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BỘ TRƯỞNG CHU NGỌC ANH: 
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP 
QUỐC GIA CẦN KẾT NỐI VỚI 
KHU VỰC VÀ TOÀN CẦU  

Thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo đang là xu thế tất yếu và cũng 
không nằm ngoài mối quan tâm của 
các nền kinh tế tham gia Diễn đàn 
Hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình 
Dương (APEC).  

Theo đó, tại Hội nghị Thượng đỉnh 
kinh doanh Việt Nam 2017 (VBS) là 
sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ 
cấp cao APEC, Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) đã tham gia thảo luận 
tại nhóm Khởi nghiệp và Đổi mới 
sáng tạo. Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh đã có bài tham luận với tiêu 
đề: "Phát triển hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo và Khởi nghiệp hướng tới 
một nền kinh tế đổi mới sáng tạo năng 
động". 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu tại Hội 

nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam 2017 

Trong đó, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh đề nghị cần có hệ sinh 
thái khởi nghiệp quốc gia kết nối với 
khu vực và toàn cầu. Sự kết nối này 

dựa trên mối quan hệ truyền thống 
trong kinh tế, thương mại, khoa học 
và công nghệ giữa các nền kinh tế 
thành viên APEC - tiền đề thuận lợi 
cho sự hình thành một hệ sinh thái 
khởi nghiệp APEC. 

Để thực hiện việc kết nối này có 
hiệu quả, Bộ KH&CN kiến nghị: 
Thiết lập và vận hành một nền tảng 
trực tuyến kỹ thuật số để kết nối các 
hệ sinh thái khởi nghiệp của các quốc 
gia thanh viên APEC; Hình thành Quỹ 
đầu tư mạo hiểm hoặc Chương trình 
hỗ trợ tài chính cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến từ 
các nền kinh tế thành viên APEC; Tổ 
chức các chương trình tăng tốc đào 
tạo, huấn luyện kỹ năng khởi nghiệp 
dành cho các nhóm khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo của các nền kinh tế thành 
viên APEC. 

Đồng thời có cơ chế ưu tiên, ưu đãi 
cho các nhóm khởi nghiệp đến từ các 
nền kinh tế chậm phát triển hơn trong 
khối; Định kỳ tổ chức các sự kiện 
Ngày hội kết nối cộng đồng khởi 
nghiệp APEC; Tổ chức các chương 
trình tăng tốc đào tạo, huấn luyện kỹ 
năng khởi nghiệp dành cho các nhóm 
khởi nghiệp sáng tạo của các nền kinh 
tế thành viên APEC; Có cơ chế ưu 
tiên, ưu đãi cho các nhóm khởi nghiệp 
đến từ các nền kinh tế chậm phát triển 
hơn trong khối. 

Liên quan đến chính sách cho từng 
nhón khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Anh cho biết, Việt Nam đang trong 
giai đoạn thiết kế hình thành hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Việc đầu tiên là tạo hành lang pháp lý, 
các vấn đề của khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo đã dần được đưa vào nội 
dung của Luật Đầu tư, Luật hỗ trợ 
Doanh nghiệp vừa và nhỏ ... 

Hiện nay, có thể nói, chính sách cho 
từng nhóm đối tượng khởi nghiệp 
cũng đã có. Đối với thanh niên, có 
Chương trình Hỗ trợ Thanh niên khởi 
nghiệp. Với người nông dân có 
Chương trình Nông thôn miền núi. Bộ 
KH&CN luôn đồng hành cùng những 
nhà khởi nghiệp như hỗ trợ bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ, tài sản trí tuệ, hỗ 
trợ hình doanh nghiệp KH&CN... 

"Có thể nói, chính sách đang đi từng 
bước và dần hoàn thiện trong thời gian 
tới cho từng nhóm đối tượng. Cơ hội 
khởi nghiệp đến với tất cả mọi người 
miễn có đam mê, dám đối mặt với rủi 
ro, đam mê. Nhà nước luôn bên cạnh 
các bạn" - Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
nhấn mạnh. 

(Theo VietQ) 
 

CẦN VĂN HÓA CHẤP NHẬN 
THẤT BẠI TRONG KHỞI 
NGHIỆP  

“Thể chế và pháp luật có thể hỗ trợ 
cho đổi mới sáng tạo cũng như biến 
việc chấp nhận thất bại trở thành văn 
hóa cần một thời gian dài" - Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh nói 
tại hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm của 

Israel về ươm tạo công nghệ và 
thương mại hóa công nghệ”. 

Trong cuộc hội thảo được tổ chức 
ngày 14/11 tại Hà Nội, ông Meir 
Dardashti - Vườn ươm Ideality Roads 
- nói: “Trên thế giới có nhiều định 
nghĩa khác nhau về vươn ươm, tuy 
nhiên ở Israel vườn ươm được hiểu là 
một hình thức hợp tác công tư, trong 
đó Nhà nước đóng vai trò rất cần thiết 
trong việc hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp vượt qua giai đoạn đầy rủi ro 
ban đầu, khi doanh nghiệp dễ thất bại 
và rất khó để kêu gọi đầu tư từ các nhà 
đầu tư tư nhân”. 

Ông Meir nhấn mạnh, việc xây dựng 
và duy trì một hệ sinh thái đổi mới 
sáng tạo không phải quá trình ngẫu 
nhiên mà cần có sự tham gia của 
chính phủ. 

Cũng chính vì thế, ngân sách trung 
bình đầu tư cho mỗi dự án mà Chính 
phủ Israel cấp cho các doanh nghiệp là 
600.000USD trong vòng 2 năm. Với 
dự án thuộc lĩnh vực đặc thù như về 
công nghệ sinh học sẽ nhận được 
khoản đầu tư lớn hơn. Đây không phải 
số tiền lớn, nhưng giúp doanh nghiệp 
đầu tư cho nghiên cứu sản phẩm ban 
đầu trước khi thương mại hóa. “Nếu 
doanh nghiệp khởi nghiệp thành công, 
họ có trách nhiệm hoàn trả dần số tiền 
đầu tư của chính phủ. Tuy nhiên, nếu 
không thành công, họ thậm chí không 
phải chi trả khoản tiền nào mà còn 
được tiếp tục nộp hồ sơ xin đầu tư từ 
chính phủ. 
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Các doanh nghiệp khởi nghiệp phát 
triển càng trưởng thành thì mức rủi ro 
càng giảm, theo đó mức đầu tư từ các 
nhà đầu tư tư nhân sẽ càng tăng. Vì 
vậy nhìn lại bức tranh tổng quan sau 
hơn 20 năm đầu tư, cho các startup, 
kinh phí đầu tư của chính phủ Israel 
tăng không nhiều, nhưng chính sách 
này lại kích thích được các công ty tư 
nhân tăng cường đầu tư cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp, với số vốn lớn 
gấp nhiều so với đầu tư từ chính phủ” 
- ông Meir tiết lộ. 

Đối với kinh nghiệm thu hút đầu tư 
nước ngoài cho nghiên cứu phát triển, 
chuyên gia đến từ Israel cho biết, thực 
tế các công ty nước ngoài khi đầu tư 
vào Israel không nhận được bất cứ 
chính sách ưu tiên nào. Việc ưu đãi về 
thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài 
thực tế không phải chính sách tốt vì sẽ 
chỉ thu hút được các doanh nghiệp 
chạy theo lợi ích trước mắt chứ không 
vì lợi ích chiến lược lâu dài của một 
quốc gia. 

“Để thu hút doanh nghiệp Việt Nam 
nên có chính sách để nhà đầu tư nhìn 
thấy cơ hội mà họ có thể đạt được. Cái 
cần làm là cho nhà đầu tư thấy chính 
sách, hệ sinh thái để họ tham gia vào” 
- ông Mei nhấn mạnh. 

Đánh giá cao những chính sách của 
Israel, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh 
khẳng định, Chính phủ Việt Nam đã 
hết sức quan tâm đầu tư cho phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp. Tuy nhiên 
Bộ trưởng cũng nêu rõ khó khăn về 

văn hóa chấp nhận thất bại của một 
đất nước Á Đông. “Thể chế và pháp 
luật có thể hỗ trợ cho đổi mới sáng tạo 
cũng như biến việc chấp nhận thất bại 
trở thành văn hóa cần một thời gian 
dài. Ví dụ, việc nhưng startup đã thất 
bại và tiếp tục làm hồ sơ xin tài trợ ở 
Việt Nam rất khó để được chấp nhận 
như Israel. Điều này sẽ được tiếp tục 
nỗ lực cải thiện” - Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh nói. 

(khoahocphothong) 
 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
LẦN THỨ 4 LÀ CƠ HỘI PHÁT 
TRIỂN CỦA VIỆT NAM 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho 
rằng mỗi cuộc cách mạng công 
nghiệp của thế giới đã tạo cơ hội phát 
triển cho một số quốc gia. Cơ hội phát 
triển của Việt Nam sẽ ở cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 này. 

 
Phó Thủ tương Vương Đình Huệ phát biểu 

tại Hội thảo. Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

Sáng 17/11 tại Hà Nội, Phó Thủ 
tương Vương Đình Huệ đã tham dự 
Hội thảo: Năng lực cạnh tranh và phát 
triển bao trùm trong bối cảnh Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư” do Bộ 



Số 259 - 11/2017 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 4 

Ngoại giao Việt Nam và Diễn đàn 
Kinh tế thế giới WEF tổ chức. 

Sự kiện thu hút sự quan tâm của các 
chuyên gia kinh tế trong nước và nước 
ngoài, lãnh đạo của các doanh nghiệp, 
quỹ đầu tư tài chính… 

Cơ hội đã đến với các nước đang 
phát triển 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ cho biết mỗi 
cuộc cách mạng công nghiệp (CMCN) 
tạo ra cơ hội vượt lên phía trước cho 
một số quốc gia. Việc phát minh ra 
động cơ hơi nước năm 1784 đã giúp 
nước Anh và châu Âu nổi lên như là 
các cường quốc trong CMCN lần thứ 
nhất; phát minh ra động cơ điện 
(1870) mở rộng tầm ảnh hưởng của 
các cường quốc như Mỹ, Đức và sau 
đó là Nhật Bản trong CMCN lần thứ 
2; và sự ra đời của công nghệ bán dẫn, 
vi mạch, máy tính và Internet trong 
CMCN lần thứ 3 trong một thời gian 
ngắn giúp Hàn Quốc, Đài Loan, 
Singapore từ những quốc gia, vùng 
lãnh thổ đầy khó khăn chính thức gia 
nhập nhóm nền kinh tế phát triển nhất. 

Hiện nay, cuộc CMCN lần thứ 4 
(CMCN 4.0) với trung tâm là một thế 
giới siêu kết nối số đang làm thay đổi 
nhanh chóng và sâu rộng cuộc sống, 
hành vi của mỗi người dân, tạo điều 
kiện thuận lợi để tăng năng suất và 
phát sinh ra những mô hình, cách thức 
kinh doanh mới và những người có 
thu nhập thấp cũng có thể tận dụng và 
thụ hưởng trực tiếp thành quả. 

“Thực tế chứng minh, các quốc gia 
đang phát triển hoàn toàn có thể bắt 
kịp và vượt các quốc gia phát triển 
trong cuộc CMCN 4.0”, Phó Thủ 
tướng nhận định khi đưa ra ví dụ đại 
đa số người dân ở châu Âu và Bắc Mỹ 
chưa có thói quen sử dụng thanh toán 
qua di động, thì 90% dân số trưởng 
thành ở Kenya, trên 40% dân số 
trưởng thành ở tại Tanzania, 
Zimbabwe, hay Namibia thường 
xuyên sử dụng phương thức thanh 
toán thuận tiện này. 

Uber, công ty thường được nhắc tới 
như ví dụ tiêu biểu trong CMCN 4.0, 
đã phải “quy phục” tại thị trường 
Trung Quốc cho Didi Chuxing - một 
đối thủ ở địa phương, đồng thời bị 
cạnh tranh gay gắt bởi Grab tại Việt 
Nam và nhiều quốc gia Đông Nam Á. 

