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CHỈ THỊ CỦA THỦ TƯỚNG 
TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC TIẾP 
CẬN CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP LẦN THỨ 4 

 
Ngày 04/05/2017, Thủ tướng Chính 

phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban 
hành Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng 
cường năng lực tiếp cận cuộc Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Chỉ thị nêu rõ, cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4 (CMCN4) với 
xu hướng phát triển dựa trên nền tảng 
tích hợp cao độ của hệ thống kết nối 
số hóa - vật lý - sinh học với sự đột 
phá của Internet vạn vật và Trí tuệ 
nhân tạo đang làm thay đổi căn bản 
nền sản xuất của thế giới.  

Để chủ động nắm bắt cơ hội, đưa ra 
các giải pháp thiết thực tận dụng tối 
đa các lợi thế, đồng thời giảm thiểu 
những tác động tiêu cực của cuộc 
CMCN4 đối với Việt Nam, Thủ tướng 
Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng, Thủ 
trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, các cơ quan Trung 
ương, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương trong thời 
gian từ nay đến năm 2020 tập trung 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả 
các giải pháp, nhiệm vụ. 

Cụ thể, tập trung thúc đẩy phát triển, 
tạo sự bứt phá thực sự về hạ tầng, ứng 
dụng và nhân lực công nghệ thông tin 
- truyền thông. Phát triển hạ tầng kết 
nối số và bảo đảm an toàn, an ninh 
mạng tạo điều kiện cho người dân và 
doanh nghiệp dễ dàng, bình đẳng 
trong tiếp cận các cơ hội phát triển nội 
dung số. 

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc 
thực hiện các Nghị quyết số 19-
2017/NQ-CP ngày 06/02/2017, số 
35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và số 
36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của 
Chính phủ nhằm cải thiện môi trường 
cạnh tranh kinh doanh để thúc đẩy sự 
phát triển của doanh nghiệp, tạo điều 
kiện cho doanh nghiệp nhanh chóng 
hấp thụ và phát triển được các công 
nghệ sản xuất mới.  

Bên cạnh đó rà soát lại các chiến 
lược, chương trình hành động, đề xuất 
xây dựng kế hoạch và các nhiệm vụ 
trọng tâm để triển khai phù hợp với xu 
thế phát triển của CMCN4. Xây dựng 
chiến lược chuyển đổi số, nền quản trị 
thông minh, ưu tiên phát triển công 
nghiệp công nghệ số, nông nghiệp 
thông minh, du lịch thông minh, đô thị 
thông minh. Rà soát, lựa chọn phát 
triển sản phẩm chủ lực, sản phẩm 
cạnh tranh chiến lược của quốc gia 
bám sát các công nghệ sản xuất mới, 
tích hợp những công nghệ mới để tập 
trung đầu tư phát triển. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu 
tập trung thúc đẩy hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia theo 
hướng xây dựng các cơ chế, chính 
sách cụ thể, phù hợp để phát triển 
mạnh mẽ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo.  

Thay đổi mạnh mẽ các chính sách, 
nội dung, phương pháp giáo dục và 
dạy nghề nhằm tạo ra nguồn nhân lực 
có khả năng tiếp nhận các xu thế công 
nghệ sản xuất mới, trong đó cần tập 
trung vào thúc đẩy đào tạo về khoa 
học, công nghệ, kỹ thuật và toán học 
(STEM), ngoại ngữ, tin học trong 
chương trình giáo dục phổ thông; đẩy 
mạnh tự chủ đại học, dạy nghề. 

Tập trung phát triển hạ tầng công 
nghệ thông tin 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Thông tin và Truyền thông tập trung 
thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ 
thông tin, có chính sách khuyến khích 
doanh nghiệp đầu tư, phát triển, kinh 
doanh công nghệ mới. Đẩy mạnh ứng 
dụng công nghệ thông tin - truyền 
thông đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa 
công nghệ thông tin - truyền thông 
trong phạm vi cả nước, bảo đảm an 
toàn, đồng bộ, kết nối liên ngành và 
liên vùng. Trong đó, các doanh nghiệp 
viễn thông chú trọng hoàn thiện mạng 
truyền thông di động 4G, bảo đảm 
cung cấp dịch vụ ổn định trong toàn 
quốc từ năm 2018; có chính sách tiếp 
cận, nghiên cứu và phát triển 5G, đáp 
ứng yêu cầu Internet kết nối vạn vật 

trong thời gian sớm nhất. 
Tập trung phát triển một số lĩnh vực, 

sản phẩm trọng điểm về công nghiệp 
công nghệ thông tin - truyền thông có 
vai trò then chốt trong cuộc CMCN4; 
ưu tiên, chú trọng phát triển nhân lực 
công nghệ thông tin, đặc biệt là nhân 
lực về an toàn, an ninh thông tin; chỉ 
đạo các cơ quan thông tin báo chí, 
truyền thông định hướng dư luận, giúp 
cho các tổ chức và người dân có nhận 
thức đúng về CMCN4. 

Bộ KH&CN tập trung thúc đẩy hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia để phát triển mạnh mẽ doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Chủ trì, 
phối hợp các bộ, ngành, địa phương 
triển khai có kết quả Đề án Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025 đã được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết 
định số 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016. 

Bộ KH&CN chủ trì, phối hợp với 
các bộ, ngành, địa phương liên quan 
kết nối các chương trình, nhiệm vụ 
KH&CN để tăng cường năng lực tiếp 
cận cuộc CMCN4. Trong đó, tập trung 
thực hiện có hiệu quả các Chương 
trình KH&CN quốc gia về Toán học, 
Vật lý, Khoa học cơ bản; các chương 
trình Đổi mới công nghệ, Phát triển 
công nghệ cao, Sản phẩm quốc gia, 
Nâng cao năng suất chất lượng sản 
phẩm hàng hóa của doanh nghiệp, Sở 
hữu trí tuệ, Công nghiệp sinh học…. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giáo 
dục và Đào tạo thúc đẩy triển khai 
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giáo dục về khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật và toán học (STEM) trong 
chương trình giáo dục phổ thông; tổ 
chức thí điểm tại một số trường phổ 
thông ngay từ năm học 2017 - 2018. 
Nâng cao năng lực nghiên cứu, giảng 
dạy trong các cơ sở giáo dục đại học; 
tăng cường giáo dục những kỹ năng, 
kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả 
năng thích nghi với những yêu cầu 
của cuộc CMCN4. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội đổi mới đào tạo, dạy nghề trong hệ 
thống các trường đào tạo nghề theo 
hướng phát triển nguồn nhân lực, 
chuyển đổi nghề nghiệp có kỹ năng 
phù hợp, có thể tiếp thu, làm chủ và 
khai thác vận hành hiệu quả những 
tiến bộ công nghệ của CMCN4; 
nghiên cứu, đề xuất các chính sách, 
giải pháp khắc phục, giảm thiểu tác 
động, ảnh hưởng của CMCN4 tới cơ 
cấu thị trường lao động, an sinh xã 
hội; báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trong tháng 12 năm 2017. 

Khuyến khích doanh nghiệp đầu 
tư đổi mới công nghệ 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài 
chính tập trung xây dựng các cơ chế, 
chính sách về thuế, tài chính nhằm 
khuyến khích doanh nghiệp đầu tư 
cho các hoạt động đổi mới công nghệ, 
nghiên cứu phát triển và đầu tư kinh 
doanh trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin và các công nghệ tiên tiến khác. 
Tiếp tục rà soát, khẩn trương thực 
hiện triệt để Nghị quyết số 41/NQ-CP 

ngày 26 tháng 5 năm 2016 của Chính 
phủ về chính sách ưu đãi thuế thúc 
đẩy việc phát triển và ứng dụng công 
nghệ thông tin tại Việt Nam. 

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt 
Nam nghiên cứu, đánh giá xu hướng 
vận động của cuộc CMCN4, kịp thời 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm cơ 
sở chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương 
xây dựng các nhiệm vụ, chiến lược, 
quy hoạch phát triển ngành, vùng, địa 
phương. 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương rà soát, quy hoạch phát 
triển vùng, địa phương; đề xuất xây 
dựng kế hoạch và các nhiệm vụ trọng 
tâm để triển khai phù hợp với xu thế 
phát triển của CMCN4; rà soát các sản 
phẩm, lựa chọn sản phẩm chủ lực, phù 
hợp để tập trung đầu tư phát triển.  

Hội đồng quốc gia về phát triển bền 
vững và nâng cao năng lực cạnh tranh 
lồng ghép nội dung triển khai CMCN4 
trong quá trình tham mưu cho Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

Theo Chinhphu.vn 
 

BR-VT: NHIỀU HOẠT ĐỘNG 
THIẾT THỰC CHÀO MỪNG 
NGÀY KH&CN VIỆT NAM 18.5 

Sáng ngày 18-5, tại Trung tâm Hội 
nghị tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) tổ chức họp mặt ngày 
KH&CN Việt Nam 18-5 với chủ đề 
“Khoa học - Chìa khóa của tương 
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lai” và đón nhận Huân chương lao 
động Hạng Nhì của Chủ tịch nước, tổ 
chức trao giải thưởng về KH&CN của 
tỉnh lần thứ I. Tham dự buổi họp mặt, 
về phía Lãnh đạo tỉnh có Bà Nguyễn 
Thị Yến - Phó Bí thư thường trực Tỉnh 
ủy, Trưởng đoàn Đại biểu quốc hội 
tỉnh, ông Đặng Minh Thông - Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía Bộ 
KH&CN có PGS.TS Bùi Bá Bổng - Ủy 
viên Hội đồng chính sách KH&CN 
quốc gia, nguyên Thứ trưởng Bộ 
NN&PTNT, ông Lê Minh Khánh - Phó 
Cục trưởng Cục Công tác phía Nam - 
Bộ KH&CN. Về phía lãnh đạo Sở 
KH&CN có ông Mai Thanh Quang - 
Giám đốc Sở KH&CN. Cùng đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh, đại 
diện các đơn vị, DN, các nhà khoa 
học trên địa bàn tỉnh.  

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông 
Mai Thanh Quang cho biết, thời gian 
qua tỉnh BR-VT đã tổ chức nhiều hoạt 
động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, 
gắn liền với các mục tiêu và nhiệm vụ 
trọng tâm phát triển kinh tế xã hội ở 
địa phương. Ông thay mặt Sở 
KH&CN cảm ơn sự quan tâm, tạo 
điều kiện trong chỉ đạo của Bộ 
KH&CN, của Lãnh đạo tỉnh ủy, 
HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm 
lãnh đạo, động viên theo sát chỉ đạo 
để KH&CN của tỉnh phát triển và sự 
phối hợp, gắn kết của Sở ban ngành, 
UBND các huyện, thành phố và doanh 
nghiệp. Ông Quang nhấn mạnh để nối 
tiếp những thành tích và kết quả đạt 

được, thời gian tới tập thể CBCCVC 
của Sở sẽ tiếp tục phấn đấu để hoàn 
thành tốt nhiệm vụ được giao. Với 
những đóng góp quan trọng vào sự 
nghiệp phát triển KH&CN, Sở 
KH&CN đã vinh dự được Chủ tịch 
nước tặng thưởng Huân chương Lao 
động hạng Nhì. 

