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ẤN TƯỢNG KH&CN VIỆT 
NAM NĂM 2017 

Năm 2017, những sự kiện, thành 
tựu và hoạt động khoa học và 
công nghệ (KH&CN) nổi bật đã 
ngày càng khẳng định vai trò, sức 
mạnh to lớn của KH&CN trong 
phục vụ phát triển đời sống, kinh 
tế xã hội, đóng góp lớn trong các 
lĩnh vực và thực sự là động lực 
then chốt, đáp ứng các yêu cầu cơ 
bản của một nước công nghiệp 
theo hướng hiện đại. 

Chúng ta cùng nhìn lại những sự 
kiện, hoạt động và thành tựu nổi 
bật của ngành KH&CN trong năm 
2017: 

 1. Quốc hội thông qua Luật 
Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) 

Ngày 19/6/2017, Quốc hội đã 
biểu quyết thông qua Luật chuyển 
giao công nghệ (sửa đổi) với 
458/459 đại biểu Quốc hội biểu 
quyết tán thành chiếm 93,28% 
tổng số đại biểu Quốc hội. Luật 
gồm 6 chương, 60 điều, quy định 
về hoạt động chuyển giao công 
nghệ (CGCN) tại Việt Nam, từ 
nước ngoài vào Việt Nam, từ Việt 
Nam ra nước ngoài; quyền và 
nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân 
tham gia hoạt động CGCN; thẩm 

định công nghệ dự án đầu tư; hợp 
đồng CGCN; biện pháp khuyến 
khích CGCN, phát triển thị trường 
KH&CN; quản lý nhà nước về 
CGCN. Luật cũng quy định rõ các 
chính sách của Nhà nước đối với 
hoạt động CGCN. Luật CGCN 
(sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 07 năm 2018.  

 
Quốc hội biểu quyết thông qua Luật 

Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) 

2. Việt Nam tăng 12 bậc trên 
bảng xếp hạng chỉ số đổi mới 
sáng tạo toàn cầu  

Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn 
cầu (Global Innovation Index, 
GII) năm 2017 được Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Đại 
học Cornell và Viện nghiên cứu 
INSTEAD công bố ngày 
15/6/2017, tại Geneva, Thụy Sĩ. 
Theo đó, Việt Nam xếp hạng 
47/127, vượt 12 bậc so với năm 
2016, và là thứ hạng cao nhất từng 
đạt được. Trong nhóm các nước 
có thu nhập trung bình thấp, Việt 
Nam đã vươn lên xếp thứ nhất (từ 
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vị trí thứ ba năm 2016). Trong khu 
vực Đông Nam Á - Đông Á - châu 
Đại dương, Việt Nam xếp thứ 9. 
Trong ASEAN, Việt Nam vươn 
lên đứng trên Thái Lan. Việt Nam 
được đánh giá có thế mạnh trong 
các trụ cột về Sản phẩm kiến thức 
và công nghệ (xếp hạng 28/127); 
Trình độ phát triển của thị trường 
(xếp hạng 34/127); Sản phẩm sáng 
tạo (xếp hạng 52/127).  

3. Hội nghị trực tuyến toàn 
quốc “KH&CN phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội”  

Ngày 04/01/2017, dưới sự chủ 
trì của Thủ tướng Chính phủ 
Nguyễn Xuân Phúc, Bộ KH&CN 
cùng các Bộ, ngành cơ quan 
Trung ương và các tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương tổ chức 
Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 
chủ đề “KH&CN phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội”. Mục đích 
của Hội nghị nhằm nhìn nhận lại 
những kết quả, hạn chế của 
KH&CN trong việc đóng góp vào 
sự phát triển kinh tế - xã hội, đề 
xuất các nhiệm vụ, giải pháp cần 
thực hiện trong năm 2017 và các 
năm tiếp theo để đưa KH&CN 
đóng vai trò quan trọng, trọng yếu 
trong chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế, đưa Việt Nam tiếp 
tục vững bước trên con đường 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước.  

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu 

tại Hội nghị ngày 4/1 (Ảnh: VNE) 

4. Trao Giải thưởng Hồ Chí 
Minh, Giải thưởng Nhà nước về 
KH&CN đợt V 

 
Trao Giải thưởng Hồ Chí Minh về 

KH&CN đợt V 

Ngày 15/01/2017, Bộ KH&CN 
đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Hồ 
Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước 
về KH&CN đợt V dành cho các 
nhà khoa học ưu tú, tiêu biểu của 
cả nước. Chủ tịch nước Trần Đại 
Quang dự và trao giải cho các tập 
thể cá nhân của 16 công trình, 
cụm công trình đạt Giải thưởng.  

9 công trình đạt Giải thưởng Hồ 
Chí Minh, 7 công trình đạt Giải 
thưởng Nhà nước đều có giá trị 
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cao về KH&CN, hiệu quả kinh tế 
xã hội lớn, đã và đang được ứng 
dụng vào nhiều lĩnh vực mũi 
nhọn: y tế; nông nghiệp; công 
nghiệp, giao thông, xây dựng, 
thủy lợi; khoa học tự nhiên; 
KHXH và nhân văn.    

5. Lần đầu tiên Việt Nam thực 
hiện thành công ca ghép phổi từ 
người sống 

Ngày 21/2/2017, các bác sĩ Bệnh 
viện Quân y 103 - Học viện Quân 
y đã phối hợp với chuyên gia Nhật 
Bản thực hiện thành công ca ghép 
phổi cho bệnh nhi 7 tuổi là Ly 
Chương Bình, dân tộc Dao, ở 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. 2 
người cho 1 phần phổi là bố và 
bác ruột của bệnh nhi. Cháu được 
cắt bỏ toàn bộ 2 lá phổi, sau đó lấy 
1 thùy phổi từ bố và 1 thùy từ bác 
ruột để ghép cho cháu. Đây là kết 
quả của đề tài “Nghiên cứu ghép 
thùy phổi hoặc một phổi từ người 
cho sống và người cho chết não” 
thuộc chương trình KC.10/16-20 
do Bộ KH&CN giao Học viện 
Quân y thực hiện.  

6. Xu hướng ứng dụng công 
nghệ cao trong sản xuất nông 
nghiệp  

Trong năm 2017 từ khóa của 
lĩnh vực nông nghiệp đó là nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao. 

Mục đích đó là để chúng ta không 
phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết 
mà có thể chủ động trong việc sản 
xuất nông nghiệp. Để giảm thiểu 
thiệt hại từ thiên tai, nhiều địa 
phương ở nước ta đã thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi, tái cấu trúc nền kinh tế, áp 
dụng mô hình cánh đồng lớn kết 
hợp nuôi trồng xen canh. Các 
trung tâm nghiên cứu đưa ra nhiều 
mô hình tương thích với đặc điểm 
khí hậu, thời tiết khu vực. Trong 
đó triển khai gieo trồng lúa loại 
chịu mặn đang là giải pháp khả thi 
giúp nhà nông ổn định canh tác 
trong điều kiện xâm nhập mặn. 
Biến đổi khí hậu đòi hỏi những 
người làm nông nghiệp phải thay 
đổi nhận thức, tư duy, tăng khả 
năng thích ứng với những thảm 
họa thiên tai trong tương lai.  

7. Trưng bày “Những khám 
phá khảo cổ học dưới lòng đất 
Nhà Quốc hội” 

 
Đến nay Trưng bày đã đón tiếp 13.780 
khách tham quan với 315 đoàn khách 

trong nước và quốc tế 
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Ðể tòa Nhà Quốc hội trở thành 
điểm nhấn phản ánh sức sống 
trường tồn của trung tâm quyền 
lực trong dòng chảy lịch sử dân 
tộc, Ðảng và Nhà nước đã quyết 
định dành một phần không gian 
dưới hai tầng hầm Nhà Quốc hội 
làm nơi tái hiện trưng bày những 
khám phá quan trọng của khảo cổ 
học dưới lòng đất của khu Di sản 
Văn hóa thế giới - Khu Trung tâm 
Hoàng thành Thăng Long. Dự án 
“Trưng bày di tích, di vật dưới 
tầng hầm Nhà Quốc hội” được 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam giao cho Viện Nghiên 
cứu Kinh thành là đơn vị chủ trì tổ 
chức triển khai thực hiện. Sau gần 
5 năm tổ chức thực hiện, Viện 
Nghiên cứu Kinh thành đã hoàn 
thành xuất sắc Dự án, đáp ứng tốt 
các yêu cầu của nội dung, mục 
tiêu và tiến độ của Dự án đề ra. 

8. 20 năm Việt Nam chính thức 
kết nối mạng Internet toàn cầu 

Cách đây 20 năm vào ngày 
19/11/1997 đã đánh dấu cột mốc 
quan trọng trong lịch sử ngành 
thông tin truyền thông nước ta khi 
đây là thời điểm Việt Nam mở cửa 
đón Internet. Từ con số 0 vào 
những năm đầu thập niên 90, hiện 
nay Việt Nam đang sở hữu nền 
tảng hạ tầng viễn thông, công 

nghệ thông tin hiện đại, phủ rộng 
khắp lãnh thổ từ thành thị đến 
nông thôn, thậm chí cả miền núi, 
hải đảo, hàng trăm dịch vụ công 
trực tuyến được triển khai ở mức 
độ 3, 4 ở nhiều địa phương, bộ, 
ngành mang lại nhiều tiện ích, 
hiệu quả cho người dân và doanh 
nghiệp.  

4G – mạng viễn thông thế hệ 
mới 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 cơ bản dựa trên kết nối viễn 
thông: kết nối băng rộng, kết nối 
vạn vật. Nếu như mạng 1G là cố 
định, 2G là Di động (Thoại), 3G: 
Lưỡng tính giữa thoại và data 
(Khuyết tật: lúc có lúc không; ở 
chỗ có thì cũng lúc tốt, lúc không) 
thì 4G là Data, sử dụng công nghệ 
4 thu, 4 phát (Tại Mỹ, công nghệ 
cũ: 2 thu, 2 phát). Theo Erricsson, 
đây là mạng lớn nhất trên thế giới, 
được đầu tư nhanh nhất trên thế 
giới. Như vậy, mặc dù Việt Nam 
là nước đứng thứ 160 về kinh tế 
trên thế giới nhưng lại đầu tư một 
mạng lưới viễn thông lớn nhất thế 
giới.  

Viettel triển khai 4G như 2G:  
Viettel triển khai 4G một cách 

phủ rộng và sâu ngay từ đầu 
nhưng với tốc độ nhanh hơn gấp 
nhiều lần. Xây dựng mạng 2G (~ 
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25k trạm BTS, phủ 95% dân số): 
Mất 10 năm; Làm mạng 3G (~ 
30k trạm, phủ 95% dân số): Mất 8 
năm; Làm mạng 4G (~ 35k trạm, 
phủ 95% dân số): Mất 6 tháng. 
Hiện tại Viettel đã và đang kinh 
doanh dịch vụ 4G tại 7 quốc gia 
bao gồm Campuchia, Lào, 
Burundi, Peru, Haiti, Việt Nam, 
Đông Timor.  

9. Hoạt động KH&CN trong 
khuôn khổ Năm APEC Việt Nam 
2017 

Bộ KH&CN là cơ quan đầu mối 
quốc gia về hợp tác KH&CN 
trong Cơ chế hợp tác Đối tác 
Chính sách KH&CN, Đổi mới 
(PPSTI). Trong năm APEC Việt 
Nam 2017, đến nay, đã tổ chức 
thành công Cuộc họp thường niên 
của Cơ chế PPSTI-9 và PPSTI-10. 
Tích cực phối hợp với Ủy ban 
Quốc gia APEC 2017, Ban Thư 
ký APEC quốc tế và các đơn vị 
liên quan chuẩn bị các nội dung 
liên quan cho Tuần lễ cấp cao 
APEC tại Đà Nẵng vào tháng 
11/2017. 

Các nội dung KH&CN triển khai 
trong Năm APEC Việt Nam 2017, 
chủ yếu tập trung vào các vấn đề: 
Nghiên cứu khoa học ứng phó với 
thiên tai, chính sách hỗ trợ các hệ 
sinh thái khoa học, công nghệ và 

đổi mới (STI) trong khu vực 
APEC; Thúc đẩy tinh thần thương 
mại hóa các kết quả nghiên cứu 
KH&CN, tăng cường sự kết nối 
giữa STI với cộng đồng, phát triển 
nguồn nhân lực STI trong khu vực 
APEC; Tăng cường hoạt động hợp 
tác STI APEC và thúc đẩy sự 
tham gia của thanh niên và phụ nữ 
trong khoa học, công nghệ, kỹ 
thuật và toán học (STEM).  