Công ty thương mại điện tử Alibaba 
giúp hàng triệu hộ kinh doanh và 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung 
Quốc tham gia vào nền kinh tế số, 
tăng sức cạnh tranh của quốc gia này 
trên phạm vi toàn cầu. Ấn Độ cũng 
không nằm ngoài sự phát triển mới 
khi có nhiều doanh nghiệp thành danh 
trong nền kinh tế số. 

Do đó, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ khẳng định: “Nhờ CMCN 4.0 mà 
lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, 
mọi người dân đều có thể khởi nghiệp. 
Đây chính là cơ hội cho sự phát triển 
bao trùm”. 

Cơ hội của Việt Nam và những 
thách thức 
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Việt Nam có nhiều cơ hội để tiếp 
cận và tham gia cuộc chơi công nghệ 
mới khi là thị trường trên 93 triệu dân, 
dân số trẻ, có trên 130 triệu thuê bao 
di động. Vùng phủ 4G lên đến 99% 
quận, huyện với gần 60 triệu kết nối di 
động băng thông rộng (3G, 4G). Hiện 
nay 55% dân số đã thường xuyên kết 
nối Internet và còn tiếp tục tang 
nhanh. Đây là nền tảng thuận lợi để 
những mô hình kinh doanh mới, dựa 
trên kết nối số phát triển nhanh. 

Phó Thủ tướng cho rằng do điều 
kiện lịch sử, Việt Nam đã “lỡ nhịp” cả 
ba cuộc CMCN trước đây và khẳng 
định: “Cơ hội của Việt Nam sẽ ở cuộc 
CMCN lần thứ 4 này là rất lớn” và 
phải chuẩn bị nghiêm túc, toàn diện, 
có trọng điểm để nắm bắt được cơ hội 
phát triển đất nước. 

Tuy nhiên những vấn đề đặt ra với 
Việt Nam trong cuộc cách mạng 4.0 
cần được các chuyên gia giúp Chính 
phủ làm rõ: Giảm bớt các xáo trộn, 
chuyển dịch lao động ở quy mô lớn 
khi các mô hình kinh doanh mới ra 
đời, xu hướng tự động hóa phát triển; 
đào tạo lực lượng lao động chất lượng 
cao, có khả năng thích ứng và năng 
lực đổi mới - sáng tạo; kiến tạo môi 
trường phát triển toàn diện, mang tính 
phổ cập giữa các vùng miền, để mọi 
người dân được hưởng lợi, không ai bị 
bỏ lại phía sau; nghĩa vụ tài chính, 
cạnh tranh công bằng giữa các loại 
hình kinh doanh cần phải kiểm soát 
tốt. 

Còn Chính phủ Việt Nam, Phó Thủ 
tướng Vương Đình Huệ cho biết, sẽ 
thường xuyên đối thoại, làm việc chặt 
chẽ với cộng đồng doanh nghiệp, các 
chuyên gia trong và ngoài nước để tìm 
hiểu và loại bỏ các rào cản, các vấn đề 
đã và có thể sẽ phát sinh, xây dựng 
các chương trình hành động cần thiết, 
tích cực khuyến khích hệ sinh thái 
khởi nghiệp trên nền tảng khoa học 
công nghệ hướng tới cộng đồng. 

Chính phủ tiếp tục đầu tư, nâng cấp 
hạ tầng kết nối số bao gồm hạ tầng 
cứng giúp mọi cá nhân, mọi thiết bị, 
cảm biến được kết nối mọi lúc, mọi 
nơi, an toàn, với tốc độ cao, theo thời 
gian thực; và hạ tầng mềm bao gồm 
những vấn đề như các quy chuẩn, tiêu 
chuẩn, quy định pháp lý về giao dịch 
số, chữ ký số, thanh toán điện tử, các 
dịch vụ công nghệ tài chính (Fintech), 
sở hữu trí tuệ. 

Đồng thời, Chính phủ thúc đẩy số 
hóa trong lĩnh vực quản trị công, là 
điều kiện tiên quyết để đạt được một 
tầm nhìn thống nhất về chính phủ điện 
tử (e-government) với các công dân 
điện tử (e-citizen) trong một nền kinh 
tế kết nối số. 

(Nguồn:baochinhphu.vn) 
 
 

 
 
HỢP TÁC, KẾT NỐI TRONG 
LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG 
NGHỆ THỰC PHẨM ASEAN   

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Gần 200 đại biểu đến từ các nước 
thành viên ASEAN đã tham dự Hội 
nghị khoa học và công nghệ 
(KH&CN) thực phẩm ASEAN (AFC) 
được tổ chức tại TPHCM ngày 15/11. 
Hơn 100 báo cáo khoa học và hơn 
110 báo cáo dạng poster được trình 
bày tại sự kiện AFC 2017. 

AFC là một hoạt động lớn của Ủy 
ban KH&CN ASEAN (ASEAN 
COST). AFC được tổ chức hai năm 
một lần, luân phiên tại các nước thành 
viên của ASEAN. AFC 2017 là lần 
thứ hai Việt Nam đăng cai tổ chức sự 
kiện quan trọng này.  

Năm nay, Viện Cơ điện nông nghiệp 
và công nghệ sau thu hoạch được 
ASEAN COST và Bộ KH&CN giao 
nhiệm vụ đăng cai tổ chức AFC 2017. 

Các báo cáo và thảo luận đã tập 
trung vào các vấn đề như Công nghệ 
thực phẩm; khoa học thực phẩm; tồn 
trữ và bảo quản thực phẩm; dinh 
dưỡng và sức khỏe; kỹ thuật thực 
phẩm và tự động hóa; phát triển và đổi 
mới sản phẩm thực phẩm; thực phẩm 
và kinh tế… 

Một số điển hình như các báo cáo 
Thách thức an ninh lương lực toàn 
cầu; Hợp tác vùng về KH&CN thực 
phẩm; Hệ thống thực phẩm phòng 
chống biến đổi khí hậu; Phát triển sản 
phẩm nông nghiệp có lợi cho sức 
khỏe; Thách thức trong chế biến thực 
phẩm;… 

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Quốc Khánh 

cho biết, trong những năm qua, Ủy 
ban KH&CN ASEAN (COST) đã thúc 
đẩy sự phát triển KH&CN và đổi mới 
sáng tạo trong khu vực ASEAN. 
KH&CN trong lĩnh vực thực phẩm là 
một trong những nội dung hợp tác 
quan trọng của ASEAN COST.  

AFC 15 với chủ đề “KH&CN thực 
phẩm: Hội nhập vì sự phát triển bền 
vững của cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC)" cũng là một trong những hoạt 
động chuẩn bị cho ASEAN tiến đến 
hội nhập kinh tế khu vực như tuyên bố 
trong Chương trình hành động khoa 
học, công nghệ và đổi mới (APASTI) 
và kế hoạch triển khai APASTI giai 
đoạn 2016 – 2025. 

Theo Thứ trưởng, sự kiện AFC15 là 
hoạt động truyền thống quan trọng 
trong lĩnh vực KH&CN thực phẩm tại 
khu vực ASEAN. Hội nghị chỉ ra 
những thành tựu trong nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo về KH&CN thực 
phẩm, trong sản xuất nông nghiệp 
cũng như thúc đẩy sự hợp tác trong 
ASEAN về lĩnh vực này.  

AFC15 cũng là diễn đàn cho các nhà 
khoa học, quản lý, doanh nghiệp thực 
phẩm… đến từ các nước trong khu 
vực ASEAN cũng như các đối tác của 
ASEAN và các nước khác trên thế 
giới chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, 
thúc đẩy hợp tác, kết nối trong lĩnh 
vực KH&CN thực phẩm. 

Trong khuôn khổ diễn ra Hội nghị, 
các doanh nghiệp thực phẩm của 
ASEAN đã trưng bày, giới thiệu một 
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AFC 15 với chủ đề “KH&CN thực 
phẩm: Hội nhập vì sự phát triển bền 
vững của cộng đồng kinh tế ASEAN 
(AEC)" cũng là một trong những hoạt 
động chuẩn bị cho ASEAN tiến đến 
hội nhập kinh tế khu vực như tuyên bố 
trong Chương trình hành động khoa 
học, công nghệ và đổi mới (APASTI) 
và kế hoạch triển khai APASTI giai 
đoạn 2016 – 2025. 

Theo Thứ trưởng, sự kiện AFC15 là 
hoạt động truyền thống quan trọng 
trong lĩnh vực KH&CN thực phẩm tại 
khu vực ASEAN. Hội nghị chỉ ra 
những thành tựu trong nghiên cứu và 
đổi mới sáng tạo về KH&CN thực 
phẩm, trong sản xuất nông nghiệp 
cũng như thúc đẩy sự hợp tác trong 
ASEAN về lĩnh vực này.  

AFC15 cũng là diễn đàn cho các nhà 
khoa học, quản lý, doanh nghiệp thực 
phẩm… đến từ các nước trong khu 
vực ASEAN cũng như các đối tác của 
ASEAN và các nước khác trên thế 
giới chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, 
thúc đẩy hợp tác, kết nối trong lĩnh 
vực KH&CN thực phẩm. 

 (khoahocphattrien) 
 

TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP GIỮA 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH KH&CN  

Ngày 16/11/2017, tại Hà Nội, đã 
diễn ra Lễ ký kết Chương trình phối 
hợp giữa Chương trình khoa học và 
công nghệ (KH&CN) phục vụ xây 
dựng nông thôn mới với các Chương 
trình KH&CN Tây Bắc, Tây Nguyên 

và Tây Nam Bộ giai đoạn 2016-2020. 
Tham dự Lễ ký có Ủy viên Bộ Chính 
trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng 
Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn 
Bình; Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân 
Cường; Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Quốc Khánh; Thứ trưởng Bộ Công an 
Bùi Văn Thành; Chủ tịch Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam Châu Văn 
Minh; Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa 
học xã hội Việt Nam Nguyễn Quang 
Thuấn; Giám đốc Đại học Quốc gia 
Hà Nội Nguyễn Kim Sơn; Giám đốc 
Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 
cùng đông đảo các nhà khoa học, nhà 
quản lý, doanh nghiệp. 

Lễ ký kết nhằm mục đích lồng ghép 
thực hiện 4 chương trình KH&CN nêu 
trên trong giai đoạn 2016-2020, phát 
huy có hiệu quả các nguồn lực phục 
vụ phát triển nông nghiệp và xây dựng 
nông thôn mới ở các vùng trọng điểm 
Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây Nam 
Bộ. Đây là bước khởi đầu quan trọng 
để các chương trình xây dựng kế 
hoạch phối hợp thực hiện các đề tài, 
dự án, trao đổi kinh nghiệm và kết quả 
nghiên cứu nhằm tạo ra những sản 
phẩm KH&CN có tính liên ngành, liên 
vùng, phục vụ có hiệu quả tái cơ cấu 
kinh tế và xây dựng nông thôn mới 
cho các vùng. 

Ghi nhận và đánh giá cao sáng kiến 
phối hợp giữa Chương trình KH&CN 
phục vụ xây dựng nông thôn mới với 
các Chương trình KH&CN Tây Bắc, 
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Tây Nguyên và Tây Nam Bộ, Trưởng 
Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn 
Bình cho rằng, đây là hoạt động thiết 
thực để triển khai chủ trương “Nghiên 
cứu cơ chế, quản lý liên kết, hợp tác 
phát triển vùng phù hợp, tạo điều kiện 
phát triển các khu vực, địa bàn còn 
nhiều khó khăn, nhất là miền núi, biên 
giới, hải đảo, Tây Bắc, Tây Nguyên, 
Tây Nam Bộ và phía tây các tỉnh miền 
Trung” đã được đề ra tại Đại hội XII 
của Đảng. Trước yêu cầu phát triển 
bền vững các vùng Tây Bắc, Tây 
Nguyên và Tây Nam Bộ, các chương 
trình KH&CN cần có sự phối hợp, 
lồng ghép nhằm sử dụng có hiệu quả 
nguồn lực và đề xuất những cơ chế, 
chính sách, giải pháp công nghệ thiết 
thực, hiệu quả phục vụ xây dựng nông 
thôn mới và phát triển kinh tế - xã hội 
của các vùng. Đồng chí Nguyễn Văn 
Bình cũng đề nghị các bộ, ban, ngành 
Trung ương tiếp tục có sự quan tâm 
đặc biệt đến các chương trình 
KH&CN, tạo điều kiện cho các 
chương trình triển khai có chất lượng 
tốt nhất, phục vụ phát triển kinh tế - 
xã hội 3 vùng gắn với xây dựng nông 
thôn mới. 