Phát biểu chào mừng tại Hội nghị, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Minh 
Thông thay mặt lãnh đạo tỉnh biểu 
dương những thành tích của ngành 
KH&CN và các nhà khoa học, người 
lao động sáng tạo đã có cống hiến, 
đóng góp thông qua những công trình, 
cụm công trình có giá trị, phục vụ sự 
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 
Trong thời gian tới, nhằm phát huy tốt 
vai trò của đội ngũ cán bộ KH&CN, 
UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ 
quan chức năng xây dựng và triển 
khai Đề án sử dụng hiệu quả đội ngũ 
trí thức của tỉnh; tạo cơ chế, môi 
trường và động lực để đội ngũ trí thức 
trong và ngoài tỉnh tích cực cống hiến 
cho sự nghiệp phát triển KH&CN; 
thường xuyên tổ chức gặp mặt giữa 
lãnh đạo, các cơ quan chức năng của 
tỉnh với các nhà khoa học để trao đổi, 
thảo luận những vấn đề đặt ra nhằm 
gắn kết KH&CN với phát triển kinh tế 
- xã hội ở địa phương; tiếp tục triển 
khai có chất lượng Quy chế giải 
thưởng KH&CN đối với những tác giả 
có công trình nghiên cứu, ứng dụng 
vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. 
Hàng năm tỉnh sẽ tổ chức tôn vinh 
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những tập thể, cá nhân có đề tài, sáng 
kiến hay, ứng dụng tốt trong thực 
tiễn… Ông cũng khẳng định, lãnh đạo 
tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện để 
ngành KH&CN của tỉnh ngày càng 
phát triển. Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
tin tưởng và hy vọng buổi họp mặt và 
tôn vinh này sẽ tạo động lực tích cực 
đối với hoạt động KH&CN trên địa 
bàn tỉnh. 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã khen 
thưởng cho 3 công trình, cụm công 
trình được tặng giải thưởng Hồ Chí 
Minh và 01 công trình được tặng giải 
thưởng Nhà nước về KH&CN. Đây là 
những giải thưởng cao quý được Đảng 
và Nhà nước ghi nhận nhằm tôn vinh 
các nhà khoa học, tác giả của các công 
trình, cụm công trình KH&CN xuất 
sắc, có giá trị cao về KH&CN, có tác 
dụng lớn và lâu dài trong đời sống 
nhân dân, góp phần quan trọng và 
thiết thực phục vụ sự nghiệp phát triển 
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
và KH&CN của đất nước. Ngoài ra, 
UBND tỉnh còn trao bằng chứng nhận 
Giải thưởng KH&CN tỉnh BR-VT lần 
thứ nhất cho 14 công trình, cụm công 
trình KH&CN xuất sắc trên địa bàn 
tỉnh. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ông Mai 
Thanh Quang - Giám đốc Sở KH&CN 
phát động cuộc thi “Ý tưởng khoa học 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ II” 
trong các lĩnh vực: Bảo vệ môi 
trường, An toàn giao thông, an toàn 
thực phẩm, phát triển du lịch và cải 

cách hành chính. Thời gian nhận hồ sơ 
dự thi từ ngày 01/01/2017 đến hết 
ngày 31/08/2017. Mẫu hồ sơ dự thi và 
mọi thông tin về cuộc thi được đăng 
trên website của Sở KH&CN tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu: http://sokhcn.baria-
vungtau.gov.vn. 

Theo Sở KH&CN 
 

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI VÀ 
PHÁT ĐỘNG KHỞI NGHIỆP ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO TỈNH BR-VT 

Những năm gần đây, phong trào 
khởi nghiệp ở nước ta đang có xu 
hướng nở rộ. Số lượng các vườn ươm, 
cơ sở hỗ trợ khởi nghiệp ngày một gia 
tăng. Năm 2015 là năm đầu tiên tổ 
chức Ngày hội Khởi nghiệp Đổi mới 
sáng tạo Việt Nam (Techfest) tại Việt 
Nam, với quy mô gần 1.000 người, 
khoảng 50 nhà đầu tư trong và ngoài 
nước đã đến dự, tham gia hoạt động 
kết nối giữa nhà đầu và các nhóm 
khởi nghiệp.  

Techfest có ý nghĩa quan trọng trong 
việc tạo ra một ngày hội, một sự kiện 
có thương hiệu quốc tế nơi các doanh 
nghiệp khởi nghiệp có thể tiếp cận với 
khách hàng tiềm năng, các nhà đầu tư, 
các chuyên gia đầu ngành về công 
nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, 
truyền thông trong nước và quốc tế.  

Sau Techfest 2015, hoạt động khởi 
nghiệp đã lớn mạnh, dần đi vào thực 
chất. Chính phủ cũng đã quyết định 
chọn năm 2016 là năm khởi nghiệp 
Quốc gia. Đồng thời, nhằm tạo lập 
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môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ 
trợ quá trình hình thành và phát triển 
loại hình doanh nghiệp có khả năng 
tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác 
tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình 
kinh doanh mới, ngày 18/5/2016, Thủ 
tướng Chính phủ đã ban hành quyết 
định số 844/QĐ-TTg phê duyệt Đề án 
“Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.  

Không nằm ngoài mục tiêu trên, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) xác 
định tinh thần khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo là yếu tố cốt lõi tạo ra thành 
công của các doanh nghiệp ngày nay. 
Để triển khai, cụ thể hóa các mục tiêu, 
nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia đến năm 2025” phù hợp với 
điều kiện và tình hình thực tiễn của 
địa phương, UBND tỉnh đã có Quyết 
định số 3380/QĐ-UBND về “Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 2016 – 
2020”. Theo đó, trong giai đoạn 2016-
2020, tỉnh sẽ hỗ trợ phát triển ít nhất 
200 dự án và 50 DN khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. 

 Đồng thời, nhằm phát động phong 
trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo 
trong doanh nhân trẻ, sinh viên, thanh 
niên, người lao động và nâng cao nhận 
thức về khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo trong các sở, ban, ngành, cộng 
đồng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh 
BR-VT, ngày 27/4/2017, tại Trung 
tâm Hội nghị tỉnh BR-VT đã diễn ra 

Hội nghị phát động khởi nghiệp tỉnh 
BR-VT năm 2017 do ông Nguyễn 
Hồng Lĩnh - Ủy viên Trung ương 
Đảng – Bí thư Tỉnh ủy – Chủ tịch 
HĐND tỉnh chủ trì phát động. 

Hội nghị đã thu hút sự tham gia của 
hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các đơn 
vị trực thuộc Bộ KH&CN như Cục 
Phát triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN, Cục công tác phía Nam; đại 
diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện/thành phố; đại diện 
các hội, đoàn thể, câu lạc bộ, doanh 
nghiệp, doanh nhân, đoàn viên thanh 
niên và đặc biệt là các em sinh viên 
năm cuối tại các trường đại học, cao 
đẳng trên địa bàn tỉnh. 

 
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh khẳng định, 

khởi nghiệp là bước đi cần thiết của 
một đất nước nói chung và địa phương 
nói riêng, vì đây chính là nhân tố, là 
động lực quan trọng tạo ra nguồn lực 
cho sự phát triển. Nhận thức được vấn 
đề này, cùng với cả nước, BR-VT 
đang triển khai đồng bộ nhiều giải 
pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ, tạo sự 
lan tỏa hoạt động này trong toàn xã 
hội. Tỉnh cam kết sẽ tạo mọi điều kiện 
thuận lợi để phát triển các doanh 
nghiệp, nhất là doanh nghiệp khởi 
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nghiệp với ý tưởng đổi mới sáng tạo, 
có hàm lượng chất xám cao. 

Đồng thời, tại hội nghị, ông Nguyễn 
Hồng Lĩnh cũng đã nêu các định 
hướng phát triển của tỉnh trong thời 
gian tới nhằm gợi mở cho các doanh 
nhân, các bạn đoàn viên thanh niên, 
sinh viên nắm bắt và có ý tưởng về 
khởi nghiệp như: về công nghiệp, 
cảng biển và dịch vụ hậu cần cảng, du 
lịch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng các doanh 
nhân, các bạn đoàn viên thanh niên và 
sinh viên phải mạnh mẽ, tự tin hơn 
trong thực hiện các ý tưởng khởi 
nghiệp, phát huy tinh thần đổi mới 
sáng tạo, kiên trì bền bỉ thực hiện mục 
tiêu. Về phía UBND tỉnh, cần quan 
tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền sâu rộng nhằm phát huy tinh 
thần khởi nghiệp trong xã hội và cộng 
đồng; thành lập Trung tâm Ươm tạo 
và Hỗ trợ khởi nghiệp, xây dựng và 
ban hành chính sách hỗ trợ khởi 
nghiệp của tỉnh, chỉ đạo đưa nội dung 
khởi nghiệp vào chương trình đào tạo 
của các trường phổ thông, cao đẳng, 
đại học trên địa bàn tỉnh, xem đây là 
giải pháp quan trọng nhằm ươm mầm, 
khơi dậy các ý tưởng kinh doanh, tư 
duy nghiên cứu, sáng tạo cho thế hệ 
trẻ. 

Trong quy hoạch phát triển vùng 
Đông Nam Bộ, BR-VT có rất nhiều 
tiềm năng, lợi thế phát triển, đây chính 
là môi trường, điều kiện sản sinh ra 
những ý tưởng mới, sáng tạo mới, tạo 

thêm nguồn lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng 
BR-VT thành tỉnh mạnh về công 
nghiệp, cảng biển, dịch vụ hậu cần 
cảng và du lịch như Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI đã đề ra. 

Tại Hội nghị Phát động khởi nghiệp 
tỉnh BR-VT năm 2017, ông Mai 
Thanh Quang - Giám đốc Sở KH&CN 
đã phát động Cuộc thi khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017. 
Đối tượng tham gia dự thi là những cá 
nhân, nhóm cá nhân và tổ chức, doanh 
nghiệp có ý tưởng, dự án khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo, có khả năng tăng 
trưởng nhanh dựa trên khai thác tài 
sản trí tuệ (sáng chế, giải pháp hữu 
ích, kiểu dáng công nghiệp…), công 
nghệ, mô hình kinh doanh mới dự 
kiến triển khai trên địa bàn tỉnh BR-
VT. Mỗi cá nhân, nhóm cá nhân và tổ 
chức, doanh nghiệp có thể tham gia 
một hay nhiều ý tưởng, dự án dự thi. 

Đối tượng dự thi có thể đăng ký ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc tất cả 
các ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ. Khuyến khích các ý 
tưởng, dự án khởi nghiệp thuộc các 
ngành, lĩnh vực theo định hướng phát 
triển của tỉnh (công nghiệp, công 
nghiệp hỗ trợ, cảng biển và dịch vụ 
hậu cần cảng, dịch vụ du lịch, nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao). 

Mẫu hồ sơ dự thi và thông tin về 
Cuộc thi được đăng tải trên website 
của Sở KH&CN tỉnh BR-VT: 
www.sokhcn.baria-vungtau.gov.vn. 
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Thời gian nhận hồ sơ dự thi đến hết 
ngày 15/9/2017. 

  Theo Sở KH&CN 
 
 
 

 
PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CƠ 
BẢN 4 LĨNH VỰC 

Nâng cao tiềm lực khoa học cơ bản 
trong 4 lĩnh vực: Hóa học, Khoa học 
sự sống, Khoa học trái đất và Khoa 
học biển; phấn đấu đưa vị thế của 
khoa học Việt Nam đến năm 2025 đạt 
trình độ tiên tiến trong khu vực, 
nghiên cứu có định hướng để tiếp thu, 
làm chủ các công nghệ tiên tiến trong 
lĩnh vực để phục vụ phát triển kinh tế 
xã hội và góp phần đảm bảo quốc 
phòng an ninh quốc gia. 

 Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt 
Chương trình phát triển khoa học cơ 
bản trong lĩnh vực Hóa học, Khoa học 
sự sống, Khoa học trái đất và Khoa 
học biển giai đoạn 2017 - 2025. 

Mục tiêu cụ thể của Chương trình là 
xây dựng được đội ngũ các nhà khoa 
học có trình độ cao, góp phần nâng 
cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực 
theo chuẩn quốc tế. Phát triển các 
nhóm nghiên cứu trẻ có tiềm năng 
trong các cơ sở giáo dục đại học, góp 
phần hình thành các trường đại học 
nghiên cứu, phấn đấu đến năm 2025 
mỗi lĩnh vực hình thành 15 - 20 nhóm 
nghiên cứu mạnh. 