(Tổng hợp) 
 

KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO TỈNH BR-VT: 
NHIỀU Ý TƯỞNG, DỰ ÁN CÓ 
GIÁ TRỊ THỰC TIỄN 

Năm 2017, hoạt động của các cá 
nhân, Doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tại BR-VT diễn 
ra rất sôi động, tạo ra luồng gió 
mới về khởi nghiệp. Đáng chú ý, 
19 dự án tham dự vòng chung kết 
cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017” 
cho thấy, khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo không chỉ là phong trào 
mà đã đi vào đời sống xã hội. 

Nhiều dự án mới, sáng tạo 
Công ty TNHH Công nghệ tưới 

Asop (sau đây gọi tắt là Asop) 
được thành lập từ tháng 6-2017 tại 
xã Bình Giã, huyện Châu Đức. 
Tiền thân của Asop là một nhóm 
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hoạt động nghiên cứu các giải 
pháp, các mô hình tưới nước tối 
ưu với 30 thành viên đến từ khắp 
các tỉnh, thành trong cả nước. Chỉ 
sau nửa năm thành lập, Công ty 
Asop đã cung cấp ra thị trường hệ 
thống tưới bù áp. Hệ thống này có 
giá trị thực tiễn và đã được trao 
giải Nhất tại cuộc thi “Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT năm 2017”. 

Theo anh Nguyễn Ngọc Hiển, 
Giám đốc Asop, công nghệ tưới 
bù áp giúp duy trì lượng nước 
không đổi khi có chênh lệch áp 
suất. Mục đích của đầu tưới bù áp 
để đưa nước đi xa hơn, cho phép 
với áp lực khác nhau trên cùng 
một đường ống nhưng vẫn bảo 
đảm lưu lượng tưới như nhau. 
Công nghệ tưới này thích hợp để 
ứng dụng tưới cây ở những vị trí 
có địa hình không bằng phẳng. 
Mỗi hệ thống tưới bù áp của Asop 
hiện đang được bán ra thị trường 
với mức giá dao động từ 25-65 
triệu đồng/ha tùy từng loại cây 
trồng. Theo anh Hiển, hiện nay 
công ty đã phân phối cho các 
HTX trồng thanh long tại Bình 
Thuận và BR-VT. 

Theo tính toán của người  trồng, 
nếu đầu tư hệ thống tưới bù áp 
Asop, số lượng gốc cây được tưới 

tăng gấp đôi hoặc 3 lần so với hệ 
thống thường. Do đó, chi phí vận 
hành sẽ rẻ hơn, ít tốn nước hơn và 
độ hấp thụ nước của cây cũng cao 
hơn. Như vậy, chỉ sau 2 năm, 
nông dân có thể lấy lại vốn. Trong 
khi đó tuổi thọ của một hệ thống 
tưới bù áp Asop lên đến 10 năm. 
“Năm 2017, doanh thu của công 
ty đạt 18 tỷ đồng. Sau khi đạt giải 
Nhất tại cuộc thi “Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 
2017”, tôi hy vọng dự án của 
Asop sẽ phát triển rộng hơn nữa 
tới nhiều tỉnh, thành trong cả nước 
và đạt được kế hoạch doanh thu 
40 tỷ trong năm 2018”, anh Hiển 
nói. 

Dự án xây dựng “Làng hạnh 
phúc (Joyfol Village)” do nhóm 4 
bạn trẻ là các kiến trúc sư, kỹ sư 
xây dựng thực hiện được đánh giá 
là một dự án mới lạ. Anh Lô Minh 
Hoàng - cử nhân kinh tế tài chính 
Rmit, nhóm trưởng của dự án cho 
biết, “Hiện có nhiều gia đình, do 
những hoàn cảnh khác nhau mà 
con cái dù có điều kiện, nhưng 
không thể chăm sóc được cha mẹ. 
Hoặc cha mẹ, cũng do nhiều lý do, 
không muốn ở chung cùng con 
cái. “Làng hạnh phúc” xây dựng 
với những tiêu chí thân thiện, gần 
gũi thiên nhiên, nếu hình thành sẽ 
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là điểm đến lý tưởng cho những 
người lớn tuổi muốn tìm cho mình 
một nơi nghỉ dưỡng bình yên và 
hạnh phúc”. 

Phân tích kỹ hơn về dự án “Làng 
hạnh phúc”, Lô Minh Hoàng cho 
biết: “Làng hạnh phúc khác hoàn 
toàn với mô hình trại dưỡng lão 
hiện nay, bởi khách hàng có thể 
thuê hoặc mua các sản phẩm trong 
“Làng hạnh phúc”, đồng thời có 
thể sử dụng các tài sản này để thế 
chấp, cầm cố… như một bất động 
sản thuộc quyền sở hữu của mình. 
“Làng hạnh phúc” cũng hướng 
đến trở thành một điểm du lịch 
của những người muốn được trải 
nghiệm hạnh phúc tuổi già ở một 
không gian gần gũi với thiên 
nhiên”. 

 
Đại diện của nhóm thực hiện Dự án 

“Wcloud - Word 3600, phần mềm quản 
lý tổng thể DN” giới thiệu về dự án tại 
cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh BR-VT năm 2017”. 
Nuôi dưỡng phong trào 
Em Lê Đức Hải và Trần Vũ 

Chiến Thắng (học sinh lớp 11 Hóa 
Trường THPT chuyên Lê Quý 
Đôn, TP. Vũng Tàu) với sản phẩm 

nước rửa chén sinh học mang 
thương hiệu Hải Thắng cũng là 
một trong những dự án được chú ý 
tại chung kết cuộc thi “Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT năm 2017”. Lê Đức Hải cho 
biết, 2 em đã mất 5 tháng để 
nghiên cứu, thử nghiệm nước rửa 
chén chiết xuất từ vỏ bưởi, bồ kết, 
sả và chanh. Năm 2017, dự án của 
2 em đã đạt giải khuyến khích 
cuộc thi Khoa học - Kỹ thuật 
Quốc gia. Hiện Hải và Thắng 
đang đăng ký bảo hộ trí tuệ để tiến 
tới sản xuất nước rửa chén sinh 
học Hải Thắng với số lượng lớn 
để bán ra thị trường với mức giá 
20.000 đồng/lít. 

Ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN cho biết, các ý 
tưởng, dự án tham gia dự thi tập 
trung chủ yếu ở các lĩnh vực: công 
nghệ thông tin, thương mại điện 
tử, giáo dục, du lịch, nông nghiệp, 
chế biến, công nghiệp, cơ khí, 
thương mại, dịch vụ... Đối tượng 
tham gia dự thi cũng rất đa dạng, 
từ các DN, trường đại học, cao 
đẳng cho đến các em học sinh, 
sinh viên, xã viên của các hợp tác 
xã. Điều đó cho thấy sự cuốn hút, 
hấp dẫn rất lớn của cuộc thi đối 
với các tầng lớp nhân dân trên địa 
bàn. Ban tổ chức đã mời các 
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chuyên gia, DN khởi nghiệp thành 
công đến để chia sẻ kinh nghiệm 
và hướng dẫn các thí sinh những 
bước đi cần thiết từ việc xây dựng, 
nuôi dưỡng ý tưởng đến việc gọi 
vốn, lựa chọn thị trường, sản xuất 
sản phẩm… Sau khi cuộc thi kết 
thúc, Ban tổ chức vẫn tiếp tục hỗ 
trợ, hướng dẫn các cá nhân, DN 
hoàn thiện dự án để họ tự tin khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN cho biết, thông 
qua cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2017” 
có nhiều cá nhân, DN đưa ra 
những giải pháp đổi mới, sáng tạo 
có thể ứng dụng vào sản xuất kinh 
doanh không chỉ cho riêng doanh 
nghiệp mình mà còn cho cộng 
đồng được thụ hưởng. 

Nhiều chương trình hỗ trợ DN 
đổi mới, sáng tạo 

Từ đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
Quốc gia đến năm 2025” của 
Chính phủ, tỉnh BR-VT đã triển 
khai, cụ thể hóa các mục tiêu, nội 
dung hỗ trợ DN phù hợp với điều 
kiện và tình hình thực tiễn của 
tỉnh. Theo đó, Quỹ phát triển KH-
CN, Quỹ đầu tư và phát triển của 
tỉnh là những kênh tài chính hỗ trợ 
DN khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, 
hiện nay, Sở KH-CN cũng đang 
xây dựng Đề án “Vườn ươm DN”, 
thiết lập mạng lưới liên kết, mạng 
lưới cố vấn và tư vấn khởi 
nghiệp… để giúp DN khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo thành công.  

 (Báo BR-VT) 
 
 

 
 
TIẾP TỤC KHẲNG ĐỊNH VAI 
TRÒ, ĐÓNG GÓP CỦA 
KH&CN 

Ngày 06/11/2017, tại Hà Nội, 
đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên 
Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đã quán triệt nhanh nội 
dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 
sáu BCH Trung ương Đảng khóa 
XII tới các cán bộ chủ chốt và cấp 
ủy Đảng của Bộ. Đặc biệt, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh đã tập 
trung phân tích những nội dung 
gắn với hoạt động của Bộ cũng 
như ngành KH&CN. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã 
quán triệt về các Nghị quyết và 
kết luận của Hội nghị lần thứ 6 
Ban Chấp hành Trung ương khóa 
XII: Nghị quyết số 18-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 “Một số vấn đề 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ 
chức bộ máy của hệ thống chính 
trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, 
hiệu quả”; Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 25/10/2017 về 
“Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ 
chức và quản lý, nâng cao chất 
lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập”; 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 
25/10/2017 về “Tăng cường công 
tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao 
sức khỏe nhân dân trong tình hình 
mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW 
ngày 25/10/2017 về công tác dân 
số trong tình hình mới. 

Kinh tế - xã hội có chuyển biến 
toàn diện 

Liên quan đến Nghị quyết số 18-
NQ/TW, Ban Chấp hành Trung 
ương đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa, 
tầm quan trọng của vấn đề này. 
Đồng thời yêu cầu thời gian tới, 
toàn hệ thống chính trị phải chủ 
động, tích cực vào cuộc, coi đổi 
mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của 
hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt 
động hiệu lực, hiệu quả là một 
nhiệm vụ cơ bản và cấp bách. Đẩy 
mạnh cải cách hành chính, ứng 
dụng rộng rãi khoa học - công 
nghệ, nhất là công nghệ thông tin 
phục vụ lãnh đạo, điều hành… 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã 

đưa ra nhiều phân tích, đánh giá 
cũng như dẫn chứng sinh động có 
liên quan trực tiếp đến ngành 
KH&CN cũng như Bộ KH&CN. 
Đồng thời, nhấn mạnh các quan 
điểm chỉ đạo xuyên suốt các kết 
luận, Nghị quyết của Trung ương  
thời gian qua. Theo đó, thứ nhất, 
phải tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà 
nước và vai trò của mặt trận tổ 
quốc, các tổ chức đoàn thể chính 
trị. Quá trình đổi mới, tinh gọn, 
sắp xếp bộ máy của các Bộ, 
ngành, địa phương sẽ đồng bộ với 
đổi mới kinh tế, gắn với từng 
ngành, lĩnh vực. 

Thứ hai, giữ vững nguyên tắc tổ 
chức hoạt động, đề cao kỷ luật kỷ 
cương, pháp luật Nhà nước và 
nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 
Đảng thống nhất, lãnh đạo việc 
đổi mới. Xác định rõ trách nhiệm 
của tập thể, cá nhân, người đứng 
đầu. 

Thứ ba, đảm bảo tổng thể thống 
nhất, đồng bộ, liên thông, kết hợp 
hài hòa giữa kế thừa ổn định với 
đổi mới phát triển, gắn đổi mới và 
phát triển bộ máy với đổi mới 
phương thức lãnh đạo và tinh giản 
biên chế. Quá trình này đồng bộ 
với các khâu của công tác cán bộ.  

Thứ tư, sự vào cuộc của toàn bộ 
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hệ thống, tập trung, thống nhất, 
thường xuyên, liên tục, tích cực, 
mạnh mẽ có trọng tâm trọng điểm 
và có lộ trình cụ thể, Bộ trưởng 
nhấn mạnh. 