(khoahocvacongnghe) 
 

DIỄN GIẢ PHÁP CHIA SẺ 
CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO  

Tại Pháp, doanh nghiệp khởi nghiệp 
được Chính phủ hỗ trợ 60% chi phí 
cho hoạt động nghiên cứu phát triển 

(R&D) của nhà khoa học, bao gồm 
30% chi phí ban đầu và 30% còn lại 
nếu nhà khoa học ký hợp đồng hợp tác 
với doanh nghiệp làm nghiên cứu. 

Đó là chia sẻ của ông Jean Charles 
Guilbert - Nguyên Giám đốc Trung 
tâm Nghiên cứu công nghệ micro - 
nano (MINATEC), nguyên Giám đốc 
chuyển giao công nghệ của Viện 
nghiên cứu năng lượng nguyên tử 
Pháp (CEA) - tại Hội thảo “Thành lập 
doanh nghiệp khoa học và công nghệ 
từ kết quả nghiên cứu: Kinh nghiệm 
của Pháp”. 

Cho rằng, không phải tài sản trí 
tuệ hay thị trường mà con người mới 
là yếu tố quan trọng nhất quyết định 
sự thành công của một startup, diễn 
giả người Pháp Jean Charles Guilbert 
nhấn mạnh: quá trình hình thành 
startup sẽ trải qua ba giai đoạn. 

Theo ông Guilbert, giai đoạn 1 là 
đánh giá tiềm năng các ý tưởng, giai 
đoạn 2 là quyết định ươm tạo và giai 
đoạn 3 là rót vốn đầu tư. Việc ươm tạo 
startup dựa trên ba yếu tố gồm: những 
người thực hiện, tài sản trí tuệ và thị 
trường của ý tưởng. Đặc biệt, những 
người thực hiện ý tưởng như: người 
điều hành, gọi vốn, nghiên cứu là 
những nhân tố quan trọng nhất để các 
nhà đầu tư quyết định ươm tạo. 

Nguyên Giám đốc MINATEC cho 
rằng, một doanh nghiệp khởi nghiệp 
có ý tưởng, thị trường tốt nhưng 
không có người điều hành và gọi vốn 
tốt thì rất khó thành công. Từ kết quả 
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nghiên cứu ra sản phẩm được thương 
mại hóa trên thị trường cần rất nhiều 
thời gian và đầu tư về tài chính. 

Ông Guilbert chia sẻ: Ở Pháp, một 
kết quả nghiên cứu khi ra được thị 
trường phải mất ít nhất là 7 năm. Tại 
CEA, có những chính sách hỗ trợ cho 
những nhà khoa học thành lập doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Đó là hỗ trợ 3 - 6 
tháng lương, cho vay khoảng 40.000 
EUR và vẫn được tiếp nhận nếu quay 
trở lại công việc cũ sau 4 năm khởi 
nghiệp không thành công. 

CEA cũng có một quỹ khoảng 27 
triệu USD để đầu tư cho các dự án ở 
giai đoạn ươm mầm để họ trưởng 
thành hơn và có thể tiếp cận với 
nguồn vốn lớn hơn. 

(khoahocphothong) 
 

CÔNG BỐ KẾT QUẢ DỰ ÁN 
NHÃN HIỆU NỔI TIẾNG  

“Được công nhận, bảo hộ nhãn hiệu 
nổi tiếng và sử dụng rộng rãi là nhu 
cầu cấp thiết của doanh nghiệp (DN). 
Đối với DN Việt, nhu cầu này thường 
gắn với việc khẳng định uy tín, chất 
lượng của các thương hiệu. Đối với 
DN nước ngoài, nhu cầu này còn gắn 
với mong muốn đảm bảo môi trường 
kinh doanh lành mạnh”. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Trần Văn Tùng 
khẳng định tại Lễ công bố kết quả 
thực hiện Dự án “Nhãn hiệu nổi tiếng” 
được tổ chức tại Hà Nội ngày 17/11 
do Thanh Tra Bộ KH&CN phối hợp 

với Hiệp hội Nhãn hiệu quốc tế 
(INTA) tổ chức. 

Lễ công bố còn có sự tham dự của 
ông Etienne Sanz de Adeco- Chủ tịch 
INTA, ông Seath Hays- Trưởng đại 
diện INTA tại khu vực Châu Á- Thái 
Bình Dương, đại diện một số cơ quan 
nhà nước, doanh nghiệp và hiệp hội. 

Lễ công bố là hoạt động quan trọng 
cuối cùng của Dự án “Nhãn hiệu nổi 
tiếng” được thực hiện theo Bản ghi 
nhớ hợp tác được ký kết ngày 
24/3/2015 giữa Bộ KH&CN và INTA 
về “Xây dựng, triển khai các hoạt 
động phối hợp trong lĩnh vực sở hữu 
trí tuệ” nhằm mục đích nghiên cứu, 
đánh giá, thu thập và tổng hợp thông 
tin, ý kiến từ các cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền liên quan, chủ sở hữu 
nhãn hiệu, các doanh nghiệp và đại 
diện sở hữu công nghiệp về những 
vướng mắc trong việc thi hành các 
quy định pháp luật Việt Nam hiện 
hành liên quan tới việc công nhận, bảo 
hộ và thực thi quyền đối với nhãn hiệu 
nổi tiếng; hình thành hệ thống căn cứ 
lý luận và thực tiễn cho những đề xuất 
sửa đổi, bổ sung các quy định pháp 
luật Việt Nam hiện hành về nhãn hiệu 
nổi tiếng. 

Bà Nguyễn Như Quỳnh, Phó Chánh 
Thanh tra Bộ cho biết, kết quả của Dự 
án  “Bảo hộ nhãn hiệu nổi tiếng theo 
pháp luật Việt Nam - Thực trạng và 
giải pháp hoàn thiện” là công trình 
nghiên cứu công phu, chuyên sâu về 
nhãn hiệu nổi tiếng được tiến hành bởi 
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các nghiên cứu viên độc lập với sự 
đóng góp, tham vấn về nội dung của 
các chuyên gia trong nước và quốc tế. 
Đặc biệt, công trình nghiên cứu mang 
tính thực tiễn và hết sức sinh động bởi 
sự tham gia lần đầu tiên của một số 
các doanh nghiệp có các nhãn hiệu đã 
khẳng định được uy tín trên thị trường 
(Nike, Vinamilk, Vinacafe, Tập đoàn 
BMW, Nike Việt Nam, Inter Ikea, 
Petrolimex…). Báo cáo nghiên cứu 
được kỳ vọng là nguồn tài liệu tham 
khảo quan trọng đối với các chuyên 
gia trong xây dựng chính sách bảo hộ 
và thực thi quyền đối với nhãn hiệu 
nổi tiếng tại Việt Nam. 

Lễ công bố ghi nhận sự đánh giá của 
các bên tham gia đối với kết quả thu 
được từ Dự án Nhãn hiệu nổi tiếng. 
Đây cũng là cơ hội để các cơ quan nhà 
nước, các hiệp hội và doanh nghiệp 
trên cơ sở tổng kết hoạt động Dự án 
Nhãn hiệu nổi tiếng, hướng tới phối 
hợp hành động và hợp tác trong tương 
lai. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho biết, 
cùng với sự phát triển của nền kinh tế 
và hội nhập quốc tế, hàng hóa, dịch vụ 
gắn nhãn hiệu nổi tiếng ngày càng 
hiện diện nhiều trên thị trường VIệt 
Nam. Đồng thời với sự lớn mạnh của 
DN Việt Nam, nhiều nhãn hiệu Việt 
cũng chứng minh được uy tín, danh 
tiếng và sự đảm bảo về chất lượng. 
Tài sản trí tuệ nói chung và nhãn hiệu 
nổi tiếng nói riêng đóng vai trò ngày 
càng quan trọng đối với mỗi DN cũng 

như nền kinh tế quốc gia. Do đó cần 
cơ chế bảo hộ thực thi hiệu quả để 
đảm bảo các quyền lợi ích chính đáng 
của chủ sở hữu nhãn hiệu và các chủ 
thể liên quan. 

Việc được công nhận, bảo hộ nhãn 
hiệu nổi tiếng và sử dụng rộng rãi là 
nhu cầu cấp thiết của DN. Đối với DN 
Việt Nam, nhu cầu này thường gắn 
với việc khẳng định uy tín, chất lượng 
của các thương hiệu Việt. Đối với DN 
nước ngoài, nhu cầu này còn gắn với 
mong muốn đảm bảo môi trường kinh 
doanh lành mạnh. “Dưới góc độ cơ 
quan quản lý nhãn hiệu về lĩnh vực 
này, chúng tôi rất mong các nhãn hiệu 
nổi tiếng đã được xác lập cần tiếp tục 
việc bảo vệ, duy trì và phát triển các 
nhãn hiệu này”. 

Tuy nhiên để làm được điều đó, Thứ 
trưởng cho rằng, từ chủ thể các nhãn 
hiệu cần có chiến lược phát triển nhãn 
hiệu của mình, các cơ quan thực thi 
cần phối hợp và có biện pháp mạnh 
mẽ giúp các chủ thể nhãn hiệu bảo vệ 
quyền đối với các nhãn hiệu nổi tiếng. 

Cũng trong khuôn khổ buổi Lễ, tiếp 
nối quá trình hợp tác hiệu quả giữa 
các bên, Bộ KH&CN và INTA tiến 
hành ký kết Bản ghi nhớ hợp tác tiếp 
theo về triển khai các hoạt động phối 
hợp về “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
trong thương mại điện tử”. 

Ông Etienne Sanz de Adeco- Chủ 
tịch INTA cho rằng, lý do chọn chủ đề 
này vì bảo hộ quyền SHTT trong môi 
trường thương mại được xem là điểm 
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“nóng” trong bảo hộ quyền SHTT 
trong thời gian tới không chỉ tại Việt 
Nam mà nhiều quốc gia khác trên thế 
giới đang phải đối mặt. Thương mại 
điện tử đang thay đổi cơ bản cách tiếp 
cận của DN với người tiêu dùng. Sau 
bản ký kết, INTA sẽ phối hợp với Bộ 
KH&CN tập trung vào chiến lược 
thúc đẩy sáng tạo trong môi trường 
thương mại điện tử trước sự bùng nổ 
của công nghệ thông tin toàn cầu. Đây 
là việc mà các tổ chức lớn như WTO, 
gần đây nhất trong hội nghị cấp cao 
APEC tại Đà Nẵng vừa qua coi là lĩnh 
vực quan trọng cần phải trao đổi và 
thống nhất nên có những quy định 
chặt chẽ về măt pháp luật. 

“Sự bùng nổ của công nghệ thông 
tin, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo, Big 
Data… mang lại nhiều giá trị tiện ích, 
nhưng mặt trái mà nó mang lại tại thời 
điểm hiện nay là việc Việt Nam đang 
phải đối với mặt vấn đề bảo vệ quyền 
SHTT trong môi trường thương mại 
điện tử trước những vướng mắc từ 
thực tiễn mà cơ sở pháp lý còn chưa 
được hoàn thiện và đồng bộ”, bà 
Quỳnh chia sẻ. 

Nhiều tham luận tại lễ công bố cũng 
được các đại biểu trình bày tập trung 
vào giải quyết các vấn đề về bảo hộ 
nhãn hiệu nổi tiếng cùng chiến lược 
bảo vệ thương hiệu. Đặc biệt là chia 
sẻ từ góc nhìn của doanh nghiệp, 
chuyên gia và luật sư về bảo hộ nhãn 
hiệu nổi tiếng trong môi trường 
thương mại điện tử giúp cho cơ quan 

quản lý có những thông tin và kinh 
nghiệm quý báu để tiếp tục hoàn thiện 
cơ sở pháp lý về vấn đề này. 