Bên cạnh đó, nâng cao vị thế của 

khoa học Việt Nam trong khu vực và 
trên thế giới, phấn đấu đến năm 2025, 
một số ngành đứng thứ 3 - 4 trong 
trong khối các nước ASEAN. Tăng số 
công trình khoa học được công bố trên 
các tạp chí uy tín quốc tế (Danh mục 
thuộc cơ sở dữ liệu SCOPUS), trung 
bình hằng năm tăng 20 - 25%, đối với 
ngành Khoa học biển từ 10 - 15%. 

Xác định hướng ưu tiên cho 
nghiên cứu cơ bản  

Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 
Chương trình là xác định hướng ưu 
tiên cho nghiên cứu cơ bản và nghiên 
cứu cơ bản định hướng ứng dụng của 
04 lĩnh vực khoa học cơ bản đến năm 
2025, tầm nhìn đến 2030, bao gồm 
những hướng chủ yếu: Lĩnh vực Hóa 
học; lĩnh vực Khoa học sự sống; lĩnh 
vực Khoa học trái đất; lĩnh vực Khoa 
học biển. 

Nhà nước đặt hàng các nhiệm vụ cấp 
quốc gia theo những hướng nghiên 
cứu ưu tiên cho các tổ chức khoa học 
công nghệ chuyên ngành, hướng đến 
các sản phẩm ứng dụng trong sản xuất 
và đời sống. 

 Nâng cao năng lực nghiên cứu cơ 
bản của các cơ sở giáo dục đại học 
(trường đại học, viện nghiên cứu có 
đào tạo trình độ tiến sỹ). Cụ thể, đầu 
tư các phòng thí nghiệm khoa học cơ 
bản trọng điểm cấp bộ ngành trong 
từng lĩnh vực, tổ chức và triển khai 
các nhiệm vụ nghiên cứu cơ bản cho 
các tiến sỹ trẻ, các nhiệm vụ nghiên 
cứu tiềm năng, hình thành các nhóm 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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nghiên cứu mạnh gắn với các phòng 
thí nghiệm nêu trên. Có hình thức 
khen thưởng học sinh, sinh viên đạt 
giải tại các cuộc thi quốc gia và quốc 
tế. 

Đẩy mạnh triển khai việc đào tạo 
nguồn nhân lực sau đại học (thạc sỹ, 
tiến sỹ) trong một số Chương trình 
đào tạo đã được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt (Đề án đào tạo giảng viên 
có trình độ tiến sỹ cho các trường đại 
học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 
theo Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 
17/6/2010; Đề án đào tạo cán bộ ở 
nước ngoài bằng ngân sách nhà nước 
giai đoạn 2013 - 2020 theo Quyết định 
số 599/QĐ-TTg ngày 17/4/2013), đào 
tạo, bồi dưỡng chuyên gia theo nhóm, 
sau tiến sỹ (Đề án đào tạo, bồi dưỡng 
nhân lực khoa học và công nghệ ở 
trong nước và nước ngoài bằng ngân 
sách nhà nước theo Quyết định số 
2395/QĐ-TTg ngày 25/12/2015) và 
thông qua các nhiệm vụ KH&CN các 
cấp, thông qua hợp tác quốc tế. 

Thực hiện việc thưởng cho các nhà 
khoa học đã công bố bài báo quốc tế 
trong nghiên cứu cơ bản (ISI, SCI, 
SCIE); hỗ trợ kinh phí tham gia các 
hội thảo, hội nghị khoa học trong 
nước và quốc tế thuộc lĩnh vực theo 
quy định tại Nghị định số 
99/2014/NĐ-CP ngày 25/10/2014 về 
đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến 
khích hoạt động KH&CN trong các cơ 
sở giáo dục đại học. 

Đầu tư các phòng thí nghiệm khoa 

học cơ bản ở các cơ sở giáo dục đại 
học. Đầu tư một số trang thiết bị lớn, 
hiện đại, đặc thù có cơ chế sử dụng 
chung, các trạm quan trắc, xử lý số 
liệu ở các viện chuyên ngành. Có 
phương án đầu tư và thuê tàu nghiên 
cứu về khoa học biển. 

Ưu tiên tài trợ nghiên cứu khoa 
học cơ bản 4 lĩnh vực 

Nhiệm vụ và giải pháp khác là Quỹ 
Phát triển KH&CN Quốc gia ưu tiên, 
tăng cường tài trợ nghiên cứu khoa 
học cơ bản trong các lĩnh vực Hóa 
học, Khoa học sự sống, Khoa học trái 
đất và Khoa học biển thông qua các 
Hội đồng chuyên ngành theo 04 lĩnh 
vực nêu trên. 

Tăng cường hợp tác quốc tế, cụ thể, 
hợp tác song phương (Quỹ nghiên cứu 
cơ bản Liên bang Nga,…) và các quốc 
gia có nền khoa học cơ bản tiên tiến 
khác ở Đông Á, EU, Bắc Mỹ; hợp tác 
đa phương, trong đó tập trung các 
chương trình của UNESCO và các 
kênh hợp tác quốc tế khác có liên 
quan. 

Lồng ghép các nhiệm vụ và giải 
pháp của Chương trình với các 
chương trình đào tạo nhân lực trình độ 
cao, các chương trình KH&CN cấp 
quốc gia đã được Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt; các chương trình, 
nhiệm vụ về Bảo tồn và sử dụng bền 
vững nguồn gen đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030 (Quyết định số 
1671/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của 
Thủ tướng Chính phủ), về Quy hoạch 
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mạng lưới các viện, trung tâm nghiên 
cứu và phòng thí nghiệm về công 
nghệ sinh học đến năm 2025 (Quyết 
định số 1670/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 
của Thủ tướng Chính phủ). 

Theo Chinhphu.vn 
 

TRÁNH TẠO KẼ HỞ TRONG 
HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ  

Chính sách của Nhà nước đối với 
hoạt động chuyển giao công nghệ 
(CGCN); Phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ (KH&CN); Thúc 
đẩy thương mại hóa công nghệ, kết 
quả nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; Hỗ trợ, khuyến khích 
doanh nghiệp ứng dụng, đổi mới công 
nghệ; Tăng cường vai trò quản lý nhà 
nước đối với hoạt động CGCN;... Đó 
là những nội dung được tập trung sửa 
đổi trong Luật CGCN (sửa đổi). 

Tại Phiên họp thứ 8 của Ủy ban 
Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), 
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim 
Ngân cho rằng, sau khi Luật này ra 
đời, hoạt động CGCN sẽ tốt hơn, việc 
phát triển thị trường công nghệ sẽ tiến 
nhanh hơn.   

Nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung 
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công 

nghệ và Môi trường (KH, CN&MT) 
Quốc hội Phan Xuân Dũng cho biết, 
liên quan đến chính sách của Nhà 
nước về CGCN, một số ý kiến đề nghị 
bổ sung chính sách khuyến khích hoạt 
động CGCN cao và tiên tiến đã được 

kiểm chứng, hoàn chỉnh từ nước ngoài 
vào Việt Nam; bổ sung chính sách 
khuyến khích CGCN từ Việt Nam ra 
nước ngoài…  

Tiếp thu ý kiến của Đại biểu Quốc 
hội (ĐBQH), trong Dự thảo Luật, tại 
Điều 4 đã bổ sung các chính sách về 
CGCN từ khu vực có vốn đầu tư nước 
ngoài sang doanh nghiệp trong nước, 
nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 
đáp ứng cho hoạt động CGCN; đẩy 
mạnh xã hội hóa trong hoạt động 
CGCN; khuyến khích hợp tác công - 
tư để triển khai các dự án đổi mới 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát 
triển cơ sở hạ tầng và hoạt động 
nghiên cứu chung với doanh nghiệp.  

 Dự thảo Luật cũng đã bổ sung Điều 
34 về phát triển công nghệ tạo ra và 
hoàn thiện các sản phẩm chủ lực, 
trọng điểm, quốc gia trong đó quy 
định rõ chính sách ưu tiên, khuyến 
khích, ưu đãi về tín dụng, thuế, đất đai 
đối với việc phát triển, chuyển giao, 
ứng dụng các công nghệ tạo ra và 
hoàn thiện sản phẩm chủ lực, sản 
phẩm trọng điểm và sản phẩm quốc 
gia có khả năng cạnh tranh trên thị 
trường trong nước và ngoài nước.  

Về thẩm định công nghệ trong các 
dự án đầu tư, Thường trực Ủy ban 
KH,CN&MT và Ban soạn thảo nhất 
trí cho rằng hoạt động CGCN là vấn 
đề rất quan trọng vì vị thế của một 
quốc gia gắn liền với trình độ công 
nghệ của quốc gia đó. Để có thể kiểm 
soát có hiệu quả công nghệ của các dự 
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án đầu tư, cần thiết phải phân luồng 
công nghệ, quy định trách nhiệm, 
trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ 
ngay trong Luật này đồng thời phải 
phù hợp với Luật đầu tư, Luật xây 
dựng và các luật khác có liên quan để 
giảm thiểu tối đa thủ tục đầu tư đáp 
ứng yêu cầu cải cách hành chính và 
thuận lợi trong đầu tư của doanh 
nghiệp.  

Do đó, trong Dự thảo Luật đã bổ 
sung, chỉnh sửa 3 Điều tương ứng với 
3 Danh mục (luồng) công nghệ. Theo 
Dự thảo, Chính phủ căn cứ vào tình 
hình thực tế để ban hành cụ thể các 
Danh mục này. Dự thảo Luật đã bổ 
sung quy định rõ ràng, cụ thể trách 
nhiệm của các cơ quan có liên quan tại 
Điều 13 “Thẩm định công nghệ của 
dự án đầu tư” và Điều 14 “Thẩm 
quyền thẩm định công nghệ dự án đầu 
tư” và quy định về nội dung thẩm định 
công nghệ dự án đầu tư (Điều 17); quy 
định cụ thể yêu cầu về nội dung công 
nghệ trong hồ sơ dự án đầu tư (Điều 
15) và trình tự thẩm định công nghệ 
dự án đầu tư (Điều 16). 

Khuyến khích thúc đẩy CGCN 
Chủ nhiệm Ủy ban KH, CN&MT 

của Quốc hội cho biết, Dự thảo Luật 
đã chỉnh sửa, bổ sung, đề xuất một số 
chính sách đối với các hoạt động 
KH&CN nói chung như nghiên cứu 
khoa học, nghiên cứu, triển khai thực 
nghiệm, phát triển công nghệ, ứng 
dụng công nghệ, dịch vụ KH&CN, 
phát huy sáng kiến và hoạt động sáng 

tạo khác để thúc đẩy phát triển, 
thương mại hóa công nghệ.  

Đối với việc khuyến khích doanh 
nghiệp ứng dụng, đổi mới công nghệ, 
Dự thảo Luật cũng đã mở rộng phạm 
vi sử dụng Quỹ phát triển KH&CN, 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia đối 
với hoạt động ứng dụng, chuyển giao, 
đổi mới công nghệ; khuyến khích hợp 
tác công - tư, tổ chức chính trị - xã 
hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội 
nghề nghiệp tham gia vào các dự án 
đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. 