Đổi mới các đơn vị sự nghiệp 
công lập 

Về đổi mới các đơn vị sự nghiệp 
công lập (Nghị quyết số 19-
NQ/TW), Ban Chấp hành Trung 
ương đặc biệt nhấn mạnh sự cần 
thiết, cấp bách phải đổi mới hệ 
thống tổ chức và quản lý, nâng 
cao chất lượng dịch vụ và hiệu 
quả hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập; coi đây là một 
trong những nhiệm vụ trọng tâm 
ưu tiên hàng đầu thời gian tới. 
Trung ương yêu cầu phải khẩn 
trương sắp xếp, đổi mới tổ chức, 
hoạt động của các đơn vị sự 
nghiệp công lập phù hợp với đặc 
điểm tình hình của từng ngành, 
lĩnh vực. Đẩy mạnh việc chuyển 
đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế, 
sự nghiệp KH&CN đủ điều kiện 
thành doanh nghiệp, gồm cả hình 
thức công ty cổ phần. 

Liên quan đến vấn đề này, theo 
Bộ trưởng, cả nước có 53.000 tổ 
chức ở tất cả các khối. Riêng 
ngành KH&CN, 632 tổ chức, 
chiếm trên 1% số lượng tổ chức 
và con người. Chúng ta đã đi tiên 

phong về việc triển khai cơ chế tự 
chủ, tự chịu trách nhiệm của các 
tổ chức KH&CN công lập. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh tham quan 

gian hàng giới thiệu thiết bị, sản phẩm 
công nghệ tại sự kiện Trình diễn và kết 
nối cung – cầu công nghệ năm 2016 – 

TECHDEMO 2016. Ảnh: PH. 

Dân số và phát triển trong tình 
hình mới 

Về Nghị quyết 20-NQ/TW, Nghị 
quyết số 21-NQ/TW, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cho biết, Ban 
Chấp hành Trung ương khẳng 
định, bảo vệ, chăm sóc, nâng cao 
sức khỏe là trách nhiệm của mỗi 
người dân, từng gia đình, cả hệ 
thống chính trị và toàn xã hội; đòi 
hỏi sự tham gia tích cực của các 
cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể 
chính trị - xã hội, trong đó ngành 
Y tế và các ngành có liên quan là 
lực lượng nòng cốt… Để thực 
hiện được mục tiêu, yêu cầu đề ra, 
cần triển khai thực hiện đồng bộ 
các nhiệm vụ, giải pháp trên tất cả 
các ngành, lĩnh vực có liên quan 
đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao 



Số 261 - 01/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 11 

sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh 
phát triển ngành Dược, thiết bị y 
tế, bảo đảm đủ thuốc, thiết bị có 
chất lượng tốt, giá hợp lý, đáp ứng 
nhu cầu phòng, chữa bệnh. Chăm 
lo phát triển nguồn nhân lực và 
khoa học ngành y. Nâng cao năng 
lực nghiên cứu, triển khai ứng 
dụng, chuyển giao khoa học, công 
nghệ, kỹ thuật y tế, dược, sinh 
học. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, việc quán 
triệt nội dung cơ bản của Hội nghị 
lần thứ sáu BCH Trung ương 
Đảng khóa XII là hết sức quan 
trọng, đặc biệt là những thông tin 
gắn với hoạt động của ngành cũng 
như Bộ KH&CN và đề nghị các 
đồng chí Lãnh đạo Bộ, cấp ủy 
Đảng, các đồng chí cán bộ chủ 
chốt chia sẻ với áp lực sắp tới, khi 
các Nghị quyết đều có tính hành 
động, tính quyết liệt rất cao. 
Chúng ta sẽ cùng nhau bàn luận 
để đưa ra kế hoạch thực hiện tốt 
nhất các chỉ đạo theo tinh thần từ 
Nghị quyết của Đảng, Chính phủ 
và Quốc hội, tiếp tục đóng góp, 
làm rõ và khẳng định vai trò của 
KH&CN ngày càng cao hơn. 

 (Truyenthongkhoahoc) 
 
HỆ TRI THỨC VIỆT SỐ HOÁ 
CHÍNH THỨC KHỞI ĐỘNG 

Đúng 10 giờ 10 phút 10 giây 
ngày 01/01/2018, tại Hà Nội, Đề 
án “Hệ tri thức Việt số hoá” đã 
được chính thức khởi động dưới 
sự chủ trì của Phó Thủ tướng 
Chính phủ Vũ Đức Đam. Tham dự 
buổi lễ khởi động còn có lãnh đạo 
nhiều bộ ngành, địa phương, các 
trường đại học, cơ sở nghiên cứu, 
các nhà khoa học, giáo viên, sinh 
viên, DN viễn thông, DN CNTT, 
cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo… 

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 

cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, 
ngành bấm nút khởi động Hệ tri thức 

Việt số hóa 
Làm giàu thêm tri thức 
Với mục tiêu “Chia sẻ tri thức  - 

Cổ vũ sáng tạo - Kết nối cộng 
đồng - Vì tương lai Việt Nam”, 
Đề án được khởi động vào dịp đầu 
năm mới nhằm lan tỏa thông điệp 
“Mọi ý tưởng, từng phím gõ đều 
vì cộng đồng”, từ đây, người Việt 
Nam có thể chung tay cùng xây 
dựng Hệ tri thức Việt số hóa, mọi 
nguồn lực trong xã hội có thể 
cùng tham gia phổ biến tri thức tới 
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người dân một cách thuận tiện, 
hiệu quả, đơn giản. 

Đề án “Hệ tri thức Việt số hoá” 
được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt theo Quyết định số 677/QĐ-
TTg ngày 18/5/2017. Được hiện 
thực hóa tại https://itrithuc.vn, Hệ 
tri thức Việt số hóa hứa hẹn sẽ tạo 
ra một hệ sinh thái toàn diện để tất 
cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ 
Việt Nam sáng tạo, phát triển các 
công nghệ tiên tiến trên nền tảng 
của dữ liệu lớn, IoT, trí thông 
minh nhân tạo..., đặc biệt trong 
thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 
4.0 đang tác động mạnh mẽ tới 
mọi lĩnh vực từ khoa học, giáo 
dục, giao thông, tài chính, sản 
xuất, y tế… Đây chính là nền tảng 
kiến tạo những cơ hội lớn, thực 
tiễn cho phong trào khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo của Việt Nam. 

Cùng chung tay xây dựng Hệ 
tri thức Việt số hóa 

Cấu trúc Hệ tri thức Việt số hóa 
bao gồm bốn hợp phần chính tạo 
nên một hệ sinh thái đa dạng lần 
đầu tiên được phát triển tại Việt 
Nam: Hợp phần Dữ liệu mở tập 
hợp các thông tin và dữ liệu công 
bố công khai các bộ, ngành, địa 
phương, các cơ quan nhà nước, 
doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân. 
Hợp phần Hệ tri thức tập hợp tri 

thức của thế giới được dịch sang 
tiếng Việt và tri thức của người 
Việt Nam được hệ thống hóa và 
được cấu trúc tạo thuận lợi cho 
người dân học tập, nghiên cứu ở 
các trình độ khác nhau. Hợp phần 
Ngân hàng hỏi đáp, nơi mọi người 
đặt câu hỏi và nhận được câu trả 
lời tin cậy từ nhiều nguồn thông 
tin, cho phép người dùng tương 
tác với nhiều mạng xã hội và diễn 
đàn khác nhau. Cuối cùng là hợp 
phần Kho ứng dụng do các doanh 
nghiệp và cá nhân phát triển trên 
nền tảng kho dữ liệu khổng lồ của 
Hệ tri thức Việt số hóa và sử dụng 
các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI), 
dữ liệu lớn (Big Data) để tạo ra 
các giá trị gia tăng đáp ứng các 
yêu cầu đa dạng của người dùng. 

Các thông tin, hoạt động và kết 
quả phát triển của Hệ tri thức Việt 
số hoá và cách thức tham gia, khai 
thác sẽ thường xuyên được cập 
nhật tại địa chỉ 
website: https://itrithuc.vn . 

Đầu số 1001 miễn phí trên mạng 
Viettel, Mobiphone, Vinaphone: 
Bất cứ ai, ở nơi đâu, vào lúc nào 
cũng có thể đặt câu hỏi tìm hiểu tri 
thức trên Hệ tri thức Việt số hóa. 

Tại lễ khởi động, đại diện hàng 
loạt các Bộ, ngành, cơ quan Chính 
phủ, đại diện các tỉnh thành, đơn 
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vị giáo dục, nghiên cứu, doanh 
nghiệp viễn thông, công ty khởi 
nghiệp, diễn đàn mạng xã hội, 
ngân hàng và cả các cá nhân cũng 
đã tình nguyện tham gia đăng ký 
cam kết sẽ đóng góp xây dựng dự 
án. Sự hợp nhất chung từ các 
thành phần, tổ chức từ nhiều lĩnh 
vực đa dạng trong xã hội đã minh 
chứng cho sức hút của dự án cũng 
như khát vọng mang lại một nền 
tri thức toàn diện, hiện đại, tổng 
hợp cho người Việt từ chính nỗ 
lực của người Việt. 

Tin tưởng rằng, với sự đồng 
hành, ủng hộ của các Bộ, ban, 
ngành và các địa phương, doanh 
nghiệp và đặc biệt là cộng đồng và 
các bạn trẻ, Hệ tri thức Việt số 
hóa sẽ nhanh chóng trở thành một 
phần không thể thiếu đối với cuộc 
sống của người dân, là một địa chỉ 
đáng tin cậy cho nhu cầu tra cứu 
của người dân và là niềm cảm 
hứng sáng tạo lớn cho cộng đồng 
và góp phần xây dựng một phong 
trào sáng tạo, cống hiến tri thức 
lớn trong thời gian tới. 

(Chinhphu.vn) 
 

ĐẨY MẠNH KẾT NỐI, THÚC 
ĐẨY ỨNG DỤNG VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Năm 2017 đã có nhiều hoạt 

động chuyển giao và đổi mới công 
nghệ; đưa nhanh ứng dụng tiến bộ 
của khoa học, công nghệ vào thực 
tiễn cuộc sống để nâng cao năng 
lực cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Khai trương 4 Điểm kết nối 
cung cầu công nghệ 

Trong năm, Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ (ƯDPTCN), 
Bộ Khoa học và Công nghệ đã 
đưa vào hoạt động 4 Điểm kết nối 
cung cầu công nghệ. 

Sự đi vào hoạt động của mạng 
lưới kết nối cung cầu công nghệ 
nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng 
cao trong công tác hỗ trợ doanh 
nghiệp ứng dụng, đổi mới công 
nghệ, triển khai thực hiện Luật 
Chuyển giao công nghệ sửa đổi đã 
được Quốc hội khóa XIV thông 
qua, thúc đẩy mối liên kết ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ và 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu giữa viện nghiên cứu, trường 
đại học với doanh nghiệp. 

4 điểm kết nối cung cầu công 
nghệ gồm: Điểm kết nối cung cầu 
công nghệ Toàn cầu tại Viện Cơ 
điện nông nghiệp và công nghệ 
sau thu hoạch; Không gian kết nối 
cung cầu công nghệ tại Đại học 
quốc gia Hà Nội; Điểm kết nối 
cung cầu công nghệ tại TP. Hồ 
Chí Minh và Điểm kết nối cung 
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cầu công nghệ khu vực Bắc Trung 
Bộ tại Nghệ An. 

Theo đó, mạng lưới các Điểm 
kết nối cung cầu công nghệ đã 
triển khai thực hiện tổ chức Khóa 
đào tạo Điều phối viên về chuyển 
giao công nghệ và tổ chức các 
hoạt động tư vấn, kết nối cung cầu 
công nghệ 

Tại các điểm kết nối đã tổ chức 
nhiều cuộc tư vấn, kết nối cung 
cầu công nghệ cho doanh nghiệp 
trong nước với nước ngoài, giữa 
các chuyên gia công nghệ với các 
doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn, 
kết nối chuyển giao công nghệ: 
công nghệ Rào chắn dạng xoay, 
hàng rào an toàn trong thi công 
đường bộ; Công nghệ tiết kiệm 
điện năng tiêu thụ dựa trên nguyên 
lý làm mịn tần số dòng, triệt tiêu 
sóng hài; công nghệ Ngôn ngữ và 
nền tảng V-SYS cho các hệ thống 
thông minh “Internet of Things” 
(IoT); Công nghệ phân tách màng 
phẳng ứng dụng trong xử lý nước 
thải công nghiệp, đây là thế hệ 
công nghệ xử lý nước thải thứ 3 
và cũng là thế hệ công nghệ xử lý 
nước thải mới nhất hiện nay; Giải 
pháp quản lý nguồn nước dựa trên 
nền tảng IoT, đây là giải pháp 
tổng thể quản lý theo thời gian 
thực các thông số của nguồn nước 

như lưu lượng, chất lượng nguồn 
nước, tình trạng hoạt động của hệ 
thống trang thiết bị; công nghệ 
tăng cường thực tế ảo cho phép 
con người tương tác với thế giới 
thực thông qua một môi trường ảo 
được mô phỏng trên một thiết bị 
điện tử (máy tính, điện thoại, 
tablet,..), công nghệ có khả năng 
ứng dụng trong các ngành như: 
Bán lẻ, thiết kế nội thất, giáo 
dục… 

Tạo lập cơ sở dữ liệu cung - 
cầu công nghệ 

Cùng với đó, việc tạo lập cơ sở 
dữ liệu cung - cầu công nghệ đóng 
vai trò hết sức quan trọng. Trong 
vòng 2 năm qua, Cục ƯDPTCN 
đã phối hợp chặt chẽ với nhiều 
đơn vị như Đại học Quốc gia Hà 
Nội, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí 
Minh, Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam, Sở KH&CN các thành 
phố lớn. Các đầu mối này đã cung 
cấp thông tin của trên 200 nguồn 
cung công nghệ, 500 chuyên gia 
công nghệ để cập nhật cơ sở dữ 
liệu.  