(most.gov.vn) 
 
 
 
NHỮNG NÉT ĐỘC ĐÁO CỦA 
CÔNG TRÌNH KHOA HỌC 
ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG NHÂN TÀI 
ĐẤT VIỆT 2017 VINH DANH  

Tối 16/11, ở lĩnh vực Khoa học 
Công nghệ, Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt 2017 đã vinh danh công trình: 
“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo kính 
quan sát đêm tầm xa cho biển đảo” 
của tác giả Đoàn Ngọc Hiệp và 
Nguyễn Văn Thắng. Đây là hai kỹ sư 
của Xí nghiệp 23, Nhà máy Z199, 
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, 
Bộ QP. 

Ngày nay, khí tài nhìn đêm hoạt 
động theo nguyên lý khuếch đại ánh 
sáng mờ được phát triển rộng rãi trong 
quân đội của các nước phát triển, có 
vai trò quan trọng trong tác chiến ban 
đêm. Có thể nói sự phát triển các khí 
tài ban đêm đã nâng cao hiệu quả 
chiến đấu không phụ thuộc vào yếu tố 
thời gian đêm hay ngày. 

Trên thế giới, các khí tài quan sát 
đêm tầm xa hiện nay đã được phát 
triển mạnh ở các nước phát triển và 
được ứng dụng mạnh mẽ trong các 
nhiệm vụ quan sát, phát hiện đột nhập 
từ xa nhằm bảo vệ các mục tiêu quan 
trọng như bến cảng, bờ biển, v.v… 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Hiện nay, có nhiều đơn vị trong và 
ngoài Quân đội nghiên cứu về lĩnh 
vực kính nhìn đêm, tuy nhiên các sản 
phẩm kính nhìn đêm cũng chỉ dừng ở 
mức quan sát < 1,5 Km đối với mục 
tiêu là xe tăng, hoặc có tầm quan sát 
xa hơn nhưng mới ở mức độ lý thuyết 
hoặc sơ đồ nguyên lý.  

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, từ 
năng lực về công nghệ và thiết kế năm 
2013 Thủ trưởng Tổng cục Công 
nghiệp Quốc phòng đã giao đề tài “ 
Nghiên cứu thiết kế, chế thử kính 
quan sát đêm PDN-K.VN cho biển 
đảo” cho Nhà máy Z199 làm chủ trì. 

Những nét độc đáo của công trình 
Đây là công trình nghiên cứu đầu 

tiên trong nước thiết kế, chế tạo thành 
công kính quan sát đêm có độ phóng 
đại lớn (10 lần). Đây là sản phẩm tự 
nghiên cứu thiết kế trên cơ sở yêu cầu 
thực tiễn trong huấn luyện sẵn sàng 
chiến đấu cho bộ đội. Sản phẩm tạo ra 
góp phần đáp ứng cho nhu cầu cảnh 
giới phát hiện từ xa cho lực lượng Hải 
quân, Bộ đội biên phòng làm nhiệm 
vụ khu vực biên giới, hải đảo. 

Là sản phẩm khí tài quan sát đêm 
theo nguyên lý khuyếch đại ánh sáng 
yếu có cự ly quan sát phát hiệu mục 
tiêu xa nhất (lên đến 3km đối với mục 
tiêu là người đứng thẳng) và chịu 
được khí hậu khắc nghiệt của môi 
trường biển đảo. 

Trên cơ sở kiến thức về lý thuyết kết 
hợp với thực nghiệm và kinh nghiệm 
trong nghiên cứu thiết kế chế tạo khí 

tài quan sát ngắm bắn ban đêm theo 
nguyên lý khuyếch đại ánh sáng mờ. 
Nhóm nghiên cứu đã thiết kế đồng bộ 
từ quang học, cơ khí, điện tử và công 
nghệ để chế tạo được sản phẩm hoàn 
chỉnh mà không cần phải nhập ngoại. 

Sản phẩm là kết quả tích hợp của 
nhiều công nghệ khó và phức tạp như: 
Công nghệ gia công cơ khí chính xác, 
công nghệ gia công quang học có kích 
thước lớn, công nghệ màng mỏng 
quang học, công nghệ điện tử, công 
nghệ hóa học ... 

Công trình được áp dụng sản xuất 
ngay tại Xí nghiệp 23/Z199/TC 
CNQP/BQP ở quy mô công nghiệp 
trên cơ sở sử dụng dây chuyền thiết bị, 
công nghệ hiện có mà không đòi hỏi 
phải đầu tư mới cơ sở hạ tầng, trang 
thiết bị, đội ngũ. 

Hiện nay sản phẩm đã được sản xuất 
để trang bị cho một số đơn vị làm 
nhiệm vụ ở khu vực biên giới, biển, 
đảo. Sản phẩm đáp ứng được nhu cầu 
đặt hàng của Quân đội trang bị cho 
Hải quân, Biên phòng... 

Kết quả nghiên cứu đã khẳng định 
khả năng thiết kế và công nghệ chế 
tạo khí tài quan sát ngắm bắn đêm 
theo nguyên lý khuếch đại ánh sáng 
yếu. Giá trị khoa học của công trình 
góp phần quan trọng vào việc thiết kế 
và chế tạo khí tài quang – quang điện 
tử khác cho các lực lượng khác nhau 
trong Quân đội thực hiện nhiệm vụ 
huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu 
trong điều kiện tác chiến ban đêm như 
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Hải quân, Bộ đội Biên phòng, Pháo 
binh, Lục quân... 

 (dantri) 
 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ ĐÀO TẠO 
TRÊN NỀN TẢNG ĐÁM MÂY 
CỦA NGƯỜI VIỆT  

Trong hai ngày 14-15/11 tại Ngày 
hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia Techfest 2017, các startup 
Việt có dịp giới thiệu tới cộng đồng 
những ý tưởng, sản phẩm đang ấp ủ 
cũng như đã hoàn thiện để kêu gọi các 
nhà đầu tư. 

Tại “Làng Công nghệ giáo dục” 
(EdTech Village), Hà Nội, Công ty 
TNHH phát triển Hương Việt (Hương 
Việt Group) tham gia Techfest 2017 
với dự án khởi nghiệp: Hệ quản lý đào 
tạo trên nền tảng đám mây CLS -
 Cloud Learning System (Cloud Based 
Learning Management System). 

Đây là hệ quản lý đào tạo hoàn 
chỉnh đầu tiên cho các doanh nghiệp 
và tổ chức tại Việt Nam triển khai 
theo công nghệ điện toán đám mây, 
được Hương Việt Group nghiên cứu 
và phát triển từ năm 2014. Sau ba năm 
chạy thử nghiệm, CLS chính thức ra 
đời bản thương mại hoàn chỉnh, tối ưu 
các tính năng và triển khai phục vụ 
đào tạo đến các doanh nghiệp. 

Phần mềm sử dụng công nghệ 
asp.net, với những tính năng như: 
Quản lý, lưu trữ, phân phối khóa học 
linh hoạt; phân phối khóa học đến 
từng người, từng nhóm người, CLS 

giúp người học được đào tạo mọi lúc, 
mọi nơi, trên nhiều loại thiết bị. 
Không những vậy, phần mềm còn 
giúp doanh nghiệp kiểm tra, đánh giá 
được kết quả học tập của từng nhân sự 
và theo dõi được tiến trình học tập, sự 
tiến bộ của nhân viên trong suốt quá 
trình làm việc tại công ty. 

Với ưu điểm chi phí thấp - tính bình 
quân chỉ từ 10.000-20.000 đồng/nhân 
sự/tháng, triển khai nhanh, vận hành 
đơn giản, tùy biến không giới hạn, 
CLS được kỳ vọng sẽ giải quyết được 
các vấn đề mà hình thức học tập 
truyền thống đang gặp phải. Tính toán 
cho thấy, doanh nghiệp có thể giảm 
ngay 75% chi phí đào tạo, tiết kiệm 
95% thời gian tổ chức lớp, đồng thời 
giảm 100% chi phí ăn, ở, đi lại của 
người dạy và người học. Từ đó, doanh 
nghiệp có thể tăng đến 2,5 lần hiệu 
quả hoạt động, năng suất làm việc của 
nhân viên tăng ba lần. Trong thời gian 
đào tạo, hoạt động sản xuất kinh 
doanh không bị gián đoạn. 

Chia sẻ về lý do ra đời CLS, ông 
Trần Văn Ba - Phó giám đốc Hương 
Việt Group - cho biết: “Trong bối 
cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, 
việc nâng cao chất lượng nguồn nhân 
lực là chìa khóa để tăng cường sức 
cạnh tranh. Hiện tại Việt Nam có hơn 
500.000 doanh nghiệp, tuy nhiên hơn 
90% trong số đó chưa có hệ thống 
quản lý đào tạo nội bộ của riêng mình. 
Đồng thời chưa có một đơn vị nào 
cung cấp dịch vụ, phục vụ một cách 
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chuyên nghiệp. Do đó, CLS ra đời với 
sứ mệnh mang đến cho các doanh 
nghiệp Việt Nam một hệ thống đào 
tạo nội bộ tiên tiến, công nghệ hiện 
đại tương đương với tiêu chuẩn của 
các thị trường phát triển”.  

(khoahocphattrien.vn) 
 

GIẢI PHÁP TƯỚI CHÍNH XÁC 
CHO CÁC NÔNG HỘ NHỎ  

Nếu tạm coi khu vườn có hạ tầng 
tưới nhỏ giọt là tay, chân thì giải pháp 
tưới chính xác của MimosaTEK là bộ 
não của việc tưới tiêu. 

Với thuật toán điều khiển tưới thông 
minh, bộ rễ của cây trồng luôn được 
giữ ở điều kiện tối ưu, giúp tăng 25% 
năng suất vụ mùa cho cây ngắn ngày. 

Tiết kiệm 50% lượng nước tưới 
Ông Từ Hữu Chương - xã Hiệp An, 

huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, 
người đang áp dụng giải pháp tưới 
chính xác cho 3 sào cà chua, dưa leo 
baby trên tổng số 1,1 mẫu đất hiện có 
- cho biết, gia đình ông đã sử dụng hệ 
thống tưới nhỏ giọt suốt 10 năm qua. 
Trước đây, hằng ngày cứ đến giờ tưới 
nước, họ đều phải đi mở/tắt từng van 
tưới. 

“Từ khi áp dụng giải pháp tưới 
chính xác, tôi chỉ cần điều khiển bằng 
điện thoại là có thể tưới ở ngoài vườn. 
Bên cạnh việc tiết kiệm thời gian, giải 
pháp này còn giúp đo chính xác độ ẩm 
trong đất, biết chính xác lượng nước 
cần tưới. Trên cơ sở đó, tôi có thể 
quyết định được lượng nước tưới phù 

hợp với từng giai đoạn phát triển của 
cây trồng. Giải pháp này giúp tiết 
kiệm đến 50% lượng nước tưới, một 
điều đặc biệt quan trọng đối với 
những vùng khô hạn” - ông Chương 
nói. 

Giải pháp tưới chính xác mà ông Từ 
Hữu Chương sử dụng do Công ty 
MimosaTEK (quận Thủ Đức, 
TPHCM) cung cấp. Ông Nguyễn 
Khắc Minh Trí - CEO của 
MimosaTEK - cho biết: “Hiện nay, đa 
phần bà con vẫn canh tác dựa trên thói 
quen và thụ động trước các yếu tố thời 
tiết, dẫn đến tình trạng lãng phí nguồn 
tài nguyên. Đơn giản như việc tưới 
tiêu, nếu tưới dư cũng sẽ ảnh hưởng 
tới năng suất cây trồng. Giải pháp tưới 
chính xác giúp bà con sử dụng đúng 
lượng tài nguyên cần thiết và chăm 
sóc sức khỏe cây trồng tốt hơn”. 

Có thể hình dung nguyên lý hoạt 
động của giải pháp tưới chính xác như 
sau: Nếu khu vườn có hạ tầng tưới 
nhỏ giọt là “tay, chân” thì giải pháp 
của MimosaTEK được coi là “bộ não” 
của việc tưới tiêu với một bộ điều 
khiển trung tâm vận hành tự động hóa. 
Ngoài ra còn có các thiết bị cảm biến 
đặt ở vườn giúp kiểm soát độ ẩm đất, 
nhiệt độ cũng như thông số nắng, 
mưa, gió... 

Với giải pháp tưới chính xác, mọi 
hành động từ việc theo dõi nhu cầu 
nước, nhận khuyến nghị đến việc ra 
lệnh tưới cho trang trại đều gói gọn 
trên thiết bị di động, giúp người nông 
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dân quản lý trang trại của mình dù ở 
bất kỳ nơi đâu. 

