DN. 

Giai đoạn 2026-2030, tỷ lệ hài 
hòa của hệ thống tiêu chuẩn quốc 
gia với tiêu chuẩn quốc tế, tiêu 
chuẩn khu vực đạt khoảng 70-75%; 
đào tạo, chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
cho khoảng 1.000 chuyên gia năng 
suất chất lượng, trong đó có khoảng 
200 chuyên gia được chứng nhận 
đạt trình độ khu vực và quốc tế. 

Giai đoạn 2021-2030, số DN được 
hỗ trợ các giải pháp nâng cao năng 
suất và chất lượng hàng năm tăng từ 
10-15%, trong đó, số giấy chứng 
nhận Hệ thống quản lý chất lượng 
ISO 9001 và số giấy chứng nhận Hệ 
thống quản lý môi trường ISO 
14001 cấp cho DN tăng ít nhất 10% 
so với giai đoạn 2011-2020; có ít 
nhất 100 DN được hướng dẫn áp 
dụng đồng bộ các giải pháp nâng 
cao năng suất chất lượng, trở thành 
mô hình điểm để chia sẻ, nhân rộng 
trên toàn quốc. 

Để đạt được các mục tiêu trên, 

Chương trình đề ra nhiệm vụ và giải 
pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách 
thúc đẩy hoạt động nâng cao năng 
suất chất lượng. Nghiên cứu đề xuất 
cơ chế, chính sách, các giải pháp về 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo thúc đẩy, nâng cao năng 
suất quốc gia, ngành, địa phương và 
DN trong quá trình tái cấu trúc nền 
kinh tế. 

Đồng thời, tăng cường công tác 
thông tin, truyền thông về năng suất 
chất lượng. Đẩy mạnh phổ biến, 
hướng dẫn áp dụng các hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng, nhất là các công cụ hỗ 
trợ cho sản xuất thông minh, dịch 
vụ thông minh vào DN. Tôn vinh, 
khen thưởng tập thể, cá nhân có 
thành tích cao trong hoạt động nâng 
cao năng suất chất lượng. Khuyến 
khích, hỗ trợ DN tham gia các hoạt 
động của Giải thưởng chất lượng 
quốc gia. Hỗ trợ DN áp dụng tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống 
quản lý, công cụ cải tiến năng suất 
chất lượng cơ bản, đẩy mạnh áp 
dụng các hệ thống quản lý… Hỗ trợ 
DN áp dụng hệ thống truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa, áp 
dụng thực hành nông nghiệp tốt 
(G.A.P), thực hành sản xuất nông 
nghiệp hữu cơ, năng suất xanh... 

 (moit.gov.vn) 