Để thúc đẩy phát triển thị trường 
KH&CN, tạo lập môi trường cho hoạt 
động CGCN, Dự thảo Luật quy định 
Nhà nước khuyến khích, đầu tư từ 
nguồn ngân sách nhà nước dành cho 
hoạt động KH&CN và huy động các 
nguồn vốn hợp pháp khác để phát 
triển tổ chức trung gian, nâng cao 
năng lực nguồn cung, cầu công nghệ. 
Đồng thời, Dự thảo Luật đã rà soát, 
chỉnh sửa, bổ sung các biện pháp khác 
để khuyến khích thúc đẩy CGCN và 
phát triển thị trường công nghệ được 
quy định tại các điều về chương trình 
đổi mới công nghệ quốc gia; chính 
sách thuế để thúc đẩy hoạt động ứng 
dụng, chuyển giao và đổi mới công 
nghệ; góp vốn bằng công nghệ vào dự 
án đầu tư; công bố, trình diễn, giới 
thiệu công nghệ; quyền của tổ chức, 
cá nhân kinh doanh dịch vụ CGCN; 
hoạt động môi giới, tư vấn và xúc tiến 
CGCN; hoạt động đánh giá, định giá 
và giám định công nghệ; trách nhiệm 
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của cơ quan đại diện ngoại giao Việt 
Nam ở nước ngoài đối với hoạt động 
CGCN. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh cho biết, để thúc đẩy phát triển 
KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp, 
Dự thảo Luật đã bổ sung Điều 49 về 
CGCN trong nông nghiệp với những 
đặc thù về phương thức chuyển giao 
tiến bộ kỹ thuật về giống, sản phẩm, 
quy trình sản xuất, giải pháp kỹ thuật, 
giải pháp quản lý trong nông nghiệp và 
các hình thức chuyển giao như đào tạo, 
tập huấn, bồi dưỡng, xây dựng mô hình 
trình diễn, thông tin tuyên truyền,...  

Về quản lý nhà nước đối với hoạt 
động CGCN, Dự thảo Luật đã rà soát, 
chỉnh sửa, bổ sung trách nhiệm của 
Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ có 
liên quan, chính quyền địa phương 
trong việc quản lý hoạt động CGCN 
và bố cục thành 1 Chương quản lý nhà 
nước về CGCN. Dự thảo Luật cũng bổ 
sung, chỉnh sửa Điều 51 về thống kê 
ứng dụng, chuyển giao và đổi mới 
công nghệ. 

Cần quy định chặt chẽ 
Cho ý kiến về một số vấn đề lớn của 

dự án Luật CGCN (sửa đổi), các thành 
viên UBTVQH cơ bản đồng ý với 
hướng tiếp thu, giải trình của cơ quan 
thẩm tra - UBKH, CN&MT của Quốc 
hội; yêu cầu cơ quan thẩm tra tiếp tục 
rà soát để thống nhất hệ thống pháp 
luật, tránh xung đột với các Luật Ngân 
sách, Thuế, Đầu tư, KH&CN, đồng 
thời bảo đảm tính khả thi, cụ thể, tránh

quy định chung chung.  
Về quy định ưu tiên sử dụng sản 

phẩm trong nước được nêu trong Dự 
thảo, theo ý kiến các thành viên 
UBTVQH, nên xem xét kỹ nội dung 
này để không làm ảnh hưởng tới quy 
định thống nhất trong Tổ chức 
Thương mại Thế giới (WTO). 

Đánh giá cao báo cáo giải trình, tiếp 
thu dự án Luật, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, Ban 
soạn thảo đã tiếp thu ý kiến đại biểu 
rất đầy đủ, từ quy định loại dự án nào 
phải thẩm định công nghệ đến trách 
nhiệm cơ quan quản lý nhà nước trong 
thẩm định cũng như việc hậu kiểm. 
Đồng thời nhấn mạnh, Luật CGCN ra 
đời phải làm sao ngăn chặn việc đưa 
công nghệ, thiết bị lạc hậu, gây ô 
nhiễm vào nước ta. 

Tổng hợp 
 

THANH TRA CHUYÊN ĐỀ QUẢN 
LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUỒN 
PHÓNG XẠ TRÊN TOÀN QUỐC 

Bộ KH&CN chỉ đạo triển khai thanh 
tra chuyên đề năm 2017: “Chấp hành 
quy định của pháp luật về năng lượng 
nguyên tử đối với các tổ chức, cá 
nhân quản lý, sử dụng nguồn phóng 
xạ” trên toàn quốc. 

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN), thời gian tiến hành Cuộc 
thanh tra chuyên đề thống nhất trên 
toàn quốc sẽ diễn ra trong hai tháng 7 
và 8/2017. Dự kiến Hội nghị tổng kết 
Cuộc thanh tra chuyên đề năm 2017 sẽ 
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tổ chức trong quý IV/2017. 
Bộ KH&CN cho rằng, trong những 

năm qua, ứng dụng năng lượng 
nguyên tử (NLNT), trong đó sử dụng 
nguồn phóng xạ (NPX), thiết bị bức 
xạ trong sản xuất, kinh doanh đã mang 
lại những lợi ích to lớn trong đời sống 
kinh tế xã hội. Tuy nhiên, song song 
với lợi ích không thể phủ nhận của 
việc ứng dụng NLNT thì hoạt động 
này cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy 
hiểm cần phải được kiểm soát và bảo 
đảm an toàn bức xạ (ATBX), an 
ninh NPX ở mức độ cao nhất, ổn định 
và lâu dài. 

 
 Thống kê mới nhất, tính đến cuối 

năm 2016, trên toàn quốc có 1121 cơ 
sở sử dụng NPX với tổng số 3932 
nguồn. Trong các năm 2015, 2016, 
trung bình mỗi năm, cơ quan thanh tra 
chuyên ngành an toàn bức xạ và hạt 
nhân (ATBXHN) thanh tra được 120 
cơ sở, chiếm tỷ lệ  10,7% tổng số cơ 
sở sử dụng NPX trong cả nước. Như 
vậy, nếu thanh tra với tiến độ như hiện 
nay thì phải sau 10 năm, một cơ sở có 
NPX mới phải thanh tra lại. Con số 
này là vấn đề đáng lo ngại đối với 
công tác quản lý ATBXHN hiện nay. 

Theo báo cáo của Thanh tra Cục 
ATBXHN, trong 2 năm 2015 và 2016, 

qua thanh tra phát hiện được 22 cơ sở 
có vi phạm (trên tổng số 99 cơ sở 
được thanh tra, chiếm xấp xỉ 22,2%), 
xử phạt 352 triệu đồng. Như vậy, cứ 4 
cơ sở được thanh tra thì có 1 cơ sở vi 
phạm pháp luật về NLNT. Các hành 
vi vi phạm chủ yếu gồm: Vi phạm về 
giấy phép tiến hành công việc bức xạ; 
vi phạm về kiểm xạ; vi phạm quy định 
về chuyển giao NPX ra khỏi đơn vị; vi 
phạm quy định về kiểm soát liều chiếu 
xạ; vi phạm các quy định về an ninh 
NPX dẫn đến làm mất NPX.  

Hiện nay, trong quá trình xây dựng 
và phát triển kinh tế xã hội, nhiều 
doanh nghiệp đã và đang sử dụng 
NPX, do hoạt động sản xuất kinh 
doanh khó khăn đã ngừng hoạt động 
hoặc tuyên bố phá sản. Quá trình 
chuyển giao hoạt động giữa các chủ 
thể quản lý NPX, đã buông lỏng quản 
lý do thiếu hiểu biết hoặc ý thức chấp 
hành pháp luật kém và đã gây nên 
nhiều sự cố mất an ninh NPX. 

Có thể ví dụ một vụ việc mất an 
ninh NPX thời gian gần đây tại một số 
cơ sở như: Nhà máy luyện phôi thép - 
Chi nhánh Công ty CP thép Pomina, 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (01 nguồn, 
năm 2015), Công ty CP Xi măng và 
Vật liệu xây dựng Cầu Đước, tỉnh 
Nghệ An (03 nguồn, năm 2015), Công 
ty CP Tập đoàn Tân Mai TP Biên Hòa 
tỉnh Đồng Nai (05 nguồn, năm 2015), 
Công ty CP thép Anh Vũ, Tp. Hải 
Phòng (03 nguồn, năm 2016), Công ty 
CP Xi măng Bắc Kạn DATC, tỉnh Bắc 
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Kạn (01 nguồn, 2016). 
Các vụ mất NPX cũng như các vụ 

gây mất an ninh NPX kể trên đã chỉ ra 
rằng sự thiếu ý thức trong việc thực 
hiện quy định pháp luật trong quản lý 
bảo đảm ATBX, an ninh NPX của tổ 
chức, cá nhân sử dụng, lưu giữ NPX 
còn diễn ra nhiều lúc, nhiều nơi và đòi 
hỏi cơ quan quản lý nhà nước các cấp 
cần phải tăng cường công tác thanh tra 
trong lĩnh vực này, đặc biệt đối với 
những cơ sở sử dụng, lưu giữ NPX, 
các đơn vị tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra 
mất ATBX, an ninh NPX như các cơ 
sở quản lý NPX di động (chụp ảnh 
phóng xạ công nghiệp, đo độ chặt, độ 
ẩm...), các cơ sở sử dụng NPX trong 
hệ các thiết bị đo, điều khiển tự động 
quá trình sản xuất, các cơ sở lưu giữ 
NPX trên phạm vi toàn quốc. 

Trước tình hình nêu trên và để tiếp 
tục tăng cường công tác quản lý 
ATBXHN, nâng cao ý thức của tổ 
chức, cá nhân sử dụng NPX trong việc 
chấp hành quy định pháp luật về 
NLNT, đồng thời có điều kiện tập 
trung lực lượng tiến hành thanh tra để 
đánh giá tổng thể hoạt động quản lý 
chuyên ngành ATBXHN trên toàn 
quốc, Bộ KH&CN chỉ đạo các lực 
lượng trong toàn ngành triển khai 
mạnh mẽ hoạt động thanh tra chuyên 
đề “Thanh tra việc chấp hành quy định 
của pháp luật về năng lượng nguyên 
tử đối với các tổ chức, cá nhân quản 
lý, sử dụng nguồn phóng xạ”. 

Theo Vietq.vn 

HỖ TRỢ DN CHUYỂN GIAO, 
ỨNG DỤNG KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ TRONG NÔNG NGHIỆP 

Doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 80% 
kinh phí mua bản quyền công nghệ 
hoặc thực hiện đề tài nghiên cứu tạo 
ra sản phẩm mới; cải tiến công nghệ, 
công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi 
trường... 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 
một trong những nội dung chính được 
Bộ hoàn thiện tại dự thảo Nghị định 
về chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, 
nông thôn để trình Thủ tướng Chính 
phủ trong thời gian tới, đó là hỗ trợ 
đặc biệt cho nghiên cứu, chuyển giao, 
áp dụng khoa học công nghệ. 

Theo đó, DN được hỗ trợ 80% kinh 
phí mua bản quyền công nghệ hoặc 
thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra sản 
phẩm mới; cải tiến công nghệ, công 
nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 
công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, 
nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng. Mức 
hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/đề tài/bản 
quyền. 

Điều kiện được hỗ trợ là DN có 
doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 
lần mức hỗ trợ. DN phối hợp, đặt 
hàng với các nhà khoa học đã và đang 
công tác tại các trường, viện nghiên 
cứu để thực hiện đề tài. 

DN thực hiện dự án sản xuất thử 
nghiệm sản phẩm mới, áp dụng công 
nghệ mới được hỗ trợ 70% kinh phí 
đầu tư nhưng không quá 5 tỷ đồng/dự 
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án; được miễn thuế nhập khẩu thiết bị 
trong nước chưa sản xuất được. 

Đối với DN có dự án nhân giống cây 
trồng, giống cây dược liệu bằng công 
nghệ nhân mô, công nghệ gen được hỗ 
trợ 80% kinh phí đầu tư nhưng không 
quá 5 tỷ đồng/dự án. Điều kiện hỗ trợ 
là quy mô từ 3 triệu cây/năm trở lên. 
Trường hợp quy mô dự án tăng thì 
mức hỗ trợ tăng tương ứng nhưng 
không quá 10 tỷ đồng/dự án. 

Đối với DN có dự án trồng thử 
nghiệm các cây trồng mới có giá trị 
cao được hỗ trợ 70% chi phí nhưng 
không quá 2 tỷ đồng/dự án để xây 
dựng đồng ruộng, sản xuất giống, thiết 
bị bảo quản. Điều kiện hỗ trợ là diện 
tích thử tối thiểu 5 ha và dự án có ý 
kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn. 