“Quan trọng hơn, với thuật toán điều 
khiển tưới thông minh, giải pháp này 
giúp bộ rễ của cây trồng luôn được 
giữ ở điều kiện tối ưu, giúp tăng 25% 
năng suất vụ mùa cho những cây trồng 
hay rau, củ ngắn ngày” - ông Nguyễn 
Khắc Minh Trí nói. 

Ông Nguyễn Bá Hùng - Giám đốc 
trang trại Dalat Organik, một khách 
hàng của MimosaTEK - cho biết, giải 
pháp tưới chính xác đã giúp trang trại 
tiết kiệm nước và điện năng đến 30%, 
tăng năng suất đến 25% trong suốt 2 
mùa vụ cà chua. 

 (khoahocphattrien.vn) 
 

XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẰNG 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC: GIẢI 
PHÁP HỮU HIỆU BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG  

Xử lý nước thải bằng công nghệ 
sinh học là phương pháp tiên tiến 
trên thế giới, giúp giảm thiểu ô 
nhiễm môi trường. Tại BR-VT, 
công nghệ này được nhiều đơn vị 
sản xuất, kinh doanh ứng dụng 
hiệu quả. 

Thời gian qua, Xí nghiệp Chế biến 
mủ cao su Xà Bang (xã Quảng Thành, 
huyện Châu Đức, thuộc Công ty Cao 
su Bà Rịa) đã đầu tư gần 20 tỷ đồng 
xây dựng hệ thống xử lý nước thải 
(XLNT) ứng dụng công nghệ sinh 
học. Với công suất 1.500m3 

ngày/đêm, hệ thống XLNT này bảo 
đảm xử lý triệt để toàn bộ lượng nước 
thải từ sản xuất của Xí nghiệp trước 
khi xả thải ra môi trường. Các chỉ số 
trong nước thải sau khi xử lý đạt cột B 
theo quy chuẩn Việt Nam. Ông Hoàng 
Trọng Tiến, Phó Giám đốc Xí nghiệp 
Chế biến mủ cao su Xà Bang cho biết: 
Hệ thống XLNT của Xí nghiệp hoạt 
động ổn định ngay cả trong mùa cao 
điểm sản xuất, khi sản lượng đạt hơn 
100 tấn mủ/ngày. Nước thải sau khi 
xử lý không ảnh hưởng đến môi 
trường và không gây hại cho sức khỏe 
của người dân xung quanh. 

Còn tại Công ty CP Chế biến xuất 
nhập khẩu thủy sản tỉnh BR-VT 
(Baseafood), nước thải chủ yếu phát 
sinh từ quá trình chế biến, vệ sinh nhà 
máy, với khoảng 120m3/ngày đêm. 
Lượng nước thải này có hàm lượng 
chất hữu cơ cao, nếu không xử lý sẽ 
gây ô nhiễm môi trường. Theo ông 
Huỳnh Minh Tường, Phó Tổng Giám 
đốc Công ty Baseafood, để giải quyết 
tình trạng này, Công ty đã nhận 
chuyển giao công nghệ XLNT sinh 
học từ Viện Cơ học ứng dụng TP. Hồ 
Chí Minh với công suất thiết kế 
600m3/ngày đêm. Theo đánh giá của 
Sở TN-MT, công nghệ XLNT của 
Công ty hiệu quả, nước thải sau xử lý 
đạt cột B, một số chỉ tiêu đạt cột A 
trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. 

Không chỉ các DN chế biến thủy 
sản, cao su, các đơn vị kinh doanh hạ 
tầng KCN trên địa bàn tỉnh cũng quan 
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tâm đầu tư hệ thống XLNT bằng công 
nghệ sinh học, trong đó KCN Đông 
Xuyên (TP.Vũng Tàu) là một ví dụ. 
Hiện nay, KCN này có diện tích 
160ha, với 66 DN hoạt động trong các 
lĩnh vực: may mặc, cơ khí, chế tạo 
giàn khoan, cung ứng nhân lực, chế 
biến hải sản… Trước đây, hầu hết 
nước thải sản xuất và sinh hoạt của 
các DN trong KCN đều xả trực tiếp ra 
sông Dinh. Từ năm 2009, KCN Đông 
Xuyên đã đầu tư xây dựng một nhà 
máy XLNT tập trung sử dụng công 
nghệ SBR (hóa lý, sinh học). Nhà máy 
này có công suất 3.000m3/ngày đêm, 
có thể XLNT cho tất cả các DN đóng 
trong KCN Đông Xuyên. Ông Trần 
Bảo Ân, Phó Giám đốc Công ty Đầu 
tư và Khai thác hạ tầng KCN Đông 
Xuyên và Phú Mỹ 1 (IZICO) cho biết, 
từ khi có nhà máy XLNT tập trung, 
tình trạng ô nhiễm do hoạt động xả 
thải của các DN trong KCN đã giảm. 

Theo các DN, ưu điểm nổi bật nhất 
của công nghệ XLNT sinh học là vận 
hành đơn giản, an toàn, thích hợp xử 
lý các loại nước thải có chất hữu cơ, 
chất lượng nước đầu ra sạch hơn, góp 
phần bảo vệ môi trường sinh thái. Đặc 
biệt, chi phí xây dựng hệ thống XLNT 
bằng công nghệ sinh học thấp hơn 
khoảng 20% so với các hệ thống 
XLNT khác. Do vậy, XLNT bằng 
công nghệ sinh học là giải pháp phù 
hợp giúp các DN làm tốt công tác bảo 
vệ môi trường. 

(Theo báo Bà Rịa – Vũng Tàu) 

 
NGƯỜI NHÓM LỬA STEM  

 
NGƯỜI NHÓM LỬA STEM 

TS Đặng Văn Sơn (1981) hiện công 
tác tại Trung tâm Nano và Năng 
lượng thuộc Đại học Khoa học tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Anh 
nghiên cứu về tối ưu hóa và chế tạo 
màng mỏng siêu dẫn YBCO trên đế 
kim loại bằng phương pháp PLD ứng 
dụng cho trụ siêu dẫn; về khai thác vi 
năng lượng từ hoạt động của cơ thể 
áp dụng cho các vi thiết bị cấy trong 
cơ thể người và động vật… Đến nay, 
anh đã công bố 36 bài báo trên các 
tạp chí ISI. 

Tự bỏ tiền làm STEM 
Ít ai biết rằng, trước khi trở thành 

nghiên cứu viên Trường Đại học Tự 
nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, TS 
Sơn đã thành lập Học viện Sáng tạo 
S3. Thời gian đầu khi mới thành lập 
Học viện Sáng tạo S3, người ta 
thường thấy một tiến sỹ trẻ cần mẫn 
đến trường mầm non rồi trường tiểu 
học và trung học cơ sở dạy học. Sơn 
cho rằng, là người tổ chức các hoạt 
động liên quan đến giáo dục STEM, 
anh cần phải có những trải nghiệm 
thực tế, biết được các bạn nhỏ muốn 
gì, mức độ nào là phù hợp với từng 
lứa tuổi. Cũng trong ba năm đó, để 
duy trì hoạt động của học viện, anh đã 
phải bỏ ra một khoản tiền túi không 
nhỏ - hơn 1 tỷ đồng.  

Thổi bùng ngọn lửa STEM 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Hiện TS Đặng Văn Sơn đang thực 
hiện nhiều chương trình tập huấn tiếp 
cận STEM cho giáo viên ở các vùng 
nông thôn như Nam Định, Thái Bình, 
Quảng Ninh, Nghệ An… Nói như ông 
Đỗ Hoàng Sơn thì “việc nhà khoa học 
có thành tích công bố quốc tế, tham 
gia giảng dạy ở các trường đại học, 
viện nghiên cứu lớn như TS Đặng Văn 
Sơn đi về các trường làng, lập các 
nhóm nghiên cứu, tập huấn cho giáo 
viên, xây dựng, tư vấn chiến lược phát 
triển giáo dục STEM… gần như là 
không có”. 

Đến nay, Học viện Sáng tạo S3 đã 
tập huấn tiếp cận giáo dục STEM cho 
khoảng 3.000 lượt giáo viên khối tiểu 
học và trung học cơ sở tại Hà Nội và 
các vùng lân cận.  

 
PGS TRƯƠNG QUỐC PHONG: 
LÀM KHOA HỌC GIỐNG NHƯ 
CHẠY MARATHON  

Như người chạy marathon trên một 
quãng đường dài, người làm khoa học 
phải chạy mãi không ngừng nghỉ để 
đến được đích. Đó là chia sẻ của 
PGS-TS Trương Quốc Phong - Đại 
học Bách khoa Hà Nội. 

PGS Trương Quốc Phong là Giám 
đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển công nghệ sinh học, Viện Công 
nghệ Sinh học và Công nghệ Thực 
phẩm thuộc Đại học Bách khoa, là 
một trong các nhà khoa học được trao 
Giải thưởng Khoa học kỹ thuật thanh 
niên Quả cầu vàng năm 2014. 

Theo đuổi hóa sinh để tự trả lời 
những băn khoăn 

PGS Trương Quốc Phong là một nhà 
nghiên cứu, với quyết tâm đi sâu vào 
chuyên ngành hóa sinh và sinh học 
phân tử - một lĩnh vực nền tảng của 
ngành sinh học và công nghệ sinh học 
trên thế giới. Những thành tựu trong 
lĩnh vực này đã đem lại bước tiến lớn, 
góp phần tạo ra cuộc cách mạng trong 
công nghệ sinh học. 

Nhận bằng tốt nghiệp đại học năm 
2001, PGS Trương Quốc Phong đứng 
trước nhiều cơ hội việc làm khi theo 
học chuyên ngành này. Tuy nhiên, 
niềm đam mê nghiên cứu “ngấm” vào 
con người anh đã dẫn đến quyết định 
chọn Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển công nghệ sinh học làm nơi lập 
nghiệp, với công việc là giảng dạy và 
nghiên cứu. 

PGS Phong đang tập trung vào một 
số nghiên cứu ứng dụng sinh học phân 
tử trong cải biến gene vi sinh vật để 
tăng khả năng tạo các sản phẩm đích 
(là những sản phẩm sinh học mong 
muốn như hợp chất sinh học, protein, 
enzyme…), đáp ứng yêu cầu sản xuất 
và tạo các protein tái tổ hợp, phục vụ 
phát triển sinh phẩm chẩn đoán và 
vắcxin thế hệ mới.  

Sáng tạo, kiên trì và không chờ 
đợi 

PGS Trương Quốc Phong quan 
niệm: “Mặc dù các nghiên cứu hiện đã 
đạt một số kết quả nhất định nhưng tôi 
nghĩ các nghiên cứu đó cần được tiếp 
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tục triển khai để có kết quả tốt hơn. 
Dù ở bất cứ lĩnh vực nào thì yếu tố 
sáng tạo luôn là quan trọng. Tuy 
nhiên, yếu tố đó phải được phát triển 
trên nền tảng kiến thức vững chắc, 
hiểu rõ bản chất vấn đề”. 

“Sáng tạo, kiên trì và không chờ đợi 
là những yếu tố một người làm khoa 
học cần phải có” – PGS Phong chia 
sẻ. Những gánh nặng cuộc sống đôi 
lúc sẽ khiến chúng ta nản lòng. Vì thế, 
sáng tạo không ngừng nghỉ và kiên trì 
theo đuổi niềm đam mê của mình đến 
tận cùng là một phương châm trong 
công việc và cũng là bí quyết thành 
công của anh. 

Gặt hái thành công khi còn khá trẻ, 
Trương Quốc Phong cho rằng bản 
thân thật may mắn khi có cơ hội học 
tập và nghiên cứu ở nhiều nước phát 
triển như Đức, Anh, Mỹ, Nhật. Chính 
thời gian đó đã giúp anh thu thập 
nhiều kiến thức và học hỏi được từ 
các giáo sư cách tiếp cận, giải quyết 
vấn đề. Do đó, dù làm việc ở Việt 
Nam nhưng anh luôn cố gắng tìm cơ 
hội sang một nước nào đó để học tập 
và nghiên cứu. Điều này cũng giúp 
anh có nhiều mối quan hệ quốc tế hơn, 
nhận được sự trợ giúp từ các giáo sư 
nước ngoài. 