Ngoài ra, Cục cũng đã hợp tác 
với các tổ chức chuyển giao công 
nghệ nước ngoài như Tổ chức 
chuyển giao công nghệ Israel, cơ 
quan Sở hữu trí tuệ Singapore, Tổ 
chức chuyển giao công nghệ 
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Innoget, Viện KIAT Hàn Quốc, 
Công ty MITO (Italia)... để khai 
thác các công nghệ phù hợp với 
Việt Nam. Đến nay, hơn 100 công 
nghệ tiên tiến từ các tổ chức nói 
trên đang được khai thác và 200 
công nghệ đang được chuyển ngữ, 
cập nhật. 

Đại diện Cục ƯDPTCN cho biết, 
hiện nay, cơ sở dữ liệu đã có 
1.828 nguồn cung công nghệ, 510 
hồ sơ chuyên gia công nghệ, trong 
đó, số nguồn cung công nghệ 
nước ngoài là 230, bao gồm công 
nghệ của Hàn Quốc, Mỹ, Israel. 
Để quản lý cơ sở dữ liệu công 
nghệ, Cục đã xây dựng và hoàn 
chỉnh phần mềm quản lý dữ liệu 
với các chức năng thống kê theo 
địa phương, ngành, lĩnh vực đối 
với doanh nghiệp, nguồn cung, 
nhu cầu công nghệ; chức năng tự 
động cập nhật cơ sở dữ liệu, thống 
nhất quản lý theo doanh nghiệp và 
theo viện, trường đối với nguồn 
cung công nghệ và nhu cầu công 
nghệ. 

Từ việc xác định được nhu cầu 
công nghệ của các doanh nghiệp, 
Cục ƯDPTCN đã hỗ trợ các 
doanh nghiệp kết nối cung - cầu 
trao đổi, thống nhất, xác định 
được các hợp đồng hợp tác 
chuyển giao công nghệ, biên bản 

ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác. 
 (Tổng hợp) 

 
 
 
 Đèn đường thông minh tự 
điều chỉnh ánh sáng 

Đây là loại đèn đường thông 
minh có thể tự động giảm sáng khi 
không có phương tiện lưu thông, 
được Na Uy lắp đặt với mục đích 
hạ lượng phát thải carbon ra 
không khí. 

 
Loại đèn này đã được Na Uy lắp 

đặt trên 8 km đường cao tốc ở tỉnh 
Buskerud. Cơ chế hoạt động của 
đèn là tự động giảm độ sáng 20% 
khi không có ô tô, xe đạp hoặc 
người đi bộ lưu thông. 

Khi có xe di chuyển trên đoạn 
đường, qua các radar cảm biến nối 
với đèn, thiết bị này sẽ phát sáng 
100% công suất. 

Loại đèn đường này giúp tiết 
kiệm 2.100 kWH/tuần, tương 
đương năng lượng cần dùng để là 
quần áo trong 21 tiếng hay xem 
tivi trong 4 tiếng đồng hồ. 

Ngoài ra, việc sử dụng đèn LED 

THÀNH TỰU KH&CN 
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còn hỗ trợ giảm lượng khí thải 
CO2 nhiều hơn so với đèn huỳnh 
quang và đèn halogen. 

Thời gian qua, Na Uy đã đẩy 
mạnh việc lắp loại đèn đường nói 
trên. Năm 2017, loại đèn chiếu 
sáng tự động tương tự đã được lắp 
đặt tại phía tây quốc gia Bắc Âu 
này. 

 (chinhphu.vn) 
 

 Công nghệ điều khiển thiết bị 
gia dụng bằng suy nghĩ có khả 
năng thành hiện thực 

Gần đây, các nhà nghiên cứu tại 
Viện công nghệ thông tin, Viện 
Hàn lâm KHCN Việt Nam đã bắt 
đầu nghiên cứu một dự án mang 
tên Nghiên cứu phát triển hệ 
thống giao diện não - máy tính 
trên cơ sở dữ liệu điện não trong 
điều khiển các thiết bị gia dụng 
thông minh. 

Mặc dù mới chỉ được thực hiện 
trong phòng thí nghiệm, nhưng 
nghiên cứu trên đã mang lại một 
số dấu hiệu khá lạc quan. Bằng 
chứng là một thành viên trong 
nhóm nghiên cứu đã thực sự bật 
và tắt một bóng đèn chỉ bằng việc 
tập trung suy nghĩ về việc ấy. 

Theo Thạc sĩ Nguyễn Thế 
Hoàng Anh - Chủ nhiệm dự án, 
đối tượng được hướng đến của dự 

án này là những người có đầu óc 
vẫn hoạt động tốt (ví dụ như 
những người bị teo cơ) nhưng 
không thể nói hay cử động được 
cơ thể. Những người này nếu 
muốn giao tiếp với những người 
xung quanh thì cần phải có những 
thiết bị có thể hiểu được suy nghĩ 
- điện não của họ. 

Đối tượng thứ hai của đề tài là 
những người đang tiếp nhận điều 
trị tại bệnh viện, những người sau 
phẫu thuật không thể nói chuyện, 
từ đó áp dụng kĩ thuật công nghệ 
điện não này vào Y tế. 

Thông qua việc nghiên cứu và 
xử lý tín hiệu điện não, các nhà 
khoa học của Viện KHCN hy 
vọng có thể nghiên cứu được tính 
chất, đặc trưng của não bộ khi áp 
dụng vào những bệnh liên quan 
đến rối loạn não bộ như trầm cảm, 
mất trí nhớ, parkinson hay 
alzheimer... Từ đó các bác sĩ có 
thể chẩn đoán và phác lược giản 
đồ điệu trị. 

Trong tương lai, Thạc sĩ Hoàng 
Anh và nhóm của anh hướng tới 
các thiết bị gia dụng khác như 
đèn, quạt,.... để từ đó có thể xây 
dựng cho con người một môi 
trường sống thông minh, được 
thao tác hoàn toàn dựa trên suy 
nghĩ của người dùng. Bên cạnh 



Số 261 - 01/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 17 

đó, việc áp dụng công nghệ sử 
dụng tín hiệu não của con người 
sẽ không chỉ dừng lại ở điều khiển 
máy móc và các thiết bị điện tử. 
Tham vọng hơn, nhóm nghiên cứu 
còn hướng đến việc khám phá 
những năng lực còn chưa được 
khai phá của não bộ con người. 

 (VTC) 
 

 Phát hiện sớm hơn 100 loại 
ung thư nhờ nano quang học 

Các nhà khoa học tại Đại học 
Rutgers (Mỹ) đã tìm ra phương 
pháp hiệu quả trong chẩn đoán và 
điều trị ung thư ngay từ giai đoạn 
đầu tiên từ nano quang học. 

Theo kết quả được đăng tải trên 
tạp chí Nature Biomedical 
Engineering, phương pháp này tỏ 
ra ưu việt hơn so với các phương 
pháp phát hiện ưng thư từ trước 
đó, như chụp cộng hưởng từ. 

Các nhà khoa học đã thử nghiệm 
phương pháp này trên loài chuột. 
Nhờ tiêm nano quang học vào cơ 
thể chúng, các khối u nhỏ trên 
chuột có thể được phát hiện dễ 
dàng. Cụ thể, những hạt nano 
quang học sẽ phát ra ánh sáng 
hồng ngoại khi đi qua mạch máu, 
giúp các bác sĩ theo dõi các khối u 
cả khi chúng di căn tới những cơ 
quan khác như tuyến thượng thận 

hay xương. 
Nano quang học cho kết quả 

nhanh hơn chụp cộng hưởng từ 
cùng khả năng hỗ trợ phát hiện 
sớm, theo dõi và điều trị hơn 100 
loại ung thư trên người. Các nhà 
khoa học dự kiến sẽ áp dụng 
phương pháp này trong vòng 5 
năm tới. 

 (chinhphu.vn) 
 

 Cửa sổ kính năng lượng mặt 
trời sử dụng công nghệ chấm 
lượng tử 

Các nhà nghiên cứu tại Phòng 
thí nghiệm Quốc gia Los Alamos 
đã thiết kế các cửa sổ kính năng 
lượng mặt trời vừa hiệu quả và 
mang lại lợi nhuận bằng cách kết 
hợp công nghệ chấm lượng tử 
(quantum dot) với cấu trúc hai lớp 
kính (double pane). 

 
Các cửa sổ mới dựa vào một 

công nghệ gọi là “tách sóng quang 
phổ mặt trời”, cho phép các tấm 
pin đồng thời hấp thụ những 
photon năng lượng mặt trời ở mức 
thấp hơn và photon có năng lượng 
mức cao hơn. Công nghệ này ngăn 
ngừa sự hấp thụ lại, một hiện 
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tượng làm giảm sản lượng điện 
của pin. 

Để tách được quang phổ mặt 
trời, các nhà khoa học đã lắp đặt 
các chấm lượng tử kết hợp với các 
ion Mangan. Khi các chấm lượng 
tử hấp thụ các photon mặt trời, 
Mangan không tinh khiết được 
kích hoạt, phát ra năng lượng dưới 
ngưỡng hấp thụ lượng tử. Công 
nghệ gần như hoàn toàn loại bỏ sự 
tái hấp thụ. 

Mặt trước của tấm kính đầu tiên 
có các chấm lượng tử phủ 
Mangan, còn các chấm lượng tử 
đồng indium selenide sẽ được phủ 
ở mặt sau của tấm kính thứ hai. 
Tấm kính đầu tiên hấp thụ ánh 
sáng xanh và tia cực tím, trong khi 
tấm kính sau hấp thụ phần còn lại 
của quang phổ. 

Sau khi hấp thụ, các chấm lượng 
tử sẽ phóng ra một photon ở bước 
sóng dài hơn. Khu vực bên trong 2 
lớp kính sẽ giữ và hướng những 
bước sóng này về phía khung cửa 
sổ, nơi các pin năng lượng mặt 
trời chuyển ánh sáng thành điện. 

 (Theo Dantri) 
 

 
 
NỮ TIẾN SĨ “NANO” 10 NĂM 
NGHIÊN CỨU SẢN PHẨM 

CHO BỆNH NHÂN UNG THƯ 
TS. Hà Phương Thư, Trưởng 

phòng Nano Y sinh (Viện Khoa 
học vật liệu) vừa được vinh danh 
là 1 trong “50 phụ nữ ảnh hưởng 
nhất Việt Nam” 2017 do Tạp chí 
Forbes Việt Nam công bố. Cũng 
trong năm nay, chị vinh dự là 1 
trong 10 phụ nữ xuất sắc nhận 
Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 
2017 do Hội Liên hiệp Phụ nữ 
Việt Nam trao tặng và được bầu 
chọn là 1 trong 2 nhân vật tiêu 
biểu trong 10 sự kiện KHCN nổi 
bật nhất năm 2017. 

 
TS. Hà Phương Thư (giữa) với các đồng 

nghiệp tại Viện Khoa học vật liệu 

Sinh ra và lớn lên ở xứ Huế, Hà 
Phương Thư nối nghiệp gia đình 
với nghề giáo viên, dạy Trường 
THPT An Lương Đông, TP. Huế. 
Năm 2003, chị bảo vệ thành công 
luận án tiến sĩ khi mới 29 tuổi. 
Ngay sau đó, chị nhận được học 
bổng sau tiến sĩ tại Trung tâm 
Năng lượng nguyên tử (Pháp). 