Bên cạnh việc hỗ trợ đặc biệt cho 
nghiên cứu, chuyển giao, áp dụng 
khoa học công nghệ, trong dự thảo 
Nghị định cũng nêu rõ nội dung hỗ trợ 
đầu tư nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao. 

Theo đó, DN có dự án nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ 
khi đáp ứng các điều kiện như dự án 
có doanh thu tối thiểu 500 triệu 
đồng/ha/năm đối với trồng trọt và 1 tỷ 
đồng/ha/năm đối với nuôi trồng thủy 
hải sản; quy mô từ 3 ha trở lên. Tiêu 
chí dự án nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định. 

Đối với DN có dự án nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ 
cơ sở hạ tầng gồm: giao thông, điện, 
nước, xử lý môi trường trong hàng rào 
dự án; mức hỗ trợ 500 triệu đồng/ha 
nhưng tối đa không quá 10 tỷ đồng/dự 
án. 

DN có dự án sản xuất rau, hoa, quả 
an toàn được hỗ trợ chi phí xây dựng 
cơ sở hạ tầng, vật tư trang thiết bị mức 
hỗ trợ 100.000 đồng/m2 nhà lưới, nhà 
kính, nhà màng. 

Ngoài hỗ trợ theo quy định trên, nếu 
dự án chưa có đường giao thông, hệ 
thống điện, hệ thống cấp thoát nước 
đến hàng rào dự án thì được hỗ trợ 
thêm 70% chi phí và tổng mức hỗ trợ 
không quá 5 tỷ đồng/dự án để đầu tư 
xây dựng các hạng mục nêu trên (có 
thể lập dự án riêng). 

DN đầu tư xây dựng các khu, vùng 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
được hỗ trợ tối đa 200 triệu đồng/ha 
để xây dựng cơ sở hạ tầng, giao thông 
điện, nước và xử lý môi trường. Dự án 
đầu tư trong khu, vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ 
60% chi phí đầu tư nhưng không quá 
5 tỷ đồng/dự án… 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 
 
 
 Bước tiến y học khiến nhân loại 
mừng rỡ: Vá tim bằng công nghệ 3D  

Khi một người bị đau tim, máu 
không thể vận chuyển đến các cơ tim 

THÀNH TỰU KH&CN 
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khiến chúng bị chết và tạo thành sẹo 
do cơ thể người không thể tự thay thế 
các tế bào cơ tim mới. Những sẹo này 
sẽ trở thành thủ phạm ảnh hưởng đến 
chức năng của tim và khiến một người 
bị suy tim trong tương lai. 

Theo một nghiên cứu được công bố 
mới đây, các nhà khoa học đến từ 
nhiều trường đại học của Mỹ, dẫn đầu 
là Đại học Minnesota, đã sử dụng 
công nghệ in laser 3D để in một 
miếng vá sau khi mô hình hóa cấu trúc 
tế bào tim bằng một máy quét 3 chiều 
rồi nuôi trong phòng thí nghiệm. 
Thành phần miếng vá chính là tế bào 
gốc được lấy từ tế bào tim của người 
trưởng thành. 

Kết quả trên chuột thí nghiệm cho 
thấy, miếng vá hoạt động rất hiệu quả, 
giúp cải thiện đáng kể chức năng của 
tim. Nó trở thành một phần của tim và 
thích nghi với cơ thể mà không cần 
phải phẫu thuật. 

Giáo sư Brenda Ogle tại Đại học 
Minnesota cho biết, nghiên cứu sẽ 
được tiến hành rộng rãi hơn trên động 
vật thậm chí trên cả con người trong 
vài năm tới. 

Hiện tại, các nhà khoa học đã sẵn 
sàng tạo ra miếng vá lớn hơn để thử 
nghiệm trên tim lợn. Tim lợn có kích 
thước tương đương tim của con người. 

Theo Tiền phong 
 

 Chế biến bã cà phê thành xăng 
sinh học theo cách tối ưu nhất   

Bã cà phê từng được dùng để lọc 

nước, làm đường giao thông, và bộ 
phận hấp thụ carbon hay chế biến 
xăng sinh học. Tuy nhiên vì chi phí đắt 
đỏ, nên tính phổ biến không cao. Hiện 
nay, các nhà khoa học đại học 
Lancaster vừa phát triển một phương 
pháp đơn giản để chế biến bã cà phê 
thành xăng sinh học với chi phí thấp. 

Đa phần, bã cà phê hiện nay đều là 
sản phẩm bỏ đi sau khi sử dụng. Đối 
với phương pháp chế biến bã cà phê 
thành xăng sinh học theo cách thông 
thường: trộn bã cà phê với haxane ở 
nhiệt độ 60ºC trong từ một đến hai 
giờ, để chiết xuất dầu từ bã cà phê. 
Tiếp theo, haxane sẽ được làm bay hơi 
và còn lại tinh dầu. Methanol và chất 
xúc tác sẽ được bổ sung để tạo thành 
xăng sinh học, và glycerol phụ phẩm 
cũng được tạo ra từ quá trình này. 
Cuối cùng tách lọc để tạo ra xăng sinh 
học. 

 
Dẫn đầu nghiên cứu là GS. Vesna 

Najdanovic-Visak đã phát triển một 
kỹ thuật mới trong chế biến bã cà phê 
thành xăng sinh học được gọi là quy 
trình chuyển đổi tại chỗ, quy trình này 
đơn giản hóa hai bước chiết xuất dầu 
và biến dầu thành xăng sinh học chỉ 
còn một. Haxane được loại bỏ hoàn 
toàn, methanol và một số chất xúc tác 
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khác sẽ được bổ sung trực tiếp vào 
hợp chất. Và như thế, dầu được chiết 
xuất từ bã cà phê nhờ quy trình này 
chỉ mất khoảng 10 phút thay vì một 
đến hai tiếng như trước đây. 

Theo canthostnews.vn 
 

 Nghiên cứu thành công vắcxin ho 
gà trên phụ nữ có thai, giảm nguy cơ 
nhiễm bệnh ở trẻ    

Công trình nghiên cứu “Vắc xin ho 
gà trên phụ nữ có thai tại Việt Nam: 
kết quả của một thử nghiệm lâm sàng 
ngẫu nhiên” đã đưa ra các bằng 
chứng khoa học chứng minh tiêm 
phòng ho gà (vắc xin ho gà vô bào) 
cho phụ nữ có thai là an toàn và có 
thể sử dụng để giảm thiểu nguy cơ 
nhiễm bệnh ho gà ở trẻ nhỏ. 

Nghiên cứu do GS.TS. Đặng Đức 
Anh, Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương làm chủ nhiệm, được 
thực hiện từ năm 2012-2016. Đề tài 
nằm trong khuôn khổ hợp tác song 
phương giữa Bỉ và Việt Nam (FWO-
NAFOSTED), do Viện Vệ sinh Dịch 
tễ Trung ương là đơn vị chủ trì vinh 
dự được là một trong những đề cử 
được nhận Giải thưởng Tạ Quang Bửu 
năm 2017. 

“Đây là công trình nghiên cứu khoa 
học đầu tiên ở Việt Nam, áp dụng việc 
tiêm vắc xin phòng bệnh ho gà - bạch 
hầu - uốn ván cho phụ nữ có thai tại 
thời điểm 18 - 36 tuần tuổi thai với 
mục đích tăng cường miễn dịch chủ 
động phòng bệnh ho gà từ mẹ truyền 

cho con, đặc biệt bảo vệ trẻ ngay từ 
lúc sinh và trong giai đoạn 2 tháng 
tuổi trước khi trẻ bắt đầu được tiêm 
vắc xin phòng bệnh”, GS.TS. Đặng 
Đức Anh chia sẻ. 

Nhóm nghiên cứu đã chọn 2 nhóm 
người để tiến hành nghiên cứu. Nhóm 
1:  Phụ nữ có thai (18-36 tuần), tuổi từ 
18 - 40 tuổi khoẻ mạnh bình thường, 
không có bệnh tật; Nhóm 2: Trẻ sơ 
sinh (được sinh bởi những bà mẹ tham 
gia vào nghiên cứu) khoẻ mạnh bình 
thường, không có bệnh tật. 

Công trình nghiên cứu mang lại các 
kết quả có ý nghĩa khoa  học như công 
trình đã đánh giá được tính an toàn 
của vắc xin phòng ho gà - bạch hầu - 
uốn ván (là loại vắc xin hấp phụ, giải 
độc tố uốn ván, giải độc tố bạch hầu 
giảm liều và ho gà vô bào) trên phụ nữ 
có thai tại Việt Nam. Đây là bằng 
chứng góp phần khuyến cáo sử dụng 
vắc xin này cho phụ nữ có thai nhằm 
phòng bệnh ho gà - bạch hầu - uốn 
ván, với một liều duy nhất.  

Công trình cũng đã đánh giá đáp 
ứng kháng thể ho gà ở máu bà mẹ và 
cuống rốn sau khi tiêm phòng vắc xin 
ở thời kỳ mang thai. Sau khi tiêm vắc 
xin đáp ứng miễn dịch tốt, nồng độ 
kháng thể kháng ho gà, bạch hầu, uốn 
ván ở các bà mẹ đều tăng cao so với 
trước khi tiêm. Đồng thời, nồng độ 
kháng thể ở máu cuống rốn cao hơn rõ 
rệt ở nhóm trẻ là con của những phụ 
nữ được tiêm vắc xin phòng bệnh khi 
mang thai và chứng minh khả năng 
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bảo vệ trẻ ở giai đoạn khi mới sinh và 
trước khi tiêm mũi vắc xin phòng 
bệnh ho gà đầu tiên theo lịch của 
chương trình Tiêm chủng quốc gia.  

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

 Trình làng thiết bị chuyển đổi 
sóng biển thành điện năng  

Một thiết bị trị giá 5 triệu USD khai 
thác năng lượng sóng biển sẽ trở 
thành một nguồn cung cấp chủ yếu 
cho mạng lưới điện của bang 
Tasmania của Australia. 

Sản phẩm của công ty Wave Swell 
(Australia) sẽ được lắp đặt tại đáy 
biển gần bờ biển đảo King, một điểm 
du lịch nổi tiếng nằm giữa hai bang 
Victoria và Tasmania. 

Năng lượng do thiết bị này sản xuất 
sẽ được nạp vào lưới điện của Hydro 
Tasmania vốn hoạt động hoàn toàn 
bằng các nguồn năng lượng tái tạo và 
sẽ cung cấp điện cho một nửa số dân 
cư của Đảo King hiện có 1.600 người. 

Công ty Wave Swell cho biết thiết bị 
có thể sản xuất điện với chi phí điện 
khoảng 7,4 cent Mỹ cho mỗi kilowatt 
giờ, thấp hơn đáng kể so với chi phí 
trung bình của Australia hiện ở mức 
19 cent Mỹ/kilowatt giờ. 

Trước khi sản phẩm mới này của 
Wave Swell ra đời, nhiều công ty gặp 
khó khăn trong việc khai thác thương 
mại năng lượng sóng biển. Ít nhất có 
20 dự án trên toàn thế giới không vượt 
qua giai đoạn thí nghiệm. 

Theo Vietnamplus 

 
 

 
NHỮNG CÔNG NGHỆ CAO LÀM 
THAY ĐỔI NỀN NÔNG NGHIỆP 
THẾ GIỚI 

Thách thức chính hiện nay của nông 
nghiệp trên thế giới là tìm kiếm các 
phương tiện để gia tăng năng suất 
nông nghiệp - sản xuất nhiều hơn với 
ít nguồn lực hơn (đất, phân bón, nước, 
thuốc trừ sâu) - để đáp ứng nhu cầu 
của dân số thế giới ngày càng tăng.  

Dưới đây là những công nghệ cao 
được các chuyên gia dự đoán sẽ làm 
thay đổi nền nông nghiệp thế giới 
trong tương lai. 