Khi được hỏi về mục tiêu trong sự 
nghiệp nghiên cứu, PGS Phong nói: 
“Trong nghiên cứu khoa học, có 
những đề tài, kết quả không phải là 
sản phẩm hữu hình mà chỉ là dữ liệu 
để cung cấp cho khoa học. Đối với 

những đề tài có sản phẩm hữu hình thì 
người làm khoa học cần cố gắng tạo ra 
được sản phẩm phù hợp với thực tiễn. 
Mong muốn của tôi là tạo ra những 
sản phẩm hữu ích phục vụ đời sống”. 

 (Tổng hợp theo khoahocphatrien) 
 
 

 
TECHFEST VIETNAM 2017: KẾT 
NỐI HÀNG LOẠT THƯƠNG VỤ 
TRIỆU USD  

Sau 2 ngày diễn ra sôi động, Ngày 
hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia (Techfest Việt Nam 2017) đã 
bế mạc vào chiều ngày 15/11/2017.  

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng, đã có khoảng 170 cuộc kết 
nối đầu tư sâu từ trước và trong sự 
kiện. Nhiều thương vụ đầu tư ban đầu 
đã kết nối thành công. Số tiền có cam 
kết đầu tư trong vòng 3 tháng lên tới 
trên 700 ngàn USD; 29 vụ đầu tư 
được cam kết với tổng giá trị đến hơn 
4,5 triệu USD. Các tọa đàm, hội thảo 
theo 7 lĩnh vực: Công nghệ nông 
nghiệp, công nghệ giáo dục, công 
nghệ y tế, công nghệ du lịch và ẩm 
thực, công nghệ tiềm năng, công nghệ 
tiên phong, tài chính và hỗ trợ khởi 
nghiệp đã được tổ chức với những nội 
dung thiết thực cùng sự tham gia chia 
sẻ, thảo luận của các nhà quản lý, nhà 
đầu tư, các doanh nghiệp khởi nghiệp 
thành công và các chuyên gia giàu 
kinh nghiệm trong nước và quốc tế 
với mục tiêu nâng cao nhận thức xã 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG 
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hội về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
và các giải pháp thúc đẩy lĩnh vực 
này. 

Vòng chung kết Cuộc thi tìm kiếm 
tài năng khởi nghiệp Techfest 2017 đã 
chọn ra được 10 doanh nghiệp khởi 
nghiệp xuất sắc nhất. Trong đó Giải 
nhất thuộc về đội Ami với ứng dụng 
“Quản gia ảo” giúp người dùng có thể 
quản lý ngôi nhà của mình một cách 
chuyên nghiệp và thân thiện nhất. 
Phần thưởng dành cho Giải nhất là 1 
chuyến tham dự Diễn đàn Khởi 
nghiệp tại Hoa Kỳ; 3 tháng huấn luyện 
tăng cường đổi mới sáng tạo trị giá 
1.200 USD do Công ty Hỗ trợ khởi 
nghiệp KisStartup tài trợ; 3 tháng cố 
vấn khởi nghiệp từ Sáng kiến cộng 
đồng cố vấn khởi nghiệp Việt Nam 
(VMI); 10 triệu đồng từ làng Công 
nghệ y tế; tham gia Chương trình cố 
vấn khởi nghiệp 1 tuần và cơ hội trình 
bày mô hình kinh doanh với nhà đầu 
tư của Chương trình thúc đẩy kinh 
doanh của Air Maker. 
Các đội thuộc Top 10 nhận được các 
gói hỗ trợ là: Thẻ thành viên 
Coworking space (không gian làm 
việc chung); 03 tháng cố vấn khởi 
nghiệp; 03 tháng huấn luyện tăng 
cường đổi mới sáng tạo… 
Thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng 
Trần Văn Tùng cũng gửi thông điệp 
của Bộ KH&CN về sự quyết tâm cao 
trong việc chủ động phối hợp cùng 
các bộ, ban, ngành, địa phương để 
đồng bộ hoá hành lang pháp lý, tạo 

điều kiện thuận lợi cho hoạt động của 
các doanh nghiệp khởi nghiệp, các 
nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. 

(Theo khoahocvacongnghevietnam) 
 

1.800 NGUỒN CUNG CÔNG 
NGHỆ SẼ GIỚI THIỆU TẠI 
TECHDEMO  2017  

Ngày 16/11/2017, tại Hà Nội, Bộ 
KH&CN phối hợp với UBND thành 
phố Đà Nẵng tổ chức Họp báo giới 
thiệu sự kiện “Ứng dụng, chuyển giao 
và đổi mới công nghệ năm 2017” 
(TechDemo 2017). 

Theo thông tin từ ban tổ chức, 
TechDemo 2017 sẽ diễn ra trong 3 
ngày, từ 22-24/11/2017 tại thành phố 
Đà Nẵng với chủ đề “Đổi mới công 
nghệ - Nâng tầm cuộc sống”. Sự kiện 
do Bộ KH&CN và UBND thành phố 
Đà Nẵng đồng chủ trì tổ chức. 
Chia sẻ về vai trò và ý nghĩa đặc biệt 
của TechDemo 2017, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng nhấn mạnh, 
TechDemo 2017 là cơ hội để doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân trình diễn, 
giới thiệu các công nghệ mới, sản 
phẩm mới; kết nối cung và cầu công 
nghệ theo nhu cầu của địa phương, 
vùng kinh tế với các đối tác trong 
nước và nước ngoài phục vụ ứng 
dụng, đổi mới, chuyển giao công 
nghệ. Đây cũng là hoạt động hỗ trợ, 
nâng cao khả năng và hiệu quả hợp tác 
giữa doanh nghiệp, tổ chức KH&CN, 
các quỹ đầu tư, thúc đẩy các hoạt 
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động xúc tiến chuyển giao công nghệ, 
đưa nhanh kết quả nghiên cứu vào 
thực tiễn sản xuất và đời sống phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương. 

Thay mặt ban tổ chức, Phó Cục 
trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ Trần Thị Hồng Lan cho 
biết, TechDemo 2017 gồm hai nội 
dung chính là Trình diễn và kết nối 
cung - cầu công nghệ và Hội nghị các 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN, cùng 9 hoạt động chuyên 
ngành hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới 
sáng tạo, đổi mới công nghệ... Sự kiện 
sẽ cung cấp thông tin 1.800 nguồn 
cung công nghệ, 500 thông tin chuyên 
gia tư vấn về công nghệ, giới thiệu 
trên 500 sản phẩm/quy trình/công 
nghệ/thiết bị nghiên cứu của gần 200 
doanh nghiệp, trường đại học, tổ chức 
KH&CN trong nước và 55 tổ chức, 
doanh nghiệp quốc tế đến từ Nhật 
Bản, Nga, Hàn Quốc, Úc, Mỹ, Đài 
Loan… Một trong những điểm mới 
của TechDemo 2017 là sự tham gia 
của những doanh nghiệp lớn có hoạt 
động KH&CN biểu như Công ty Cổ 
phần Ô tô Trường Hải (THACO) - 
Lĩnh vực lắp ráp ô tô, máy nông 
nghiệp, công nghiệp phụ trợ; Công ty 
Cổ phần Dược Danapha - Lĩnh vực 
công nghệ dược và thiết bị y tế; Công 
ty Cổ phần Cơ khí Hà Giang Phước 
Tường - Lĩnh vực cơ khí; Công ty Cổ 
phần Công nghiệp Cao su miền Nam..  

(khoahocvacongnghevietnam) 

CHỢ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ 
CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NĂM 
2017  

Trong 4 ngày từ 09-13/11/2017 tại 
Công viên Lê Văn Tám, phường Đa 
Kao, Quận 1, TP.HCM, Sở Khoa học 
và Công nghệ TP.HCM tổ chức Chợ 
công nghệ và thiết bị chế biến thực 
phẩm năm 2017 (Techmart chế biến 
thực phẩm 2017). Cùng với sự kiện 
Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công 
nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm 
lần thứ 6 năm 2017 
(HITECH ARGO 2017). 

Chợ Công nghệ và Thiết bị - 
Techmart là sự kiện được tổ chức 
hàng năm, nhằm hỗ trợ hoạt động kết 
nối cung – cầu công nghệ, phục vụ 
doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng 
dụng tiến bộ khoa học và công nghệ 
vào sản xuất để nâng cao chất lượng 
và giá trị sản phẩm. Techmart chế 
biến thực phẩm năm 2017 nhằm đưa 
các ứng dụng công nghệ trong lĩnh 
vực nông nghiệp công nghệ cao và 
chế biến thực phẩm đến gần hơn với 
thị trường, với sản xuất công nghiệp. 
Techmart chế biến thực phẩm năm 
2017 gồm 3 hoạt động chính: Trưng 
bày, giới thiệu công nghệ thiết bị; Hội 
thảo giới thiệu công nghệ; Tư vấn của 
chuyên gia về công nghệ. 

Hoạt động trưng bày, giới thiệu công 
nghệ thiết bị có sự tham gia của 80 
đơn vị đến từ các sở Khoa học và 
Công nghệ, viện nghiên cứu, trường 
đại học, doanh nghiệp công nghệ tại 
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TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam, 
giới thiệu hơn 200 công nghệ thiết bị, 
kết quả nghiên cứu sẵn sàng cung cấp, 
chuyển giao thuộc lĩnh vực nông 
nghiệp công nghệ cao và chế biến 
thực phẩm. Tham dự sự kiện lần này, 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bà 
Rịa – Vũng Tàu phối hợp với các 
doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 
vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao (trang trại nuôi trồng Rau sạch 
công nghệ cao ViFarm và Công 
ty TNHH Mật ong rừng Forny) tham 
gia trưng bày các công nghệ và sản 
phẩm nông nghiệp như công nghệ 
thủy canh hồi lưu, công nghệ tưới tiêu 
nhỏ giọt, hệ thống giám sát môi 
trường tự động và điều khiển từ xa; 
sản phẩm tinh nghệ, sữa ong chúa, 
mật ong đa hoa. 

 
Trong khuôn khổ các hoạt động tại 

Techmart chế biến thực phẩm 2017 
còn diễn ra nhiều hội thảo về nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao với 
chủ đề liên quan: Công nghệ cô đặc 
dịch mẫn cảm nhiệt (nước quả, thực 
phẩm chức năng, dược phẩm…) tại 
nhiệt độ thấp và áp suất không khí 
bình; Thiết bị điện phân tạo dung dịch 
khử khuẩn bảo quản rau quả, an toàn 

cho sức khỏe người dùng; Nông 
nghiệp hiện đại và giải pháp ứng dụng 
điều khiển thông minh; Giải pháp 
quản lý doanh nghiệp chế biến thực 
phẩm và thức ăn chăn nuôi; Giải pháp 
ứng dụng Nano bạc trong chế biến các 
sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao; 
Ứng dụng công nghệ Biofloc xử lý khí 
độc trong ao tôm mang lại hiệu quả và 
giá trị kinh tế. 

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn của 
chuyên gia về công nghệ tại Techmart 
chế biến thực phẩm 2017 đã thu hút 
nhiều cá nhân, doanh nghiệp có nhu 
cầu tư vấn về công nghệ, giải pháp kỹ 
thuật...  trong lĩnh vực nông nghiệp.  

(Sở KH&CN) 
 

 
 
ỨNG DỤNG MÃ SỐ MÃ VẠCH: 
GIẢI PHÁP HIỆU QUẢ CHỐNG 
HÀNG GIẢ  

Một trong những giải pháp tối ưu 
giúp doanh nghiệp đối phó với nạn 
hàng giả, hàng nhái trên thị trường là 
áp dụng mã số mã vạch (MSMV) vào 
quản lý hàng hóa. Đây cũng là xu 
hướng tất yếu khi công nghệ số ngày 
càng phát triển mạnh. 