Đến năm 2007, chị quyết định 
rời xứ người, để trở về quê hương 
sau nhiều năm nghiên cứu tại 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Trung tâm Năng lượng nguyên tử 
CEA (Pháp) và Viện Công nghệ 
Tokyo Nhật Bản. 

Về Việt Nam, TS. Hà Phương 
Thư chính thức làm việc tại Viện 
Khoa học vật liệu, thuộc Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam và được 
bổ nhiệm là Trưởng phòng Vật 
liệu Nano Y Sinh, với quyết tâm 
chế tạo sản phẩm giúp nâng cao 
thể trạng, giảm nhẹ độc tính hóa 
xạ trị cho bệnh nhân ung bướu từ 
nguồn thảo dược trong nước. 

Tại đây, chị bắt đầu làm quen 
với công nghệ nano, nhưng chỉ 3 
năm sau, năm 2010, chị đã có 
công bố quốc tế đầu tiên về lĩnh 
vực Nano Y Sinh và đến nay, chị 
và đồng nghiệp đã làm nên một kỳ 
tích với 30 công bố quốc tế về lĩnh 
vực này. 

Đặc biệt, năm 2012, khi chạm 
tuổi 40, TS. Hà Phương Thư tiếp 
tục khẳng định mình với Giải 
thưởng L'Oreal UNESCO “Vì sự 
phát triển của phụ nữ trong khoa 
học” bằng đề tài nghiên cứu “Quy 
trình chế tạo và đánh giá hiệu quả 
của hệ dẫn thuốc hướng đích cấu 
trúc Nano lên tế bào ung thư”. 

Đề tài này xuất phát từ thực tế 
người bệnh ung thư thường phải 
hóa-xạ trị nên rất mệt mỏi, chán 
ăn, dẫn đến suy kiệt sức khỏe. Tuy 

nhiên, với nghiên cứu này, sẽ giúp 
ngăn ngừa suy kiệt sức khỏe cho 
bệnh nhân ung bướu sau hóa trị, 
xạ trị. 

TS. Hà Phương Thư luôn trăn 
trở và đặt quyết tâm tìm giải pháp 
cho việc phòng và hỗ trợ điều trị 
ung thư với các tiêu chí: Giảm tỉ 
lệ mắc, hỗ trợ hiệu quả cho điều 
trị với giá thành thấp. 

Trăn trở đó đã thôi thúc nhà nữ 
khoa học trẻ tập trung nghiên cứu 
đề tài “Quy trình chế tạo và đánh 
giá hiệu quả của hệ dẫn thuốc 
hướng đích cấu trúc Nano lên tế 
bào ung thư”. 

Giá trị của công trình này đã 
được Hội đồng khoa học quốc gia 
L'oreal UNESCO “Vì sự phát 
triển của phụ nữ trong khoa học” 
đánh giá cao dựa trên tính hiện đại 
và tính khoa học. 

Đến ngày 11/10 vừa qua, Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam đã tổ 
chức hội thảo khoa học “Công bố 
kết quả nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ chế tạo phức hệ Nano 
FGC dùng trong phòng và nâng 
cao thể trạng, giảm nhẹ độc tính 
hóa xạ trị cho bệnh nhân ung 
bướu”, đánh dấu bước phát triển 
mới của nền khoa học nước nhà 
khi chế tạo thành công hệ dẫn 
gồm 3 chất Curcumin, Fucoidan, 
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Notoginseng ở kích thước nano. 
Curcumin (nghệ) được nano hóa 

thông qua việc sử dụng đồng thời 
hai loại chất có nguồn gốc thiên 
nhiên là Fucoidan (rong/tảo biển 
nâu) và Saponin Notoginseng (tam 
thất). 

Theo TS. Hà Phương Thư, lâu 
nay việc dùng trực tiếp củ nghệ và 
tam thất thường không mang lại 
hiệu quả vì Curcumin khó tan, hấp 
thu kém và hàm lượng 
Notoginseng trong tam thất thấp. 
Do đó, việc sử dụng phức hệ Nano 
FGC sẽ mang lại hiệu quả vượt 
trội so với việc sử dụng riêng lẻ 
Curcumin, Fucoidan và tam thất 
thường. 

Các chuyên gia y tế cũng nhận 
định, công nghệ nano tuy còn khá 
mới mẻ ở Việt Nam, nhưng đã thể 
hiện vai trò quan trọng trong lĩnh 
vực y dược học, nhằm phát triển 
các dược liệu quý trong nước theo 
phương thức hoàn toàn mới, kết 
tinh y dược học cổ truyền với 
công nghệ hiện đại. 

Theo Chinhphu 
 

 
 

 
GIAO LƯU KẾT NỐI CÔNG 
NGHỆ VN - HÀN QUỐC 

Ngày 19/12/2017, Cục 
ƯD&PTCN - Bộ Khoa học và 
Công nghệ phối hợp với Cục Xúc 
tiến công nghiệp số TP Daegu - 
Hàn Quốc và Hội Tin học 
TP.HCM tổ chức sự kiện Giao lưu 
kết nối công nghệ Việt Nam - Hàn 
Quốc. 

Đây là cơ hội cho các doanh 
nghiệp Việt Nam trực tiếp trao 
đổi, tìm kiếm cơ hội hợp tác với 
những đối tác hàng đầu trong lĩnh 
vực thông tin, truyền thông đến từ 
Hàn Quốc. Không chỉ giới thiệu 
các giải pháp và công nghệ tới các 
doanh nghiệp Việt Nam, buổi giao 
lưu còn là cơ hội để cộng đồng 
doanh nghiệp hai nước trong lĩnh 
vực IT tăng cường gặp gỡ, trao 
đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối 
tác. Đồng thời, hoạt động này 
cũng sẽ làm sâu sắc thêm mối 
quan hệ hợp tác, đầu tư thương 
mại Việt Nam - Hàn Quốc trong 
thời gian tới. 

 
Lãnh đạo Hội Tin học TP.HCM và Cục 
Xúc tiến công nghệ số TP Daegu ký kết 

thỏa thuận hợp tác 

Nhân dịp này, lãnh đạo Hội Tin 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG 
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học TP.HCM và Cục Xúc tiến 
công nghệ số TP Daegu đã ký kết 
thỏa thuận hợp tác giữa 2 đơn vị. 
Đại diện phía Hàn Quốc, ông Choi 
Changhak, Chủ tịch Cục Xúc tiến 
công nghiệp số TP Daegu, cho 
biết, thông qua sự kiện, các doanh 
nghiệp Hàn Quốc mong muốn 
phát triển mở rộng hợp tác về kinh 
tế, qua đó tạo ra một thị trường 
mới giữa Việt Nam và Hàn Quốc. 

Những doanh nghiệp Hàn Quốc 
tham dự sự kiện lần này đã mang 
đến những công nghệ, giải pháp 
tiên tiến, phù hợp với điều kiện 
của Việt Nam trong nhiều lĩnh 
vực. Với lĩnh vực truyền thông di 
động, Công ty NanoIT cung cấp 
dịch vụ đa nền tảng hỗ trợ gửi tin 
nhắn và hình ảnh ở điện thoại di 
động với mạng không dây của các 
công ty truyền thông di động cùng 
với các giải pháp hỗ trợ xác nhận, 
điều tra dư luận... Ngoài ra, dịch 
vụ Mart NanoIT của công ty giúp 
các chủ cửa hàng, siêu thị nhỏ và 
vừa có thể vận hành, quản lý cửa 
hàng một cách thuận tiện và dễ 
dàng. Dịch vụ được đánh giá phù 
hợp với xu thế phát triển ngày 
càng phổ biến của các siêu thị vừa 
và nhỏ ở Việt Nam. Trong khi đó, 
công ty INTHETECH đã giới 
thiệu sản phẩm EYAS gồm những 

bài tập phục hồi cho những người 
bị suy giảm khả năng tập trung và 
khả năng xử lý thông tin do bệnh 
lý hay nghiện smartphone. Cùng 
với yêu cầu chuyển đổi số và xu 
thế phát triển đô thị thông minh, 
nhu cầu đối với các ứng dụng Hệ 
thống thông tin địa lý (GIS) cũng 
ngày càng cao. Do đó, những giải 
pháp ứng dụng GIS của công ty 
IDS như dịch vụ iGIS, chương 
trình quản lý đường sắt 
MAPVIEW, hệ thống giám sát 
Mobile Hybrid… nhận được sự 
quan tâm đặc biệt của các doanh 
nghiệp Việt Nam. 

Thông qua những hoạt động kết 
nối như sự kiện lần này, nhiều 
công nghệ mới, tiên tiến từ nước 
ngoài đã được giới thiệu tới cộng 
đồng doanh nghiệp trong nước. 
Qua đó, một số công nghệ đã 
được chuyển giao thành công, góp 
phần nâng cao năng lực công nghệ 
cũng như hiệu quả sản xuất cho 
các doanh nghiệp Việt Nam. 

 (Theo NASATI) 
 

TẬP TRUNG NGUỒN LỰC 
TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG, 
CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ 

Trong thời gian tới, hoạt động 
ứng dụng, chuyển giao và đổi mới 
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công nghệ cần được triển khai 
ngày một bài bản hơn và đi vào 
thực chất. Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ (ƯD PTCN) cần 
nỗ lực, quyết tâm trong xây dựng 
bản đồ công nghệ, lộ trình đổi 
công nghệ cho một số doanh 
nghiệp, từ đó xác định được các 
nhóm sản phẩm, công nghệ ưu 
tiên phát triển trong từng lĩnh vực, 
làm chủ công nghệ và hướng vào 
các doanh nghiệp trọng tâm. 

Hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao 

Tại Hội nghị tổng kết công tác 
năm 2017 của Cục ƯDPTCN, Phó 
Cục trưởng Cục ƯDPTCN 
Nguyễn Hoàng Hải đã báo cáo 
tổng kết công tác năm 2017 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 
2018 của Cục.  

 
Phó Cục trưởng Cục ƯDPTCN Nguyễn 
Hoàng Hải báo cáo hoạt động công tác 

năm 2017 của Cục 

Ngay từ đầu năm 2017, toàn thể 
các đơn vị thuộc Cục tập trung tối 
đa các nguồn lực triển khai các 
nội dung về ứng dụng, đổi mới 
công nghệ, hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp tại các Nghị quyết 
của TW và Chính phủ như Nghị 
quyết số 01/NQ-CP; Nghị quyết 
số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 
27/NQ-CP.  

Lãnh đạo Cục và Lãnh đạo các 
đơn vị thuộc Cục luôn chỉ đạo sát 
sao, xác định công tác xây dựng 
và hoàn thiện thể chế, chính sách 
pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, 
ưu tiên cần tập trung thực hiện bên 
cạnh các hoạt động hỗ trợ, thúc 
đẩy ứng dụng, phát triển và đổi 
mới công nghệ; từ đó, mạnh dạn 
nghiên cứu, đưa vào thực hiện các 
nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ 
thuộc các chương trình quốc gia; 
công tác xây dựng văn bản pháp 
luật đã đạt được những kết quả 
quan trọng, tích cực so với năm 
trước, giảm thiểu tình trạng chậm 
tiến độ văn bản, đề án. Công tác 
tham mưu, xây dựng văn bản pháp 
luật, gồm Luật Chuyển giao công 
nghệ sửa đổi và các văn bản 
hướng dẫn thi hành, hướng dẫn 
Nghị định 134/2016/NĐ-CP, các 
văn bản hướng dẫn Chương trình 
đổi mới công nghệ quốc gia đến 
năm 2020, các văn bản tổ chức 
triển khai các nhiệm vụ được giao 
tại các Nghị quyết của Chính phủ, 
chương trình hành động của Bộ 
KH&CN đều được soạn thảo và 



Số 261 - 01/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 23 

trình Lãnh đạo Bộ ban hành kịp 
thời. 

Cục ƯDPTCN đã phát huy 
những kết quả đạt được trong xây 
dựng bản đồ công nghệ ngành 
chọn tạo giống lúa và bản đồ công 
nghệ ngành sản xuất vắc xin, tiếp 
tục chủ trì xây dựng bản đồ công 
nghệ ngành cơ khí chế tạo ô tô và 
máy nông nghiệp, bản đồ công 
nghệ ngành công nghệ vi sinh. 
Cục ƯDPTCN hỗ trợ, hướng dẫn 
triển khai xây dựng hoàn thành 
bản đồ công nghệ lĩnh vực công 
nghệ gen, bản đồ công nghệ lĩnh 
vực công nghệ tế bào gốc, bản đồ 
công nghệ ngành sản xuất vật liệu 
và linh kiện điện tử, bán dẫn. Cục 
ƯDPTCN đã xây dựng lộ trình 
công nghệ và ứng dụng vào định 
hướng nghiên cứu, phát triển của 
các doanh nghiệp trong các ngành, 
lĩnh vực đều được triển khai có 
chất lượng và đảm bảo kế hoạch 
đề ra, có tác động tích cực trong 
việc thúc đẩy ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ, đổi mới sáng tạo.  