Máy trút hạt tự động 
John Fulton, chuyên gia nông nghiệp 

thuộc Đại học Auburn, cho biết: 
“Những hệ thống này sẽ giúp tự động 
đổ đầy hạt vào các thùng xe hoặc toa 
xe một cách dễ dàng. Công nghệ giúp 
cải thiện từ 10% đến 15% hiệu quả 
thu hoạch từ quy trình trút hạt. Hiệu 
quả này có thể thậm chí còn cao hơn 
đối với một số dòng sản phẩm”. 

Theo Fulton, hệ thống được điều 
hành bởi bộ điều khiển và hệ thống 
định vị trên máy thu hoạch liên hợp 
hoặc máy thu hoạch thức ăn gia súc. 
Các hệ thống này có khả năng sử dụng 
định vị GPS/GNSS để sắp xếp thùng 
hàng và kiểm soát tốc độ của nó tương 
ứng với máy thu hoạch. Các cảm biến 
âm thanh và/hoặc quan sát tích hợp sẽ 
được sử dụng để giám sát thùng hàng 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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hoặc toa xe để đảm bảo đầy. 
Fulton cho biết, người vận hành khó 

có thể vừa lái xe, vừa quan sát toàn bộ 
quá trình trút hạt vào xe hoặc toa xe. 
Các hệ thống camera video từ xa chắc 
chắn có thể hỗ trợ, tuy nhiên người 
vận hành vẫn phải lái xe và ra quyết 
định.  

Tự động hóa phổ biến  
Reid Hamre, AGCO, sử dụng cụm 

từ “tự động hóa phổ biến” để giải 
thích tất cả các tính năng sản phẩm 
mới làm giảm khối lượng công việc 
của người vận hành. Các tính năng tự 
động mới cho phép người vận hành 
làm được nhiều việc hơn mà ít căng 
thẳng hơn, đồng thời độ chính xác cao 
hơn do lỗi của con người được loại 
trừ. 

Một số tính năng bao gồm điều 
chỉnh hệ thống định vị toàn cầu GPS, 
chuyển hướng ở mũi ruộng bằng GPS, 
tự động lập trình ở khoảnh đất không 
cày tới ở cuối ruộng, máy ép đóng 
kiện tự động, tự động hóa việc điều 
khiển các máy liên hợp và máy thu 
hoạch thức ăn gia súc và tự động hóa 
các chức năng vận hành máy kéo như 
quản lý năng lượng thông minh. Các 
máy kéo, máy đóng kiện, máy liên 
hợp và các công cụ khác của ISOBUS, 
cắm và vận hành cùng nhau có thể 
xem như một phần của quy trình này.  

Mạng internet và máy tính di động  
Mạng Internet, máy tính xách tay và 

điện thoại thông minh được phổ biến 
rộng rãi ở các vùng nông thôn, các 

loại xe, máy kéo nông trại, xe bán tải 
và văn phòng trong tương lai. 

IPhone của Apple và điện thoại 
thông minh sử dụng hệ điều hành 
Android của Google đang trở thành 
những thiết bị truyền thông di động 
được nhiều nông dân lựa chọn. Máy 
tính di động chuyên dụng cho nông 
nghiệp tiếp tục dựa trên hệ điều hành 
Windows. Những thiết bị này cho 
phép cài đặt các ứng dụng trong nông 
nghiệp với các bộ xử lý tinh vi hơn, 
độ phân giải cao hơn. 

Công nghệ RFID 
Nhận dạng tần số vô tuyến (Radio 

frequency identification - RFID), đã 
được sử dụng rộng rãi trong chăn nuôi 
để xác định vật nuôi. Tuy nhiên, Jack 
Uldrich, một nhà nghiên cứu cho rằng, 
công nghệ này sẽ được mở rộng sang 
cây trồng. Anh cho biết: “Đó là những 
con chip máy tính thực sự nhỏ, cho 
phép người tiêu dùng theo dõi từng 
sản phẩm từ đầu đến cuối. Nhà tương 
lai học nói thêm rằng người tiêu dùng 
muốn biết nông dân trồng ngô và đậu 
nành như thế nào và người tiêu dùng 
sẽ có quyền truy cập vào tất cả các 
thông tin này”. 

Đặc tính chịu hạn  
Phát triển các cây trồng chịu hạn 

cuối cùng cũng có kết quả. Các giống 
ngô lai đầu tiên có thể chịu hạn đang 
được bán trên thị trường. Giai đoạn 
tiếp theo của các giống chịu hạn sẽ 
bao gồm các đặc điểm biến đổi gen và 
sẽ xuất hiện vào giữa thập kỷ. Các nhà 
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khoa học đang sử dụng công nghệ 
sinh học để thay đổi một trong nhiều 
yếu tố khác nhau liên quan đến sự 
phát triển của cây trồng trong điều 
kiện thiếu nước và nhiệt độ cao. Các 
nhà khoa học cũng đang tìm kiếm các 
yếu tố chủ chốt mới để cải thiện năng 
suất trong điều kiện hạn hán.  

Giao thông được kiểm soát  
Ở một số nơi trên thế giới, các 

phương tiện chạy trên cùng một 
đường trên cánh đồng là chuẩn. Tuy 
nhiên ở Mỹ, hiện vẫn chưa coi đó là 
một phần của giải pháp tiềm năng 
nhằm làm giảm độ chặt của đất. Đồng 
bộ hóa thiết bị để nó hoạt động trên 
cùng một tuyến đường là yếu tố quan 
trọng trong việc kiểm soát giao thông 
trên cánh đồng.  

Theo NASATI 
 
 
 
 

GIAO THÔNG THÔNG MINH 
CÁC CÔNG NGHỆ MỚI VÀ KHẢ 
NĂNG ỨNG DỤNG TẠI VN 

Hiện nay, các ứng dụng giao thông 
thông minh tại Việt Nam đã không chỉ 
còn nằm trên lý thuyết hay đang 
nghiên cứu mà đã được triển khai 
mạnh mẽ, rộng rãi. Ví dụ như các hệ 
thống thông tin giao thông, hệ thống 
thu phí không dừng, hệ thống cảnh 
báo an toàn trên đường, các hệ thống 
giám sát và xử lý vi phạm giao thông. 

GS.TS. Lê Hùng Lân, Viện trưởng 

Viện Ứng dụng Công nghệ cho biết 
như trên tại Hội thảo quốc tế về giao 
thông thông minh: các công nghệ mới 
và khả năng ứng dụng tại Việt Nam 
do Viện Ứng dụng Công nghệ phối 
hợp với Trường Đại học Giao thông 
vận tải, Trung tâm ITS - Viện nghiên 
cứu Khoa học Công nghiệp, Đại học 
Tokyo (Nhật Bản) tổ chức.  

Hợp tác triển khai ITS  
Trên thế giới, thực tế rất nhiều nước 

cũng đã, đang và sẽ phải đối mặt với 
những vấn đề giao thông. Để xử lý 
những vấn đề đó, tại một số quốc gia 
đã đưa vào áp dụng các công nghệ của 
hệ thống giao thông thông minh, một 
trong những cấu phần chính của hệ 
thống giao thông thông minh là thu 
thập được thông tin từ phương tiện 
vận hành trên đường, phân tích xử lý 
và tối ưu dữ liệu đó. Đồng thời đưa ra 
mô hình kết nối tốt nhất giữa các đối 
tượng: người sử dụng; phương tiện; hạ 
tầng. Trong đó, khái niệm người sử 
dụng bao gồm nhiều tầng và nhiều đối 
tượng, từ các người sử dụng là các nhà 
quản lý hoạch định chính sách cho đến 
người dùng cuối là những lái xe trực 
tiếp trên đường.  

Qua kinh nghiệm thực tiễn cho thấy, 
tại các nước đang áp dụng hệ thống 
kết nối và quản lý giao thông như vậy 
đã thực sự cải thiện và nâng cao chất 
lượng toàn bộ mạng lưới giao thông, 
đồng thời tối ưu hiệu quả hoạt động 
của toàn bộ hệ thống cả về thời gian, 
chi phí, đảm bảo cải thiện môi trường.  

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Đưa ứng dụng ITS vào cuộc sống 
GS.TS. Lê Hùng Lân cho biết, các 

ứng dụng ITS tại Việt Nam đã không 
chỉ còn nằm trên lý thuyết hay đang 
nghiên cứu mà đã được triển khai 
mạnh mẽ, rộng rãi tại nhiều phần khác 
nhau của tổng thể hệ thống như: các 
hệ thống thông tin giao thông, hệ 
thống thu phí không dừng, hệ thống 
cảnh báo an toàn trên đường, các hệ 
thống giám sát và xử lý vi phạm giao 
thông. 

 
Trạm thu phí không dừng tại Mỹ Lộc,  

Nam Định 

Được biết, thời gian qua, Việt Nam 
đã triển khai rộng rãi ITS. Cụ thể là, 
giải pháp tổng thể quản lý giao thông 
thông minh trên nền bản đồ số kết nối 
các ứng dụng, cơ sở dữ liệu trên 5 lĩnh 
vực: đường bộ, hàng hải, đường thủy 
nội địa, hàng không và đường sắt, 
nhằm giúp quản lý tổng thể và mang 
lại nhiều lợi ích to lớn như tối ưu hóa 
hiệu quả quản lý nhà nước bằng ứng 
dụng công nghệ thông tin; giải quyết 
được các vấn đề nhức nhối nhất hiện 
nay cho các doanh nghiệp và đơn vị 
vận tải; cung cấp cho người dân các 
thông tin chỉ dẫn giao thông, điểm 
đen, điểm ùn tắc, cảnh báo tốc độ và 
tạo môi trường giao thông an toàn; 

nâng cao ý thức tham gia giao thông, 
tạo niềm tin và sự an toàn cho người 
dân. 

Hay như, để giải quyết ùn tắc trên 
nhiều tuyến đường, thời gian qua một 
số trạm thu phí đã lắp đặt hệ thống thu 
phí không dừng ứng dụng công nghệ 
cao. Ví dụ như công nghệ thu phí 
không dừng RFID (Radio Frequency 
Identification) giúp giảm ùn tắc giao 
thông hiệu quả bởi phương tiện không 
cần dừng đỗ để lấy thẻ, vé... 

Như vậy, có thể nói rằng các lợi ích 
của việc ứng dụng hệ thống ITS trong 
vận hành hệ thống giao thông là rất rõ 
ràng. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại 
những bất cập và các vấn đề khác 
nhau khi khai thác hệ thống này, đặc 
biệt là trong quá trình tích hợp dữ liệu, 
phân tích dữ liệu và trao đổi giữa các 
bên trong quá trình vận hành hệ thống. 
Dữ liệu thu thập được cũng còn nhiều 
vấn đề cần quan tâm về độ chính xác, 
tính đầy đủ, tính cập nhật theo những 
đòi hỏi của quy chuẩn và hệ thống 
thông tư luật pháp Việt Nam.  

Tại Hội thảo, các nhà khoa học, nhà 
quản lý, các công ty trong lĩnh vực 
giao thông vận tải và các bên liên 
quan đã trao đổi về nhu cầu thực tế và 
các ý kiến để gửi đến cơ quan quản lý 
nhằm nâng cao cải thiện hơn nữa khả 
năng ứng dụng hệ thống ITS tại Việt 
Nam hiện nay. 

Theo truyenthongkhoahoc.vn 
 

TRÌNH LÀNG HỆ THỐNG ĐÈN 
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ĐƯỜNG THÔNG MINH “MADE 
IN VIETNAM” 

Hệ thống đèn đường thông minh S3 
giúp điều chỉnh mức độ sử dụng các 
bóng đèn tùy thuộc vào nhu cầu, lưu 
lượng người trên các tuyến đường, 
khu vực; có thể bật, tắt, chỉnh độ sáng 
theo thời gian, mật độ người, phương 
tiện qua lại thông qua bộ cảm biến. 

Đây là hệ thống đèn đường thông 
minh công nghệ Việt, do Công ty 
Công nghệ S3 nghiên cứu, phát triển 
và hoàn thiện sau khi đoạt giải nhất 
cuộc thi Khởi nghiệp IoT (Internet of 
Things) TPHCM lần I/2016. 