Công cụ đắc lực 
Tại Hội thảo “Nâng cao hiệu quả 

ứng dụng MSMV đối với các sản 
phẩm, hàng hóa trong siêu thị Việt 
Nam” diễn ra mới đây, ông Trần Văn 
Vinh - Tổng cục trưởng Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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(TCĐLCL) - cho biết: Việt Nam được 
công nhận là thành viên chính thức 
của Tổ chức MSMV quốc tế (GS1) từ 
tháng 5/1995 và được cấp đầu mã số 
quốc gia là 893. Ứng dụng MSMV 
trong chuỗi cung ứng tạo nên phương 
thức bán hàng văn minh, đáp ứng nhu 
cầu khách hàng, hàng hóa lưu thông 
thông suốt, giảm lao động thủ công. 
Đến nay, đã có khoảng 23.000 DN 
Việt Nam đăng ký sử dụng MSMV 
tạo thuận lợi cho hàng triệu sản phẩm 
của Việt Nam gắn MSMV đầu 893 
lưu thông trên thị trường trong nước 
và quốc tế. 

Đồng quan điểm, ông Vũ Vinh Phú - 
nguyên Chủ tịch Hội Siêu thị Hà Nội, 
Ủy viên Ban chấp hành Hội MSMV 
Việt Nam - khẳng định, thời gian qua, 
MSMV đã chứng minh là một trong 
những công cụ đắc lực phục vụ sản 
xuất, kinh doanh và quản lý của DN 
theo hướng văn minh, hiện đại, minh 
bạch, công khai và hiệu quả. Với 
những tiện ích đem lại, việc áp dụng 
MSMV ngày càng phổ biến, quy mô 
lớn hơn, các chức năng của MSMV 
được mở rộng. Ngoài việc thanh toán 
tiền hàng cho khách, còn làm nhiệm 
vụ quản lý giá, dự trữ, chất lượng 
hàng hóa và hạn sử dụng, phát hiện 
hàng giả, hàng nhái, bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 

Đẩy mạnh ứng dụng 
Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy, số 

lượng các DN cũng như số lượng 
hàng hóa của Việt Nam ứng dụng 

công nghệ MSMV hiện còn thấp. Ông 
Phạm Ngọc Hùng - Phó Chủ tịch Hội 
đồng quản lý Quỹ Chống hàng giả - 
cho rằng, hiện nay các cơ quan chức 
năng đang gặp nhiều khó khăn trong 
việc thực thi công tác chống hàng giả, 
gian lận thương mại, buôn lậu. Nếu 
việc ứng dụng MSMV được triển khai 
đồng bộ cho nhiều loại sản phẩm hàng 
hóa trên địa bàn cả nước, sẽ tạo sự 
liên kết có hệ thống, quản lý chặt chẽ, 
quy củ hơn, tiết kiệm thời gian, chi 
phí phát sinh. 

Theo ông Đinh Tiến Thành - Tổng 
giám đốc Công ty CP Intimex Việt 
Nam, hiện trong hệ thống siêu thị, các 
mặt hàng sản phẩm tươi sống như thịt, 
cá, rau, củ, quả... chưa có mã vạch mà 
mới chỉ có mã do các siêu thị tự gắn 
để quản lý hàng hóa. Do đó, Tổng cục 
TCĐLCL cần xây dựng quy chế riêng 
về mã vạch cho hàng hóa tươi sống để 
mỗi siêu thị đăng ký mã riêng giúp 
người tiêu dùng nhận diện hàng hóa 
dễ dàng hơn. 

Ông Vinh cho hay, Tổng cục có kế 
hoạch sẽ đưa vào vận hành phần mềm 
chính thống quét mã vạch trên điện 
thoại di động và cơ sở dữ liệu quốc 
gia về sản phẩm sử dụng MSMV GS1 
theo định hướng phục vụ người tiêu 
dùng, siêu thị và các đơn vị liên quan 
vào tháng 3/2018. Cơ sở dữ liệu quốc 
gia này có vai trò tích cực hỗ trợ công 
tác quản lý như trao đổi và kiểm soát 
thông tin về DN và sản phẩm, đảm 
bảo chất lượng MSMV GS1 đúng quy 
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định, giúp nâng cao năng lực cạnh 
tranh cho DN, cung cấp thông tin về 
nhà nhập khẩu khi sử dụng mã nước 
ngoài, đặc biệt áp dụng trong xác định 
nguồn gốc sản phẩm. 

 (Báo Công Thương Điện Tử) 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Công nghệ tích hợp tái chế chất 

thải điện tử  
Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật 

(VTT) của Phần Lan đã phát triển 
khái niệm tái chế chất thải điện tử mới 
kết hợp nhiều công nghệ và giảm chất 
thải. 

VTT đã tập hợp một nhóm các đối 
tác Phần Lan để thúc đẩy sản xuất vật 
liệu có hiệu quả. Số lượng lớn nguyên 
liệu có giá trị bị mất do tái chế và sản 
xuất. Các sản phẩm ngày càng trở nên 
phức tạp, đó là lý do tại sao các quy 
trình tái chế cơ học truyền thống là 
không đủ. 

VTT đã phát triển một khái niệm tái 
chế dựa trên công nghệ tích hợp. Khái 
niệm này có thể được sử dụng để tăng 
hiệu quả thu hồi vật liệu và giảm việc 
sử dụng khoáng sản và các nguồn 
nhiên liệu hóa thạch. 

Tái chế truyền thống tập trung vào 
việc thu hồi các kim loại cơ bản và 
kim loại quý, để lại các nguồn tài 
nguyên có giá trị khác như chất hữu 
cơ chứa hydrocarbon, không sử dụng. 

Ngoài ra, phân loại cơ học chất thải 
và phạm vi kỹ thuật bao gồm quá trình 

khí hoá, đó là quá trình chuyển đổi 
nhiệt để tách không chỉ các kim loại 
mà còn các vật liệu hữu cơ sau đó có 
thể được sử dụng để sản xuất năng 
lượng hoặc các sản phẩm, như nhựa 
và hóa chất. 

(NASATI) 
 
 Pin quang năng sinh học dán 

tường  
Những cảm biến môi trường để theo 

dõi chất lượng không khí, sử dụng 
năng lượng từ pin quang năng sinh 
học, thân thiện với môi trường, được 
bố trí như giấy dán tường, đang dần 
trở thành hiện thực. 

Khuẩn tảo lục có thể được dùng như 
mực trong công nghệ in phun. Tới 
nay, một nhóm các nhà khoa học tới 
từ Imperial College London, 
Cambridge và Central Saint Martins 
(Anh Quốc) đã tìm ra cách để tích hợp 
mạch điện cùng với khuẩn tảo lục lên 
các bản in bằng giấy, cho ra đời tấm 
nền (panel) quang năng sinh học, chức 
năng vừa là pin mặt trời lại vừa như 
pin sinh học. Loại pin này hoạt động 
dựa trên nguyên tắc: khuẩn tảo lục vẫn 
sống sau khi được in lên giấy và có 
thể quang hợp được, nếu biết khai 
thác sẽ thu được một lượng điện nhỏ, 
thường là sau khoảng 100 giờ. Những 
tấm panel được chế tạo với kích cỡ 
như chiếc iPad, có thể cấp điện cho 
các đồng hồ điện tử hay bóng đèn 
LED nhỏ, đồng thời mở ra tiềm năng 
cho một dạng năng lượng thay thế 

TIN NGẮN KH&CN 
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khác – sử dụng vi khuẩn phát sáng 
sinh học BPV (microbial 
biophotoltaics) như tảo lục vì chức 
năng quang hợp của chúng để tạo ra 
điện và lấy electron từ nước. 
Quan trọng hơn, đó là tiềm năng cho 
việc chế tạo các thiết bị điện tử ứng 
dụng trong y tế hay môi trường. Đó có 
thể là những cảm biến theo dõi nồng 
độ glucose trong máu bệnh nhân tiểu 
đường, hay các cảm biến môi trường - 
được bố trí như giấy dán tường để đo 
chất lượng không khí ngay tại các gia 
đình. Ưu điểm lớn của những thiết bị 
như vậy đó là chúng được thiết kế chỉ 
để sử dụng một lần, dễ dàng tháo bỏ 
và không gây hại với môi trường khi 
chỉ để lại những phân hủy sinh học 
với vi khuẩn. 

(Theo khoahocphattrien) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Xe lăn điện điều khiển bằng 

chuyển động của đầu  
Nhóm sinh viên môn Điện - Điện tử, 

ĐH giao thông vận tải TP.HCM đã 
lên ý tưởng thiết kế xe lăn có khả năng 
hỗ trợ người bị khuyết tật, người già 
yếu tay chân không còn linh hoạt điều 
khiển theo ý muốn bằng các cử chỉ 
đầu. 

Theo KS. Lê Mạnh Tuấn, người 
đồng hướng dẫn nhóm, sản phẩm sử 
dụng module cảm biến IMU kết hợp 
với vi điều khiển ứng dụng thuật toán 
điều khiển để xác định hướng mà 
người sử dụng muốn đi đến. Đồng 

thời, có thể điều chỉnh tốc độ di 
chuyển của xe theo ý muốn của người 
sử dụng (hoặc người giám hộ). 

Do bộ điều khiển của sản phẩm 
được thiết kế theo dạng module nên 
có thể thay thế hoặc sửa chữa dễ dàng 
trong quá trình sử dụng, đồng thời có 
thể lắp đặt dễ dàng trên các sản phẩm 
xe lăn chạy bằng điện bình thường 
khác, từ đó có thể chuyển từ xe lăn 
điện được điều khiển bằng tay dễ dàng 
điều khiển bằng cử chỉ đầu theo yêu 
cầu của người sử dụng. 

Kết hợp với kit Raspberry Pi3 (một 
mô hình nhận dạng giọng nói cũng do 
nhóm chế tạo) và camera có khả năng 
truyền hình ảnh về người thân, trung 
tâm bệnh viện để từ đó có thể giám 
sát, theo dõi tình trạng hiện tại của 
người dùng thông qua mạng wifi. 

Nguyên lý hoạt động của xe lăn như 
sau: xe được điều khiển thông qua bộ 
điều khiển nhận tín hiệu từ cảm biến 
được đặt trên đầu người sử dụng 
truyền về. Thông qua tín hiệu nhận 
được từ cảm biến thì bộ điều khiển sẽ 
xuất tín hiệu điều khiển cơ cấu chấp 
hành làm cho xe lăn di chuyển theo ý 
muốn. 

Nhận xét về ưu điểm của sản phẩm, 
ThS. Võ Thiện Lĩnh cho biết, do là 
sản phẩm “Made in Vietnam” nên có 
giá thành rẻ. Mặt khác, do tích hợp 
theo từng module riêng lẻ nên dễ dàng 
lắp ráp trên nhiều loại xe lăn khác 
nhau và dễ dàng sử dụng. Về hướng 
phát triển sản phẩm trong thời gian 
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tới, do sản phẩm được thiết kế theo 
dạng module và bộ điều khiển được 
thực hiện bằng máy tính nhúng kết 
hợp vi điều khiển nên có nhiều hướng 
phát triển như kết hợp với xử lý ảnh, 
xử lý giọng nói để nhận dạng cử chỉ, 
lời nói của người dùng từ đó điều 
khiển xe. 

 (khoa học phổ thông) 
 
 Hai học sinh chế tạo máy cắt 

rau mầm tự động  
Trong 1 giờ, chiếc máy cắt rau mầm 

tự động do hai học sinh trường THPT 
Vân Tảo, huyện Thường Tín, Hà Nội 
chế tạo có thể cắt được 800 khay rau 
mầm mà không làm sản phẩm bị rối 
hay giập nát. Trong khi đó, năng suất 
cắt thủ công chỉ đạt trung bình 25 
khay/người/giờ. 

Chiếc máy cắt rau mầm tự động này 
là sản phẩm của Phạm Quang Hợp và 
Mai Thúy Hiền - học sinh Trường 
THPT Vân Tảo. Chiếc máy đã được 
trao giải nhất lĩnh vực khoa học cơ 
khí, cuộc thi Khoa học kỹ thuật thành 
phố Hà Nội và giải ba cuộc thi Sáng 
tạo thanh - thiếu niên - nhi đồng toàn 
quốc năm 2017. 