Cùng với đó, Cục ƯDPTCN đã 
đẩy mạnh hoạt động xúc tiến hợp 
tác đầu tư chuyển giao công nghệ 
từ nước ngoài vào Việt Nam đều 
đi vào thực chất, góp phần đưa 
nhanh các kết quả nghiên cứu ứng 
dụng, tiến bộ khoa học kỹ thuật và 

công nghệ mới, công nghệ tiên 
tiến của nước ngoài vào Việt 
Nam, tạo cơ hội và tiềm năng hợp 
tác, liên kết phát triển bền vững 
cho doanh nghiệp Việt Nam trong 
quá trình hội nhập quốc tế. 

Bên cạnh những kết quả quan 
trọng Cục đã đạt được, Phó Cục 
trưởng Nguyễn Hoàng Hải cũng 
nêu lên một số điểm vướng mắc 
của Cục như: tiến độ xây dựng và 
ban hành một số văn bản, đề án 
còn chậm do chờ đồng bộ với cơ 
chế chung quản lý và thực hiện 
các chương trình quốc gia của Bộ, 
do đó xin rút khỏi kế hoạch soạn 
thảo một số đề án; hoạt động phối 
hợp giữa các đơn vị trong và 
ngoài Bộ vẫn chưa thật thống 
nhất, thông suốt. Còn tình trạng 
lỏng lẻo, thiếu quy định rõ ràng về 
quy trình giải quyết công việc ở 
các đơn vị. Phương thức quản lý 
điều hành của bộ máy hành chính 
một số nơi chậm thay đổi, quy 
trình làm việc còn thiếu chuyên 
nghiệp, sự phối hợp còn thiếu chặt 
chẽ. 

Bên cạnh đó, do hạn chế về nhân 
lực và kinh phí thực hiện, một số 
nhiệm vụ thường xuyên của Cục 
mới chỉ đạt được những kết quả 
bước đầu và chưa hình thành được 
hệ thống xuyên suốt để triển khai 
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rộng rãi do phụ thuộc vào nguồn 
kinh phí của các nhiệm vụ nghiên 
cứu KH&CN cũng như nguồn 
kinh phí tự túc khi phối hợp với 
các đơn vị ngoài Bộ. 

Đẩy mạnh xây dựng bản đồ 
công nghệ, lộ trình công nghệ 

Về kế hoạch công tác năm 2018 
và các năm tiếp theo, Cục 
ƯDPTCN tiếp tục tập trung triển 
khai thực hiện các Nghị quyết của 
Quốc hội, Nghị quyết chỉ đạo, 
điều hành, Chương trình hành 
động nhiệm kỳ và Chương trình 
công tác của Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ; trước mắt, tập 
trung vào các nhiệm vụ trọng tâm 
trong xây dựng chính sách, pháp 
luật như: Xây dựng các văn bản 
hướng dẫn liên quan đến Luật 
Chuyển giao công nghệ sửa đổi. 
Trình ban hành Quyết định của Bộ 
trưởng về Quy định xây dựng bản 
đồ công nghệ, lộ trình công nghệ 
và đổi mới công nghệ cho ngành, 
lĩnh vực sản xuất các sản phẩm 
chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản 
phẩm quốc gia. 

Về công tác chuyên môn, Cục 
ƯDPTCN sẽ tổ chức tốt: hoạt 
động Trình diễn, kết nối cung - 
cầu công nghệ và Hội nghị về hoạt 
động các Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN năm 2018 tại khu 

vực Tây Nam Bộ; “Diễn đàn xúc 
tiến chuyển giao công nghệ Việt 
Nam - Lào năm 2018” tại nước 
CHDCND Lào; Hội nghị về hoạt 
động của các Trung tâm Ứng dụng 
TBKHCN lần thứ 11 năm 2018; 
tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu 
về doanh nghiệp sản xuất, nhu cầu 
công nghệ, công nghệ sẵn sàng 
chuyển giao; đẩy mạnh hoạt động 
của mạng lưới điểm kết nối cung - 
cầu công nghệ phục vụ doanh 
nghiệp ứng dụng, chuyển giao và 
đổi mới công nghệ; tiếp tục mở 
rộng và tăng cường hiệu quả hoạt 
động tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ 
thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu KH&CN trên các địa phương 
của cả nước; Hỗ trợ các đơn vị 
phối hợp triển khai các nhiệm vụ 
xây dựng bản đồ công nghệ trong 
lĩnh vực cơ khí ô tô, máy nông 
nghiệp và máy công cụ, ứng dụng 
bức xạ và đồng vị phóng xạ trong 
lĩnh vực y tế và công nghiệp; phát 
triển và ứng dụng công nghệ kết 
nối vạn vật (Internet of Things) tại 
Việt Nam; ứng dụng công nghệ 
enzyme và protein. 

 (truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 

 
BỘ KH&CN ĐỀ XUẤT XÂY 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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DỰNG CỔNG THÔNG TIN 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
QUỐC GIA 

Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) đề xuất xây dựng Đề án 
tổng thể về triển khai, áp dụng và 
quản lý tem truy xuất nguồn gốc. 
Đồng thời xây dựng, vận hành và 
quản lý Cổng thông tin truy xuất 
nguồn gốc quốc gia. 

Hoạt động truy xuất nguồn gốc 
còn hạn chế 

Trước những vấn nạn như hàng 
giả, hàng nhái, hàng lưu thông 
không rõ nguồn gốc xuất xứ, sản 
phẩm chứa chất cấm, độc hại ảnh 
hưởng tiêu cực đến sức khỏe 
người tiêu dùng… truy xuất nguồn 
gốc trở thành vấn đề quan tâm 
chung của toàn cầu.  

Theo Bộ KH&CN, tại Việt Nam, 
truy xuất nguồn gốc là hoạt động 
còn khá mới, tuy nhiên hoạt động 
này đã và đang được triển khai 
nhanh chóng. Việc sử dụng tem 
truy xuất nguồn gốc trên các sản 
phẩm, hàng hóa ngày càng trở nên 
phổ biến, người tiêu dùng và các 
bên liên quan có thể truy xuất 
thông tin nhanh chóng, chính xác, 
qua đó nâng cao niềm tin của 
người tiêu dùng vào các sản phẩm 
có gắn tem truy xuất nguồn gốc. 

Tuy nhiên, hoạt động truy xuất 

nguồn gốc và áp dụng tem truy 
xuất nguồn gốc hiện còn tồn tại 
một số vấn đề khó khăn, bất cập 
như hoạt động truy xuất nguồn 
gốc mới chỉ tập trung áp dụng ở 
một số sản phẩm và một số địa 
phương, thị trường lớn. 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc 
mang tính khép kín, không có khả 
năng mở để các bên tham gia hệ 
thống truy xuất nguồn gốc này có 
thể tham gia với các hệ thống truy 
xuất nguồn gốc khác. Việc sử 
dụng tem truy xuất nguồn gốc 
chưa được thực hiện thống nhất, 
bài bản và có hệ thống; có hiện 
tượng “không xác định được tem 
truy xuất nguồn gốc” trên thị 
trường. 

Suy giảm sự quan tâm và lo ngại 
chất lượng sản phẩm không đúng 
như thông tin truy xuất. Người 
tiêu dùng chưa hiểu đúng giá trị 
cũng như nguyên lý của Tem truy 
xuất nguồn gốc, bên cạnh đó 
người tiêu dùng chưa quen với 
việc cài đặt, sử dụng ứng dụng 
thiết bị di động để quét tra cứu 
thông tin truy xuất nguồn gốc. 

Bộ KH&CN cho biết, nguyên 
nhân của các bất cập, hạn chế là 
do việc triển khai hệ thống truy 
xuất nguồn gốc mới chỉ triển khai 
thí điểm ở một số địa phương và 
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thị trường lớn (TP.HCM, Hà 
Nội…), chưa có quy định, hướng 
dẫn thống nhất của các Bộ, ngành 
và cơ quan có liên quan. 

 
Tem truy xuất nguồn gốc áp 

dụng trên các sản phẩm hiện nay 
không được chuẩn hóa về nội 
dung và hình thức, người tiêu 
dùng không thể phân biệt giữa tem 
truy xuất nguồn gốc với các loại 
dấu hiệu nhãn khác. Các doanh 
nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp 
nhiều khó khăn trong việc tự 
nghiên cứu, xây dựng triển khai hệ 
thống truy xuất nguồn gốc cho 
từng sản phẩm, nhóm sản phẩm 
ngành hàng cụ thể. 

Hệ thống truy xuất nguồn gốc ở 
Việt Nam hiện nay thường không 
có khả năng tham gia vào hệ 
thống truy xuất nguồn gốc khác là 
do các hệ thống truy xuất nguồn 
gốc hiện tại thường sử dụng các 
mã phân định có cấu trúc tự đặt 
chỉ có giá trị phân định trong 
phạm vi nội bộ, mà không sử dụng 
các hệ thống mã phân định toàn 
cầu. 

Ngoài ra, do không có sự quản lý 

và điều phối chung về cấu trúc mã 
phân định nên rất dễ xảy ra trường 
hợp trùng mã giữa các hệ thống 
truy xuất nguồn gốc khác nhau… 

Xây dựng cổng thông tin truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm 

Với những bất cập trong thực 
trạng triển khai hoạt động truy 
xuất nguồn gốc và áp dụng tem 
truy xuất nguồn gốc thời gian vừa 
qua, đồng thời để bắt kịp với xu 
hướng phát triển và triển khai truy 
xuất nguồn gốc trên thế giới. Bộ 
KH&CN đề xuất xây dựng Đề án 
tổng thể về triển khai, áp dụng và 
quản lý tem truy xuất nguồn gốc 
nhằm triển khai thực hiện việc áp 
dụng tem truy xuất nguồn gốc đối 
với 3 nhóm sản phẩm, hàng hóa 
trong nước: nhóm các sản phẩm y 
tế, nông sản thực phẩm, sản phẩm 
công nghiệp nhẹ. 

Thông qua đề án sẽ xác định 
những nhiệm vụ cần triển khai, 
phương án và phân công trách 
nhiệm Bộ, ngành các bên liên 
quan trong quá trình quản lý và 
thực thi hoạt động Tem truy xuất 
nguồn gốc một cách bài bản, hiệu 
quả. 

Bên cạnh đó, xây dựng, vận 
hành và quản lý Cổng thông tin 
truy xuất nguồn gốc quốc gia; 
triển khai thí điểm việc áp dụng 
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tem truy xuất nguồn gốc đối với 1 
đến 3 nhóm sản phẩm tại các tỉnh, 
thành phố trên phạm vi cả nước 
theo yêu cầu đề xuất của địa 
phương. 

Nghiên cứu khoa học, đào tạo, 
bồi dưỡng, thông tin, tuyên truyền 
và hợp tác quốc tế về truy xuất 
nguồn gốc, tem truy xuất nguồn 
gốc. Đồng thời, lập kế hoạch thực 
hiện tuyên truyền, phổ biến, nâng 
cao nhận thức đến người dân và 
các đối tượng thuộc mọi thành 
phần tham gia kinh doanh, cơ 
quan nhà nước có chức năng quản 
lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
về hoạt động truy xuất nguồn gốc, 
tem truy xuất nguồn gốc; hỗ trợ, 
khuyến khích doanh nghiệp chủ 
động áp dụng tem truy xuất nguồn 
gốc trong hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

Hiện, Bộ KH&CN đang lấy ý 
kiến đóng góp rộng rãi của các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp và 
đông đảo người dân về Dự thảo 
này. 

 (vietq.vn) 
 

KHUYẾN KHÍCH HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG 
CÔNG NGHỆ “XANH” 

Nhằm giúp doanh nghiệp (DN) 
nâng cao năng suất, chất lượng 

sản phẩm, bảo vệ môi trường, thời 
gian qua, tỉnh BR-VT đã triển khai 
nhiều chương trình khuyến khích, 
hỗ trợ DN nghiên cứu, ứng dụng 
công nghệ mới, công nghệ 
“xanh”, thân thiện môi trường 
vào hoạt động sản xuất kinh 
doanh. 