Hệ thống điều khiển đèn đường 
thông minh được thiết kế nhằm tiết 
kiệm năng lượng, bao gồm các bóng 
đèn chiếu sáng kiểu mới như đèn led, 
bộ điều khiển cảm biến gắn trên cột 
đèn, các bộ phận truyền nhận tín hiệu 
và hệ thống trung tâm điều khiển. Các 
bộ phận này được kết nối thông qua 
mạng không dây/có dây cho phép 
truyền nhận tín hiệu hai chiều phục vụ 
chức năng điều khiển, giám sát. 

Hệ thống đèn đường thông minh S3 
giúp điều chỉnh mức độ sử dụng các 
bóng đèn tùy thuộc vào nhu cầu, lưu 
lượng người trên các tuyến đường, 
khu vực; có thể bật, tắt, chỉnh độ sáng 
theo thời gian, mật độ người, phương 
tiện qua lại thông qua bộ cảm biến. 

Lãnh đạo Công ty Công nghệ S3 cho 
biết, hệ thống đèn đường thông minh 
giúp tiết kiệm 30-70% lượng điện 
năng sử dụng chiếu sáng; 80% chi phí 

bảo trì; tiết kiệm chi phí vận hành 
(giảm hoàn toàn nhân công vận hành). 
Đồng thời, hệ thống giúp nâng tuổi 
thọ bóng đèn do giảm công suất và 
thời gian chiếu sáng… 

Đèn đường thông minh (rộng hơn là 
chiếu sáng thông minh) đã phổ biến ở 
các nước phát triển, nhất là tại châu 
Âu và Hoa Kỳ. Qua đánh giá, việc áp 
dụng hệ thống thông minh giúp tiết 
kiệm chi phí năng lượng từ 50-70%. 

Theo TTXVN 
 
 

 
ĐẨY MẠNH THỰC THI NĐ 87 VỀ 
ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH 
DOANH MŨ BẢO HIỂM 

Việc triển khai thực hiện Nghị định 
87/2016/NĐ-CP sẽ ngăn chặn những 
cơ sở sản xuất không đủ điều kiện sản 
xuất mũ bảo hiểm (MBH) có chất 
lượng, thông qua đó tỷ lệ các MBH có 
chất lượng lưu thông trên thị trường 
sẽ tăng so với trước đó. 

Tại Việt Nam, hàng năm, tai nạn 
giao thông làm chết và bị thương hàng 
chục ngàn người dân, trong số đó tỷ lệ 
tử vong do tai nạn giao thông đường 
bộ xảy ra với người đi mô tô, xe máy 
chiếm khoảng 70%. Vấn đề này có 
nguy cơ trầm trọng hơn khi tốc độ 
tăng trưởng phương tiện giao thông cá 
nhân tại Việt Nam đang ngày một cao 
với trên 7000 xe máy và 500 ô tô được 
đăng ký mới mỗi ngày.  

MBH cho người đi mô tô, xe máy 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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đạt chuẩn có thể giúp giảm được nguy 
cơ chấn thương đầu và chấn thương sọ 
não do giảm nhẹ được tác động của 
lực lên đầu khi xảy ra va đụng giao 
thông. Đội MBH là biện pháp quan 
trọng và có hiệu quả nhất để phòng 
tránh chấn thương đầu và giảm tử 
vong do tai nạn giao thông gây ra, có 
thể giảm tới 42% nguy cơ tử vong, với 
xác suất tùy thuộc vào tốc độ của mô 
tô, xe máy. 

Tuy nhiên, mặc dù đội MBH đã 
mang lại kết quả thiết thực, song tình 
trạng chất lượng MBH hiện được sản 
xuất, sử dụng và bán trên thị trường 
cho người tiêu dùng vẫn còn nhiều 
vấn đề bất cập do nhiều nguyên nhân 
chủ quan, khách quan khác nhau có 
thể ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả 
của việc đội MBH khi tham gia giao 
thông. 

Theo thông tin của cơ quan chức 
năng cho biết, hoạt động mua, bán 
MBH không đạt chuẩn diễn biến rất 
phức tạp. Riêng 3 tháng đầu năm 
2017, TP Hồ Chí Minh đã tịch thu, 
tiêu hủy trên 1.500 MBH không đạt 
chuẩn, xử phạt gần 40 triệu đồng. Các 
đối tượng này thường bày bán trên vỉa 
hè, vào chiều tối, phần lớn nguồn 
hàng giả, kém chất lượng xuất phát từ 
các điểm sản xuất trái phép ngoại 
thành, di chuyển linh động, khiến 
công tác quản lý, kiểm soát vẫn còn 
khó khăn. 

Từ ngày 1/7/2016, Chính Phủ ban 
hành Nghị định số 87/2016/NĐ-CP 

(Nghị định 87) quy định về điều kiện 
kinh doanh MBH cho người đi mô tô, 
xe máy. Ngày 1/7/2017 tới đây, nghị 
định sẽ có hiệu lực toàn phần, khi đi 
thẳng vào việc giám sát, quản lý từ 
khâu sản xuất tại các doanh nghiệp, 
đến quá trình lưu thông, bán ra thị 
trường. Đây sẽ là hành lang pháp lý 
quan trọng để các nhà sản xuất MBH 
hướng tới môi trường cạnh tranh và 
phát triển lành mạnh. 

Liên quan đến vấn đề này, Hội Tiêu 
chuẩn và Bảo về người tiêu dùng Việt 
Nam (VINASTAS) cho biết, việc triển 
khai thực hiện Nghị định 87 sẽ hạn 
chế những cơ sở sản xuất không đủ 
điều kiện sản xuất MBH có chất 
lượng, thông qua đó tỷ lệ các MBH có 
chất lượng lưu thông trên thị trường sẽ 
tăng so với trước đó. 

Hiện nay, Quy chuẩn QCVN 
02:2008/BKHCN và Quyết định số 
1024/QĐ-TĐC đang trong quá trình 
xem xét để kiến nghị những nội dung 
cần sửa đổi, bổ sung. 

Do nhiều nguyên nhân khác nhau, kể 
cả sự cạnh tranh không lành mạnh, mà 
không phải người sản xuất nào cũng 
thấy được trách nhiệm của mình trong 
việc sản xuất và cung cấp cho thị 
trường MBH phù hợp với các quy định 
của quy chuẩn QCVN 02:2008/ 
BKHCN. Chính vì vậy, việc chứng 
nhận phù hợp quy chuẩn đối với MBH 
được tiến hành như là biện pháp quản 
lý quan trọng để bảo đảm chất lượng 
trước khi lưu thông trên thị  trường. 
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Đến nay, các chuyên gia của 
VINASTAS đã nghiên cứu các quy 
định của Quyết định số 1024/QĐ-
TĐC và đề xuất các điểm cần xem xét 
điều chỉnh. Mục tiêu quan trọng của 
việc soát xét các quy định về chứng 
nhận hợp quy MBH lần này chính là 
việc quản lý chất lượng phải hài hòa 
với việc cải thiện môi trường kinh 
doanh và năng lực cạnh tranh của các 
doanh nghiệp Việt Nam theo chỉ đạo 
của Chính phủ. Một điều dễ nhận thấy 
là hoạt động chứng nhận hợp quy ảnh 
hưởng trực tiếp tới chất lượng MBH 
lưu thông trên thị trường. 

Vì vậy, một vấn đề cần cải thiện 
trước hết đó là bảo đảm chất lượng 
của hoạt động chứng nhận hợp quy 
MBH theo đúng tinh thần của Nghị 
định 87 quy định về điều kiện kinh 
doanh MBH cho người đi mô tô, xe 
máy và quy định của Quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia QCVN 02 sửa đổi. 

Theo vietq.vn 
 
 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Mexico phát minh nhựa sinh học 
từ hạt quả bơ thân thiện môi trường 

Một sinh viên bang Monterrey, 
Mexico, đã sản xuất thành công một 
loại nhựa dẻo từ hạt quả bơ, thân 
thiện với môi trường. 

Hội đồng Khoa học và Công nghệ 
Mexico (Conacyt) cho biết loại nhựa 
sinh học, do anh Scott Munguia sáng 

chế, được làm từ nguyên liệu thực vật 
nên tiến trình phân hủy rất nhanh so 
với nhựa thông thường làm từ 
hydrocarbon. 

Ngoài ra, loại nhựa này còn giúp tiết 
kiệm chi phí sản xuất do tận dụng hạt 
của quả bơ mà con người thường bỏ 
đi. Một số loại nhựa sinh học hiện nay 
được làm từ ngô - một trong những 
loại ngũ cốc chính của con người. 

Anh Munguia cho biết loại nhựa 
mới này không gây ảnh hưởng đến 
môi trường vì thời gian phân hủy sau 
khi sử dụng là 240 ngày, hoặc có thể 
lâu hơn tùy thuộc lượng vi khuẩn 
trong môi trường. Trong khi đó, nhựa 
thông thường cần đến nửa thế kỷ để tự 
phân hủy. 

Theo TTXVN 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Giải thưởng “L’OREAL - 
UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ 
trong khoa học” tìm kiếm ứng viên 

Tiếp tục sứ mệnh vinh danh và hỗ 
trợ tài năng khoa học nữ Việt Nam, 
năm 2017, Giải thưởng “L’Oreal - 
UNESCO Vì sự phát triển phụ nữ 
trong khoa học” sẽ trao hai giải 
thưởng và ba học bổng nghiên cứu 
khoa học cho các nhà khoa học nữ 
Việt Nam. 

Chương trình giải thưởng dành cho 
tất cả các nhà khoa học nữ đang làm 
việc và nghiên cứu tại Việt Nam có 
quá trình nghiên cứu khoa học, đóng 
góp lâu dài vào sự phát triển của khoa 

TIN NGẮN KH&CN 
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học Việt Nam. Giá trị giải thưởng là 
50.000.000 đồng/người. 

Chương trình học bổng dành cho các 
nhà nghiên cứu khoa học nữ không 
quá 45 tuổi, có học vị tiến sĩ và có đề 
án nghiên cứu khoa học thuộc 2 lĩnh 
vực: Khoa học Đời sống và Khoa học 
Vật liệu. Mức học bổng được trao 
tặng là 150.000.000 đồng/ứng viên. 

Chi tiết về giải thưởng và học bổng 
khoa học năm 2017, tham khảo 
tại: www.giaithuongkhoahocnu.vn. 

Những nhà khoa học đạt giải quốc 
gia còn có cơ hội được xét duyệt để 
trở thành 1 trong 15 nhà khoa học trẻ 
đạt Giải thưởng tiềm năng quốc tế. 

Theo ĐCSVN 
 

 Hỗ trợ ý tưởng ứng phó với biến 
đổi khí hậu 

Ngày 4/5, Bộ KH&CN phối hợp với 
các đơn vị phát động cuộc thi “Chứng 
minh ý tưởng” đợt 2 để tìm kiếm 
những ý tưởng sáng tạo ứng phó với 
biến đổi khí hậu (BĐKH). 

Vấn đề BĐKH diễn biến ngày càng 
phức tạp, Việt Nam đang là một trong 
5 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề 
nhất từ BĐKH tại khu vực châu Á-
Thái Bình Dương. Điều này đặt ra 
những thách thức to lớn về việc phát 
triển bền vững, nhưng cũng đồng thời 
đem đến cơ hội để cải tiến công nghệ, 
ứng phó với BĐKH và nâng cao năng 
lực cạnh tranh. 

Dự án hỗ trợ kỹ thuật Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo ứng phó với BĐKH Việt 

Nam (VCIC) đã ra đời, với sự hỗ trợ 
của WB, được Chính phủ Việt Nam 
triển khai thông qua Bộ KH&CN. 