Mạnh dạn đăng ký tham gia cuộc thi 
nghiên cứu khoa học kỹ thuật do 
Trường THPT Vân Tảo phát động, hai 
học sinh đã lên ý tưởng và nghiên cứu 
từ tháng 6/2015. Đến tháng 12/2015, 
việc chế tạo hoàn tất và chiếc máy 
được mang đi thi. Thiết bị gồm 5 bộ 
phận chính là bộ phận cắt, băng tải 

cấp liệu đầu vào, băng tải chuyền sản 
phẩm ra, khung máy, bộ phận bảo vệ. 
“Khay rau mầm được đặt vào vị trí 
băng tải cấp liệu đầu vào, sau đó được 
đưa đến bộ phận cắt rồi đẩy xuống 
băng tải đầu ra để công nhân đóng 
gói” - Mai Thúy Hiền giải thích. 

 (khoahocphattrien) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội đồng tư vấn tuyển chọn đề 

tài “Đánh giá rủi ro môi trường và 
sức khoẻ do hoạt động nuôi hàu và 
do việc sử dụng sản phẩm hàu đang 
được nuôi trên các giá thể khác 
nhau tại tỉnh BR-VT” 

Ngày 02/11, Sở Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) đã tổ chức Hội đồng 
tư vấn tuyển chọn tổ chức và cá nhân 
thực hiện đề tài “Đánh giá rủi ro môi 
trường và sức khoẻ do hoạt động nuôi 
hàu và do việc sử dụng sản phẩm hàu 
đang được nuôi trên các giá thể khác 
nhau tại tỉnh BR-VT”, Chủ tịch hội 
đồng là ông Nguyễn Kim Trường – 
Phó Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do 
PGS.TS Phạm Hồng Nhật làm chủ 
nhiệm, Viện Nhiệt đới Môi trường là 
cơ quan chủ trì. 

Mục tiêu của đề tài là đánh giá được 
ảnh hưởng và rủi ro của việc sử dụng 
và nuôi hàu bằng các giá thể khác 
nhau đến sức khoẻ của con người và 
môi trường, đề xuất được các giải 
pháp cải thiện khả thi để kiểm soát 
mức độ an toàn đối với sức khoẻ con 
người và môi trường. 
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Hàu là động vật thân mềm hai mảnh 
vỏ, chúng phân bố rộng về bề mặt địa 
lý và sinh thái, có thể sống ở vùng 
nước có nồng độ muối trong khoảng 
5%o – 30%o, hàu có giá trị đặc biệt 
quan trọng trong hệ sinh thái thuỷ 
vực, là loại ăn lọc mùn bã hữu cơ rất 
mạnh, có tác dụng làm sạch môi 
trường nước tốt và không gây ô nhiễm 
môi trường bởi các chất  thải từ vật 
nuôi. Tuy nhiên, trong sự biến động 
đột ngột của môi trường như gia tăng 
độ mặn, mức độ ô nhiễm cao… thì 
hàu có thể bị chết và đó là nguyên 
nhân gây ô nhiễm môi trường ở vùng 
nuôi hàu. 

Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu và đề 
nghị cho triển khai đề tài, tuy nhiên 
cần bổ sung hoàn thiện đề tài theo góp 
ý của Hội đồng trước khi triển khai. 

(Sở KH&CN) 
 
 Xin ý kiến Bộ NN-PTNT, Bộ 

GT-VT về việc sử dụng vật liệu PPC 
đóng tàu hậu cần thủy sản 

Ngày 28-9, ông Lê Tuấn Quốc, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc 
họp nghe Sở KH&CN báo cáo đề xuất 
triển khai dự án sản xuất thử nghiệm 
tàu hậu cần thủy sản sử dụng vật liệu 
PPC.  

Theo Sở KH&CN, PPC là vật liệu 
mới, thân thiện với môi trường, giúp 
tàu thuyền giảm tiêu hao nhiên liệu, 
tiết kiệm chi phí bảo trì, bảo dưỡng, 
bảo quản hải sản tốt. Vật liệu PPC đã 
được sử dụng rộng rãi từ năm 2000 tại 

một số quốc gia, đặc biệt là Cộng hòa 
Séc. Ở Việt Nam, vật liệu PPC đã 
được ứng dụng để sản xuất thử 
nghiệm tàu tuần tra, tàu du lịch và đã 
được Bộ KH&CN công nhận là vật 
liệu mới có khả năng đóng tàu. Do đó, 
Sở KH&CN đề xuất đưa dự án sản 
xuất thử nghiệm tàu hậu cần thủy sản 
sử dụng vật liệu PPC vào danh mục 
nhiệm vụ KH&CN tỉnh năm 2018.  

Phát biểu tại cuộc họp, ông Lê Tuấn 
Quốc ghi nhận những ưu điểm của vật 
liệu PPC. Tuy nhiên, do đây là vật liệu 
mới nên UBND tỉnh sẽ có văn bản xin 
ý kiến Bộ NN-PTNT và Bộ GT-VT. 
Nếu 2 Bộ này đồng ý, tỉnh sẽ hỗ trợ 
kinh phí để thực hiện dự án.  

(Báo Bà Rịa - Vũng Tàu) 
 

 Nghiệm thu dự án sản xuất thực 
nghiệm "Sàn giao dịch công nghệ 
trực tuyến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" 

Ngày 17/11, Sở Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Hội đồng KH&CN tư 
vấn đánh giá, nghiệm thu dự án sản 
xuất thực nghiệm “Sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu”, Chủ tịch hội đồng là ông 
Nguyễn Kim Trường – Phó Giám đốc 
Sở KH&CN. Dự án do ThS. Phạm 
Ngọc Vũ làm chủ nhiệm 

Mục tiêu của dự án xây dựng sàn 
giao dịch công nghệ trực tuyến là nơi 
cung cấp, phát triển thông tin về 
nguồn cung công nghệ, thiết bị, kết 
quả nghiên cứu khoa học và sáng chế 
trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và 
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nguồn cầu công nghệ giữa các doanh 
nghiệp với nhau, giữa các doanh 
nghiệp với các tổ chức, cá nhân có 
nhu cầu cung, cầu công nghệ với các 
chuyên gia; hỗ trợ và thúc đầy chuyển 
giao công nghệ, tăng cường gắn kết 
nghiên cứu khoa học với sản xuất, 
thúc đầy phát triển thị trường 
KH&CN địa phương. 

Qua hai năm triển khai xây dựng, 
đến nay toàn bộ các công cụ quản lý 
Sàn đã hoàn thành và đưa vào vận 
hành thử nghiệm từ ngày 18/5/2016. 
Đến hết tháng 9 năm 2017, đã có 910 
nhà cung cấp với trên 3.000 sản phẩm 
chào bán và chào mua, 272 tổ chức và 
chuyên gia tư vấn đăng ký tham gia 
Sàn… Mặc dù trong giai đoạn vận 
hành thử nghiệm nhưng nhiều doanh 
nghiệp, tổ chức và cá nhân trong và 
ngoài nước đã quan tâm các dịch vụ 
và giao dịch trên Sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến tỉnh BR-VT. 

Hội đồng đánh giá cao giá trị thực 
tiễn của dự án và báo cáo đạt yêu cầu 
nghiệm thu. Tuy nhiên cần chỉnh sửa 
và bổ sung một số nội dung theo góp ý 
của Hội đồng. 

(Theo Sở KH&CN) 
 
 
 

 
MÁY NƯỚNG BÁNH TRÁNG ĐA 
NĂNG BẰNG TIA HỒNG NGOẠI  

Nguyễn Nở đang làm việc tại một 
công ty lớn ở Quảng Ngãi, (huyện 

Nghĩa Hành, Quảng Ngãi) chế tạo ra 
chiếc máy nướng bánh tráng đa năng 
bằng tia hồng ngoại. 

Anh Nở cho biết, vùng quê anh sinh 
sống có nhiều người buôn bán bánh 
tráng nướng với số lượng lớn. Nhận 
thấy việc nướng bánh tráng thủ công 
quá tốn công sức, chi phí lại cao nên 
anh nảy sinh ý tưởng chế tạo máy 
nướng bánh tráng đa năng. 

Sau khi mày mò thiết kế bản mẫu, 
giữa năm 2016 anh Nở bắt tay vào 
việc chế tạo, lắp ráp, thử nghiệm. Gần 
1 năm sau, chiếc máy nướng bánh 
tráng tích hợp chức năng sấy nông sản 
và làm cám viên phục vụ chăn nuôi. 

Máy nướng bánh tráng đa năng của 
anh Nở nướng được hơn 200 cái bánh 
tráng mỗi giờ, chất lượng bánh đồng 
đều vì nhiệt độ được điều chỉnh tự 
động bằng cảm biến nhiệt. 

Chiếc máy có băng chuyền tự động 
đưa bánh vào buồng nướng, bên trong 
buồng nướng là hệ thống đèn hồng 
ngoại để làm chín bánh. Trung bình 
chỉ cần 10 - 15s là một chiếc bánh 
tráng sẽ được nướng chín. 

Với những ưu điểm đó, sản phẩm 
máy sấy, nướng đa năng của anh 
Nguyễn Nở đã đạt giải Khuyến khích 
tại hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh 
Quảng Ngãi năm 2017. 

(dantri) 
 

GIỐNG NGÔ LAI VN5885  
Bằng phương pháp lai đơn, các nhà 

khoa học thuộc Viện Nghiên cứu ngô 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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(Viện Khoa học nông nghiệp Việt 
Nam) đã nghiên cứu chọn tạo thành 
công giống ngô lai VN5885. 

Ngô lai VN5885 có một số đặc điểm 
chính sau: Cây cao trung bình, chịu 
hạn, chịu thâm canh, kháng sâu bệnh 
tốt. Bắp to, dài, lá bi bao kín bắp, hạt 
màu vàng cam. Kết quả sản xuất cho 
thấy, ngô lai VN5885 cho năng suất 8-
12 tấn/ha và gieo trồng được các vụ 
trong năm ở các tỉnh Đồng bằng sông 
Hồng, trung du miền núi phía Bắc, 
Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Giống 
ngô lai VN5885 đã được Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn công 
nhận là tiến bộ kỹ thuật vào tháng 
3/2017. 

Chi tiết liên hệ: Viện Nghiên cứu 
ngô. Số 229 Nguyễn Thái Học, thị 
trấn Phùng, Đan Phượng, Hà Nội; Tel: 
024.33886356; Fax: 024.33886309. 

(khoahocvacongnghe) 
 

 
 
Nghị định Quy định về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa  

Từ ngày 15/12/2017, việc xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường và chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa sẽ được áp dụng theo 
quy định của Nghị định số 
119/2017/NĐ-CP (được ban hành 
ngày 01/11/2017.); thay thế cho Nghị 
định số 80/2013/NĐ-CP. 

Một trong những nội dung mới, 
đáng chú ý của Nghị định này là quy 
định về mức xử phạt đối với các hành 
vi vi phạm trong sản xuất mũ bảo 
hiểm. Cụ thể, phạt tiền từ 30 - 40 triệu 
đồng đối với một trong các hành vi: 
Sản xuất mũ bảo hiểm khi chưa được 
cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mũ 
bảo hiểm; Sử dụng Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất mũ bảo hiểm đã 
hết hiệu lực. Bên cạnh đó, Nghị định 
còn quy định cụ thể về mức phạt đối 
với các vi phạm trong sản xuất, pha 
chế khí, pha chế xăng dầu. Theo đó, 
phạt tiền từ 40 - 60 triệu đồng đối với 
một trong các hành vi: Sản xuất, pha 
chế khí, xăng dầu khi chưa được cấp 
Giấy chứng nhận; Sử dụng Giấy 
chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế 
khí, xăng dầu đã hết hiệu lực.  

Trong cả hai trường hợp vi phạm 
trong sản xuất mũ bảo hiểm và trong 
sản xuất, pha chế khí, xăng dầu nêu 
trên, đối tượng vi phạm sẽ bị áp dụng 
các biện pháp khắc phục hậu quả như: 
Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp; 
Buộc thu hồi Giấy chứng nhận. 

Cũng theo Nghị định, hành vi vi 
phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa 
trong kinh doanh sản phẩm, hàng hóa 
sẽ bị phạt tiền với mức tối thiểu là 
500.000 đồng và tối đa là 30 triệu 
đồng, tùy vào giá trị của hàng hóa; 
thay cho mức từ 100.000 đồng - 10 
triệu đồng như quy định cũ.  

(Theo TCVN) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