Ông Mai Thanh Quang, Giám 
đốc Sở KH-CN cho biết, những 
năm gần đây, tỉnh BR-VT luôn 
khuyến khích các DN sử dụng 
công nghệ “xanh” trong sản xuất 
để bảo vệ môi trường. Để hỗ trợ 
các DN, tỉnh đã triển khai 
“Chương trình KH-CN hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2014-2020”. Chương 
trình này có rất nhiều nội dung 
như: Hỗ trợ đào tạo, tập huấn; hỗ 
trợ xây dựng, áp dụng và duy trì 
các hệ thống quản lý, công cụ cải 
tiến năng suất chất lượng; hỗ trợ 
phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ xây 
dựng website, phần mềm, tiết 
kiệm năng lượng, cải tiến công 
nghệ, thiết bị, xây dựng hệ thống 
xử lý nước thải… Đến nay, thông 
qua chương trình này, nhiều DN 
đã tiếp cận và ứng dụng công 
nghệ mới, công nghệ “xanh” vào 
sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh 
doanh. 
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Triển khai chương trình nói trên, 
Sở KH-CN đã hỗ trợ 400 triệu 
đồng cho Công ty CP Gạch ngói 
gốm xây dựng Mỹ Xuân (xã Mỹ 
Xuân, huyện Tân Thành) thực 
hiện đề án sử dụng xỉ than vào sản 
xuất gạch tuynel. Theo ông Lưu 
Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc 
Công ty CP Gạch ngói gốm xây 
dựng Mỹ Xuân, trước đây, xỉ than 
là một loại chất thải công nghiệp 
phát sinh từ các nhà máy nhiệt 
điện, không được tái sử dụng, các 
đơn vị phát sinh chất thải thường 
phải thuê đơn vị thu gom, xử lý. 
Việc này vừa tốn chi phí xử lý, lại 
không bảo đảm môi trường. Nhờ 
nguồn kinh phí hỗ trợ của 
“Chương trình KH-CN hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa tỉnh BR-VT 
giai đoạn 2014-2020” cộng với 
nguồn tài chính của DN, công ty 
đã mạnh dạn đầu tư máy móc thiết 
bị, nhà xưởng để thu mua, xử lý xỉ 
than để sản xuất gạch tuynel. 
“Việc sử dụng xỉ than làm phụ gia 
vào sản xuất gạch tuynel đã góp 
phần giúp các nhà máy nhiệt điện 
giảm chi phí xử lý chất thải, đồng 
thời giúp công ty nâng cao chất 
lượng sản phẩm gạch tuynel Mỹ 
Xuân”, ông Lưu Ngọc Thanh nói. 

Từ sự khuyến khích, hỗ trợ của 

tỉnh, nhiều DN khác cũng đẩy 
mạnh đổi mới công nghệ, hạn chế 
tối đa việc phát thải ra môi trường. 
Mới đây, Nhà máy giấy Sài Gòn 
(KCN Mỹ Xuân A, huyện Tân 
Thành) đã đưa vào sử dụng công 
nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn 
dùng nhiên liệu là phụ phẩm nông 
nghiệp và các chất thải công 
nghiệp không nguy hại phát sinh 
từ hoạt động chế biến giấy công 
nghiệp và giấy sinh hoạt của nhà 
máy. Ông Phạm Minh Hùng, 
Giám đốc Kỹ thuật, Công ty CP 
giấy Sài Gòn cho biết, công nghệ 
này đã giúp Nhà máy Giấy Sài 
Gòn thay thế được nguồn nhiên 
liệu dầu FO, khí đốt, tiết kiệm 
được chi phí năng lượng và giải 
quyết được vấn đề môi trường liên 
quan đến các chất thải rắn thông 
thường phát sinh hàng ngày như: 
nilon, giấy phế liệu không thể tái 
chế... 

Ngoài việc hỗ trợ trực tiếp bằng 
kinh phí để các DN đổi mới công 
nghệ, Sở KH-CN còn làm “cầu 
nối” giúp các DN tiếp cận với 
những công nghệ “xanh” hiện đại 
trên thế giới thông qua các sự kiện 
trình diễn và kết nối cung - cầu 
công nghệ. Công nghệ bóng đèn 
cảm ứng từ của Tập đoàn Luxfine 
(Hàn Quốc) được giới thiệu tại các 
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sự kiện trên hiện đang được nhiều 
địa phương trên địa bàn tỉnh, các 
KCN và một số DN đang quan 
tâm. Anh Nguyễn Văn Phi, Giám 
đốc Công ty TNHH Phố Xanh 
(đường Nguyễn Hữu Thọ, TP.Bà 
Rịa) cho biết, anh đang tìm hiểu 
công nghệ bóng đèn cảm ứng từ 
Luxfine để thay thế các bóng đèn 
chiếu sáng hiện nay. Hệ thống đèn 
cảm ứng từ Luxfine có công suất 
150w, có thể cài đặt tự động điều 
chỉnh độ sáng: sáng 100%, 80%, 
60% và 40% công suất. Đèn cảm 
ứng từ có thể tiết kiệm 50-70% chi 
phí điện năng so với đèn cao áp và 
có tuổi thọ tới 30 năm. 

Theo baobariavungtau.com.vn 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Phương pháp giúp cây sinh 
trưởng “thần tốc”  

Các nhà khoa học tại Đại học 
Sydney, Đại học Queensland và 
Trung tâm John Innes của 
Australia đang phát triển phương 
pháp mới giúp tăng năng suất và 
chất lượng cây trồng từ kỹ thuật 
mà NASA từng nghiên cứu. 

Phương pháp mới này dựa trên 
nghiên cứu được NASA thử 
nghiệm hơn 10 năm trước để sản 

xuất thực phẩm trong không gian, 
giúp cây phát triển nhanh gấp 
nhiều lần và cho năng suất cao 
hơn. 

 
Hệ thống đèn giúp cây sinh trưởng nhanh 

Nhóm nghiên cứu đã trồng thử 
nghiệm một số loại cây trong nhà 
kính dưới đèn LED hoạt động liên 
tục, phát ra ánh sáng với bước 
sóng nhất định để thúc đẩy quá 
trình quang hợp. Kết quả, họ thu 
hoạch được đến 6 vụ lúa mì, đậu 
gà, đại mạch và 4 vụ cải dầu chỉ 
trong một năm (trước đây, người 
ta chỉ trồng được 2 hay 3 vụ trong 
nhà kính và một vụ ngoài cánh 
đồng bình thường). 

Nhóm nghiên cứu cho biết, kỹ 
thuật này cũng hiệu quả với lạc, 
rau dền, đậu lăng và hy vọng sẽ áp 
dụng được với hoa hướng dương, 
hồ tiêu, củ cải. 

Phương pháp mới không chỉ 
giúp tăng năng suất mà còn tạo ra 
những cây trồng chất lượng tốt.  

 (chinhphu) 
 

 Chế tạo chip lạnh nhất thế 
giới 

TIN NGẮN KH&CN 
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Các nhà vật lý tại trường Đại 
học Basel và Viện nghiên cứu 
Khoa học nano Thụy Sỹ đã làm 
lạnh thành công chip nano điện tử 
ở nhiệt độ thấp hơn 3 milikelvin. 
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng kỹ 
thuật làm lạnh từ tính để làm lạnh 
các kết nối điện cũng như chính 
con chip. Kết quả nghiên cứu đã 
được công bố trên tạp chí Applied 
Physics Letters. 

Nhóm nghiên cứu do Dominik 
Zumbühl, Giáo sư vật lí Basel tại 
trường Đại học Basel dẫn đầu, 
trước đây đã đưa ra ý tưởng sử 
dụng nguyên lý làm lạnh bằng từ 
trường trong các thiết bị điện tử 
nano ở nhiệt độ 0 tuyệt đối - mức 
nhiệt bất ngờ. Làm lạnh từ tính 
dựa vào thực tế là một hệ thống có 
thể hạ nhiệt khi hoạt động của từ 
trường giảm trong khi lại tránh bất 
cứ dòng nhiệt nào. Trước khi hạ 
nhiệt, nhiệt từ hóa cần được loại 
bỏ bằng một phương pháp khác để 
đạt được hiệu quả làm lạnh từ 
tính. 

Nhóm nghiên cứu đã làm lạnh 
thành công chip nano điện tử ở 
mức nhiệt dưới 2,8 milikelvin, lập 
kỷ lục mới về nhiệt độ thấp. TS 
Palma, trưởng nhóm nghiên cứu 
và các cộng sự đã sử dụng kết hợp 
hai hệ thống làm lạnh, trong đó cả 

hai hệ thống này đều dựa vào kỹ 
thuật làm lạnh từ tính. Các kết nối 
điện của chip đã được làm lạnh ở 
nhiệt độ 150 microkelvin, thấp 
hơn một phần nghìn độ so với 
nhiệt độ không tuyệt đối. 

Điểm đáng chú ý là các nhà khoa 
học có thể duy trì nhiệt độ cực 
thấp trong vòng 7 giờ, đủ thời 
gian để thực hiện nhiều thí nghiệm 
tìm hiểu tính chất vật lý ở gần 
nhiệt độ không tuyệt đối. 

Theo NASATI 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Xử phạt vi phạm hành chính 
về khoa học và công nghệ hơn 
703 triệu đồng 

Thanh tra Bộ Khoa học và Công 
nghệ cho biết, năm 2017 đã chủ 
trì tiến hành 52 cuộc thanh tra, 
kiểm tra gồm năm cuộc thanh tra 
hành chính và 47 cuộc thanh tra, 
kiểm tra chuyên ngành.  

Qua thanh tra phát hiện 15 đơn 
vị, cơ sở vi phạm với số tiền xử 
phạt vi phạm hành chính 703,6 
triệu đồng. Trong đó, lĩnh vực sở 
hữu công nghiệp có 38 cuộc thanh 
tra đã giải quyết được một số vấn 
đề tranh chấp phức tạp; đồng thời, 
Chánh thanh tra Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã ra 08 quyết định xử 
phạt với tổng số tiền xử phạt vi 
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phạm hành chính qua các vụ việc 
là 623,6 triệu đồng. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp có 
sản phẩm mang dấu hiệu vi phạm 
trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp 
còn bị áp dụng các biện pháp khắc 
phục hậu quả như buộc thu hồi, 
buộc loại bỏ yếu tố vi phạm hoặc 
buộc tiêu hủy sản phẩm vi phạm. 
Lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt 
nhân xử phạt vi phạm hành chính 
07 cơ sở do không thực hiện khai 
báo, cấp giấy phép trong hoạt 
động lưu giữ, sử dụng nguồn 
phóng xạ… với tổng số tiền xử 
phạt vi phạm hành chính là 80 
triệu đồng. 

(Nhandan.org.vn) 
 

 Việt Nam - Cu Ba đẩy mạnh 
hợp tác về KH&CN 

Ngày 4/1/2018, tại Hà Nội, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh đã 
có buổi tiếp và làm việc với Đại 
sứ Cu Ba tại Việt Nam bà Lianys 
Torres Rivera.  

 Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh đã điểm 
lại một số kết quả hợp tác về 
KH&CN giữa 2 nước kể từ ngày 
ký Hiệp định khung về hợp tác 
Khoa học - Kỹ thuật cấp Chính 
phủ năm 1997. Trên cơ sở Hiệp 

định khung này, hai nước đã tiến 
hành trao đổi các đoàn chuyên gia 
và đẩy mạnh hợp tác trong các 
lĩnh vực nông nghiệp, y tế, thủy 
sản, du lịch, văn thư lưu trữ và cơ 
yếu... Từ năm 2012 trở lại đây, hai 
nước chú trọng tập trung vào các 
dự án hợp tác nghiên cứu chung 
nhằm tận dụng thế mạnh về 
KH&CN của mỗi quốc gia... Với 
những kết quả đạt được, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh mong 
muốn trong thời gian tới Bộ 
KH&CN Việt Nam và Bộ Khoa 
học, Công nghệ và Môi trường Cu 
Ba sẽ tiếp tục có những hợp tác 
sâu rộng hơn nữa, đặc biệt trong 
việc khai thác thế mạnh KH&CN 
của mỗi nước vào phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội. 

Đại sứ Lianys Torres Rivera cam 
kết trong nhiệm kỳ công tác của 
mình sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy 
mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác 
KH&CN giữa hai nước. 

khoahocvacongnghevietnam 
 

 Nghiên cứu đề xuất giải pháp 
phát triển DN KH&CN theo 
Luật KH&CN 2013 

Ngày 26/12/2017, tại Hà Nội, 
Văn phòng các Chương trình khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) quốc 
gia đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà 
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nước đề án “Nghiên cứu đề xuất 
giải pháp phát triển doanh nghiệp 
KH&CN theo Luật KH&CN 
2013” (thuộc Chương trình 592). 
Đề án do Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN 
chủ trì. 