VCIC hỗ trợ các doanh nghiệp đổi 
mới sáng tạo ứng phó với BĐKH từ 
giai đoạn ươm tạo, cho đến thương 
mại hóa, phát triển kinh doanh, tiếp 
cận thị trường trong nước và quốc tế, 
nhân rộng các giải pháp sáng tạo trong 
lĩnh vực công nghệ sạch nhằm biến 
những thách thức về khí hậu trở thành 
cơ hội phát triển bền vững, góp phần 
thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng 
trưởng xanh theo Quyết định số 
1393/QĐ-TTg ngày 25/9/2012 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

Trải qua quá trình lựa chọn, đánh giá 
hơn 300 đề xuất ý tưởng đăng ký tham 
gia, Bộ KH&CN kết hợp với các 
chuyên gia độc lập của WB lựa chọn 
ra 18 doanh nghiệp có ý tưởng xuất 
sắc, chứng minh được tác động tích 
cực của công nghệ đối với tăng trưởng 
xanh và xây dựng nền kinh tế carbon 
thấp ở Việt Nam để nhận tài trợ trong 
đợt đầu. 

Theo Chinhphu.vn 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Đoàn công tác của Cục Thông tin 
KH&CN Quốc gia làm việc với Sở 
KH&CN tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

Ngày 19/4, Đoàn công tác của Cục 
Thông tin Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Quốc gia do Phó Cục 
trưởng Vũ Anh Tuấn là trưởng đoàn 
đã có buổi làm việc với Sở KH&CN về 
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tình hình hoạt động thông tin, thống 
kê KH&CN.  

Tại buổi làm việc, ông Phạm Ngọc 
Vũ - Giám đốc Trung tâm Thông tin 
và Thống kê KH&CN đã báo cáo 
nhanh kết quả hoạt động thông tin, 
thống kê KH&CN trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2012 - 2016. Hoạt động 
thông tin KH&CN địa phương đã có 
nhiều đổi mới, cải tiến và phát triển. 
Thông tin về các thành tựu KH&CN 
mới thường xuyên được tuyên truyền 
sâu rộng tới nhiều bà con nông dân và 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, các 
thông tin được đánh giá cao về chất 
lượng thông qua các buổi tập huấn, 
báo cáo chuyên đề, các ấn phẩm thông 
tin KH&CN và Hội thảo, triển lãm… 

Bên cạnh đó, Trung tâm thường 
xuyên duy trì có hiệu quả trang thông 
tin điện tử KH&CN của Sở KH&CN. 
Trang thông tin điện tử cung cấp đầy 
đủ, chính xác và kịp thời các thông tin 
về chủ trương, chính sách của Đảng, 
Pháp luật của Nhà nước, các quy định 
của Bộ KH&CN, HĐND và UBND 
tỉnh BR-VT về lĩnh vực KH&CN. 
Thông tin từng bước được đổi mới, 
bám sát các định hướng tuyên truyền 
của Đảng và Nhà nước, của ngành, địa 
phương; góp phần không nhỏ vào 
công khai hoá thủ tục hành chính với 
61 thủ tục hành chính (thuộc 5 lĩnh 
vực: Hoạt động KH&CN, Năng lượng 
Nguyên tử - ATBX và Hạt nhân, Sở 
hữu trí tuệ, Giải quyết Khiếu nại - Tố 
cáo, Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất 

lượng); Mở rộng các chức năng và 
tuyên truyền kịp thời về nội dung 
Chương trình KH&CN Hỗ trợ doanh 
nghiệp, Giải thưởng KH&CN tỉnh, 
Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của tỉnh trên Website 
KH&CN. 

Ngoài những kết quả đạt được như 
trên, Trung tâm cũng gặp không ít khó 
khăn trong quá trình triển khai thực 
hiện nhiệm vụ về công tác hoạt động 
thống kê KH&CN thì hầu hết các đơn 
vị chưa nhận thức được nhiệm vụ 
thống kê KH&CN là nhiệm vụ quan 
trọng đối với ngành KH&CN nói 
riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội 
nói chung, nên một số đơn vị thuộc 
đối tượng báo cáo thống kê KH&CN 
vẫn chưa thực sự phối hợp tốt, nộp 
báo cáo chậm, chưa cung cấp thông 
tin đầy đủ và chính xác. 

Tại buổi làm việc, Sở KH&CN cũng 
đề nghị Cục Thông tin KH&CN quốc 
gia hỗ trợ tháo gỡ một số khó khăn 
như hỗ trợ, định hướng địa phương 
chuyển đổi mô hình Trạm thông tin 
điện tử KH&CN; Hỗ trợ tỉnh BR-VT 
tổ chức Hội thảo, triển lãm Công nghệ 
xanh - Công nghệ sạch năm 2017,… 

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Vũ 
Anh Tuấn, đánh giá hoạt động của 
Trung tâm Thông tin KH&CN BR-VT 
có nhiều bước phát triển, đổi mới. Đối 
với các kiến nghị của đại diện Sở 
KH&CN, về phía cục sẽ hỗ trợ và 
hướng dẫn cụ thể. 

Đặc biệt, Ông Vũ Anh Tuấn hy vọng 
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sau buổi làm việc hai bên sẽ có những 
hợp tác tốt trong việc chia sẻ nguồn 
lực thông tin theo hướng mở để cộng 
đồng có thể dễ dàng tiếp cận với các 
thông tin dữ liệu về KH&CN. 

Theo Sở KH&CN  
 

 Hướng dẫn nông dân trồng tiêu 
cách phòng trừ sâu bệnh  

Trong tháng 5.2017, Sở KH-CN đã 
tổ chức 02 lớp tập huấn quy trình 
quản lý tổng hợp dịch hại cây hồ tiêu 
và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng 
trừ sâu bệnh hại chính trên cây hồ 
tiêu theo hướng an toàn, sinh học và 
thân thiện với môi trường. Hơn 150 
nông dân trồng tiêu trên địa bàn xã 
Kim Long, xã Bàu Chinh (huyện Châu 
Đức) đã tham gia tập huấn. 

ThS. Chu Trung Kiên, Viện Khoa 
học Kỹ thuật miền Nam cho biết, hiện 
trên cây hồ tiêu có 17 loại bệnh phổ 
biến như: rệp sáp giả, bệnh chết 
nhanh, chết chậm, bệnh thán thư, bệnh 
tiêu điên… Trước đây, nông dân 
thường lạm dụng thuốc bảo vệ thực 
vật (BVTV) khiến tiêu dễ nhiễm kim 
loại nặng, hóa chất độc hại. Hạt hồ 
tiêu còn tồn dư thuốc BVTV nên khó 
xuất khẩu, chất lượng kém. ThS. Chu 
Trung Kiên khuyến cáo, khi phát hiện 
tiêu bị nhiễm bệnh, bà con nông dân 
nên sử dụng các loại chế phẩm sinh 
học kết hợp chất hữu cơ thay vì thuốc 
BVTV nhằm giúp hạt tiêu không 
nhiễm độc tố. Bên cạnh đó, bà con 
nên trồng đậu phộng xen cây tiêu, 

thiết kế hệ thống thoát nước trong 
vườn, thường xuyên vệ sinh vườn… 

Theo Baobariavungtau.com.vn 
 
 
 
 

 Ứng dụng màng chitosan-nano 
bạc trong bảo quản thanh long  

Nghiên cứu ứng dụng màng chitosan 
-nano bạc trong bảo quản nhằm nâng 
cao chất lượng thanh long sau thu 
hoạch là đề tài của nhóm nghiên cứu 
Phạm Thị Hà Vân, Nguyễn Thị Thúy 
Liễu, Lê Sĩ Ngọc, Nguyễn Hoàng Thảo 
Ly, Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển Nông nghiệp Công nghệ cao TP. 
Hồ Chí Minh. 

Chitosan và các dẫn xuất - loại vật 
liệu bảo quản tự nhiên có tác dụng tốt 
trong bảo quản các loại rau quả có vỏ 
cứng bên ngoài. Màng chitosan khá 
dai, khó xé rách, có độ bền tương 
đương với một số chất dẻo vẫn được 
dùng làm bao gói. Chitosan không tan 
được trong nước, tan tốt trong môi 
trường acid loãng sẽ tạo thành một 
dung dịch keo nhớt trong suốt, được 
ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như 
thực phẩm, mĩ phẩm, dược phẩm. 

Chitosan đã được sử dụng xử lí sau 
thu hoạch đầy hứa hẹn cho các loại 
trái cây bởi bản chất của tự nhiên, 
hoạt động kháng khuẩn của nó và kích 
hoạt bằng phản ứng tự vệ. Nano bạc 
có kích thước rất nhỏ (0,1 nm - 
100nm), diện tích bề mặt tổng của bạc 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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nano lớn và hiệu quả hoạt động của 
bạc nano tăng đáng kể so với hạt bạc 
có kích thước lớn hơn (micro). Theo 
tính toán lí thuyết bạc nano có hoạt 
tính mạnh hơn ít nhất 40 lần trên mỗi 
đơn vị bạc so những dung dịch keo 
bạc thông thường. 

 Dung dịch tạo màng chitosan-nano 
bạc sử dụng trong bảo quản thanh 
long cho hiệu quả tốt. Chất lượng 
thanh long ruột đỏ khá ổn định trong 
suốt thời gian bảo quản, kéo dài thời 
gian bảo quản cho sản phẩm. Với 
dung dịch tạo màng chitosan (1%) - 
nano bạc (7,5 mM) theo tỉ lệ 3:1 cho 
hiệu quả tốt nhất, kéo dài thời gian 
bảo quản thanh long ruột đỏ ở nhiệt độ 
bảo quản thường (26±1oC) lên đến 15 
ngày mà chất lượng vẫn còn tốt.  

Theo khoahocphothong.com.vn 
 
 
 
 

 Bổ sung 5 công nghệ vào Danh 
mục công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển 

Công nghệ Internet kết nối vạn vật 
(IoT), công nghệ thực tại ảo (Virtual 
Reality), công nghệ vô tuyến thông 
minh, công nghệ thực tại tăng cường 
(Augmented Reality), công nghệ in 3 
chiều (3D) – là 5 công nghệ vừa được 
bổ sung vào Danh mục công nghệ cao 
được ưu tiên đầu tư phát triển theo 
Quyết định 13/2017/QĐ-TTg sửa đổi, 
bổ sung Danh mục công nghệ cao 

được ưu tiên đầu tư phát triển và 
Danh mục sản phẩm công nghệ cao 
được khuyến khích phát triển ban 
hành kèm theo Quyết định 
66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 
của Thủ tướng Chính phủ. 

Đồng thời, bổ sung Danh mục sản 
phẩm công nghệ cao được khuyến 
khích phát triển gồm: Mô-đun, thiết 
bị, phần mềm, giải pháp tích hợp IoT; 
phần mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ 
ảo hóa và điện toán đám mây; phần 
mềm, thiết bị, giải pháp, dịch vụ cho 
chính quyền điện tử, doanh nghiệp 
điện tử, thương mại điện tử, đào tạo 
điện tử, quảng cáo điện tử; phần mềm, 
thiết bị, giải pháp, dịch vụ thực tại ảo, 
thực tại tăng cường; dịch vụ quản trị 
hệ thống công nghệ thông tin; dịch vụ 
xử lý, phân tích, khai thác cơ sở dữ 
liệu lớn (Big Data); dịch vụ chứng 
thực chữ ký điện tử; dịch vụ đánh giá, 
kiểm định an ninh, an toàn mạng và 
bảo mật thông tin; phần mềm, thiết bị, 
giải pháp, dịch vụ in 3 chiều (3D);... 

Trước đó, tại Quyết định 
66/2014/QĐ-TTg ngày 25/11/2014 
của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực 
thi hành từ ngày 15/1/2015), đã có 58 
công nghệ được đưa vào Danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 
phát triển và 114 sản phẩm được đưa 
vào Danh mục sản phẩm công nghệ 
cao được khuyến khích phát triển. 

Quyết định có hiệu lực thi hành từ 
15/6/2017. 

Tổng hợp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