Đề án được thực hiện với mục 
tiêu xác định được cơ sở lý luận 
và thực tiễn để đề xuất xây dựng, 
hoàn thiện chính sách về doanh 
nghiệp KH&CN hướng dẫn thực 
hiện Điều 58 của Luật KH&CN 
2013, góp phần thực hiện mục tiêu 
5.000 doanh nghiệp KH&CN vào 
năm 2020 theo mục tiêu của Chiến 
lược phát triển KH&CN giai đoạn 
2011-2020. Sau 2 năm thực hiện, 
Đề án đã đánh giá được thực trạng 
và các yếu tố ảnh hưởng đến phát 
triển hệ thống doanh nghiệp 
KH&CN trên địa bàn cả nước; 
thiết lập được mạng lưới thông tin 
về doanh nghiệp KH&CN có tiềm 
năng thành doanh nghiệp KH&CN 
trong cả nước; đề xuất được giải 
pháp hoàn thiện văn bản pháp lý 
về doanh nghiệp KH&CN và 
chính sách để phát triển doanh 
nghiệp KH&CN theo Luật 
KH&CN 2013. Đặc biệt, kết quả 
nghiên cứu của Đề án là cơ sở để 
hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung/thay thế Nghị định số 

80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 
và số 96/2010/NĐ-CP ngày 
20/9/2010 của Chính phủ về 
doanh nghiệp KH&CN. Với 
những kết quả đạt được, đề án đã 
được nghiệm thu xếp loại đạt. 

khoahocvacongnghevietnam 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Cuộc thi Ý tưởng Khoa học 
tỉnh BR-VT lần II (2016-2017): 
Xét trao giải cho 26/390 ý tưởng 
dự thi 

Ngày 10-1, Ban Tổ chức Cuộc 
thi “Ý tưởng khoa học tỉnh BR-VT 
lần thứ II năm 2016-2017” đã tổ 
chức lễ tổng kết và trao giải cuộc 
thi. 

Cuộc thi “Ý tưởng khoa học tỉnh 
BR-VT lần II” thu hút 390 ý 
tưởng của các tác giả và nhóm tác 
giả là các nhà khoa học, cán bộ, 
công chức, sinh viên, học sinh, 
người lao động trong tỉnh dự thi. 
Các ý tưởng dự thi tập trung ở 5 
nhóm nội dung chính: Bảo vệ môi 
trường, phát triển du lịch, an toàn 
giao thông, an toàn thực phẩm và 
cải cách hành chính. Căn cứ các 
quy định, tiêu chí của cuộc thi và 
trên cơ sở kết quả chấm thi của 
Hội đồng giám khảo, Ban Tổ chức 
Cuộc thi thống nhất chọn trao giải 
cho 26 ý tưởng xuất sắc. Trong 



Số 261 - 01/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 33 

đó, giải Nhất được trao cho tác giả 
Vũ Văn Đảo (Công ty CP Công 
nghệ Việt - Séc) với ý tưởng “Phát 
triển du lịch sinh thái trên cù lao 
Bãi Ngựa, TP.Vũng Tàu”. 3 giải 
Nhì được trao cho các ý tưởng: 
“Hệ thống gửi đồ tự động phục vụ 
khách du lịch”; “Thiết kế và sản 
xuất mô hình cụm bể xử lý nước 
thải hiện đại 6 ngăn - xử lý nước 
thải các làng nghề sản xuất bún”; 
“Ứng dụng công nghệ thực tế ảo 
phát triển các dịch vụ du lịch”. 
Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng trao 9 
giải Ba và 13 giải Khuyến khích.  

(Báo BR-VT) 
 

 Chung kết, trao giải cuộc thi 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
tỉnh BR-VT năm 2017 

Ngày 05/01, tại khách sạn 
Malibu (Tp. Vũng Tàu) đã diễn ra 
buổi chung kết, trao giải cuộc thi 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh 
BR-VT năm 2017. Tham dự 
chương trình chung kết, trao giải 
có ông Nguyễn Thành Long - PCT 
UBND tỉnh, ông Trần Văn Khánh 
- Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa 
học Kỹ thuật tỉnh, ông Mai Thanh 
Quang - GĐ Sở KH&CN, các đại 
biểu đại diện cho các Sở, ban, 
ngành, các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp trong và ngoài tỉnh, các 

doanh nghiệp, các doanh nhân, 
các cá nhân, doanh nghiệp khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

 
Ngày 21/04/2017, UBND tỉnh đã 

ban hành thể lệ cuộc thi Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-
VT năm 2017 tại Quyết định số 
1054/QĐ-UBND, từ đó Sở 
KH&CN đã phối hợp với các cơ 
quan, đơn vị liên quan như: các 
Sở, ban, ngành, Tỉnh đoàn, VCCI 
Vũng Tàu, các trường Đại học, 
Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, các 
trường ĐH tại TP.HCM, các tổ 
chức khởi nghiệp trong và ngoài 
tỉnh để truyên truyền, phát động 
về cuộc thi và tập huấn chuyên đề 
về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 
Tính đến hết ngày 31/10/2017 là 
hạn chót nhận hồ sơ dự thi đã có 
85 hồ sơ tham dự cuộc thi và có 
19 ý tưởng, dự án lọt vào vòng 
chung kết. 

Sau khi xem xét và đánh giá hồ 
sơ dự thi, Ban Tổ chức đã chọn ra 
1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 
5 giải khuyến khích.  

 (Sở KH&CN) 
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PHẦN MỀM HỖ TRỢ QUẢN 
LÝ CÔNG VIỆC VTICK 

Thông qua sự hỗ trợ của Ban 
Quản lý dự án Đẩy mạnh đổi mới 
sáng tạo thông qua nghiên cứu 
khoa học và công nghệ (FIRST), 
Công ty CP Đầu tư phát triển 
công nghệ Trí Nam đã cho ra đời 
hệ thống phần mềm VTICK với 
nhiều tính năng tiện lợi, giải quyết 
được hầu hết các yêu cầu đặt ra 
về quản lý công việc. 

VTICK cho phép người sử dụng 
lên danh sách các mục tiêu, kế 
hoạch, sự kiện, ghi chú các công 
việc cần thực hiện… Công cụ 
được cài đặt trên các thiết bị điện 
tử cá nhân, dữ liệu được đồng bộ 
hóa với hệ thống web trực tuyến, 
giúp người sử dụng luôn trong 
tình trạng sẵn có các ghi chú, nhắc 
nhở công việc cần thực hiện. Sản 
phẩm có các chức năng: Tạo danh 
sách công việc; tạo danh sách việc 
con; đính kèm file vào công việc; 
giao việc; trao đổi, thảo luận; quản 
lý nhóm công việc, dự án hoặc 
mục tiêu; nhắc việc; quản lý nhóm 
thành viên...  

Đối với doanh nghiệp, VTICK 
giúp xây dựng môi trường và cung 

cấp công cụ để từng cán bộ, công 
nhân viên có thể tự lập kế hoạch 
công việc, quản lý thời gian và tự 
chủ phát huy sáng tạo, cải tiến 
công việc; giảm chi phí lưu trữ, 
tìm kiếm và xử lý công việc; tự 
động hoá các quá trình giao - nhận 
và phân công công việc; lưu trữ 
công việc an toàn và dễ dàng tra 
cứu các công việc đã qua; giảm 
bớt các cuộc họp; giảm chi phí 
điều hành của doanh nghiệp; nâng 
cao kỹ năng của các phòng/ban và 
nhân viên; cải thiện giao tiếp và 
nâng cao sự hợp tác nhóm của dự 
án.  

Đối với người quản lý, VTICK 
giúp nâng cao năng lực ước lượng 
và lập kế hoạch thực hiện dự án; 
quản lý nhân viên tốt hơn; quản lý 
thời gian - tổ chức công việc hiệu 
quả; phân tích công việc và đánh 
giá hiệu quả làm việc; tìm kiếm, 
tra cứu công việc dễ dàng; xem và 
kiểm tra được các danh sách công 
việc của các nhân viên bất kỳ lúc 
nào, ở bất cứ đâu; quản lý được 
tiến trình thực hiện công việc… 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
 

MÁY SẤY PHUN PHỤC VỤ 
TÁCH CHIẾT TINH CHẤT 
TRONG LÁ CHÈ XANH, VỐI, 
CHÙM NGÂY  

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Các nhà khoa học thuộc Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam đã 
nghiên cứu chế tạo thành công 
máy sấy phun ứng dụng trong việc 
tách chiết các tinh chất có trong 
lá chè xanh, vối và chùm ngây để 
tạo ra các sản phẩm có chất lượng 
cao, thuận tiện khi sử dụng như 
tinh bột chè xanh, tinh chất vối, 
tinh chất chùm ngây... 

 Ưu điểm của máy sấy phun là 
làm việc ổn định trong suốt quá 
trình sấy, vận hành dễ dàng và 
điều khiển tự động, thời gian sấy 
ngắn (chỉ khoảng vài giây đến vài 
chục giây). Nhờ sử dụng phương 
pháp trích ly nên sản phẩm sản 
xuất ra từ máy vẫn giữ nguyên 
được các tính chất (hương vị, tinh 
chất...) của nguyên liệu trước khi 
sấy. Do được sản xuất trong nước 
nên giá thành giảm 30-40% so với 
các sản phẩm cùng loại nhập từ 
nước ngoài. Hiện tại, sản phẩm 
máy sấy phun này đang được Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam hợp 
tác với Công ty Cổ phần thiết bị 
và công nghệ RUSE ứng dụng 
trong việc sản xuất một số sản 
phẩm thương mại như tinh chất 
vối, chất chùm ngây và nghệ. 

Chi tiết xin liên hệ: Nguyễn 
Thanh Hải, Khoa Cơ - Điện, Học 
viện Nông nghiệp Việt Nam. Trâu 

Quỳ, Gia  Lâm, Hà Nội; Tel: 
024.62617699. 

 (khoahocvacongnghe) 
 

HỆ THỐNG SẤY THĂNG 
HOA DS – 10 

Được sự hỗ trợ kinh phí của Sở 
KH&CN TP Hồ Chí Minh, thông 
qua dự án “Nghiên cứu hoàn 
thiện công nghệ và thiết kế, chế 
tạo hệ thống sấy thăng hoa kết 
hợp bơm nhiệt năng suất 35 kg 
nước ngưng/24 giờ”, các nhà 
khoa học thuộc Trường Đại học 
Sư phạm kỹ thuật TP Hồ Chí Minh 
đã nghiên cứu chế tạo thành công 
hệ thống sấy thăng hoa thế hệ mới 
DS-10 với nhiều ưu điểm nổi trội: 

Cấp nhiệt cho quá trình sấy bằng 
thiết bị hồi nhiệt (dạng bơm 
nhiệt), giúp tối ưu về mặt năng 
lượng, tiết kiệm chi phí năng 
lượng cho quá trình sấy; hệ thống 
tự động đo lường và điều khiển 
quá trình sấy bằng máy tính, ứng 
dụng IoT trong kiểm soát quá 
trình sấy; sấy được hai chế độ (sấy 
tự làm lạnh đông sản phẩm và sấy 
các sản phẩm đã được cấp đông 
riêng). Các thông số kỹ thuật 
chính của máy như sau: Năng suất 
35 kg nước ngưng/24 giờ (khoảng 
50 đến 70 kg nguyên liệu/mẻ, tùy 
theo loại sản phẩm, tùy theo hàm 
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lượng ẩm và trọng lượng riêng của 
sản phẩm); nhiệt độ lạnh đông sản 
phẩm: -45oC đến -35oC; nhiệt độ 
môi trường lạnh đông sản phẩm: -
45oC đến -35oC; nhiệt độ môi 
trường sấy: -45oC đến 30oC; nhiệt 
độ hóa đá: -45oC đến -35oC; áp 
suất môi trường sấy sản phẩm: 
0,001 đến 4,58 mmHg. Đặc biệt 
giá của thiết bị chỉ bằng 1/4 so với 
thiết bị nhập ngoại cùng năng 
suất. 

 Mọi chi tiết xin liên hệ: Khoa 
Công nghệ Hóa học và Thực 
phẩm - Trường Đại học Sư phạm 
Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh. Số 1, 
Võ Văn Ngân, Thủ Đức, TP Hồ 
Chí Minh; Tel: 0918801670 (TS 
Nguyễn Tấn Dũng). 

(khoahocvacongnghe) 
 

 
 

 
Thủ tướng ban hành danh sách 
17 đơn vị sự nghiệp công lập 
thuộc Bộ KH&CN 

Thủ tướng Chính phủ vừa ký 
Quyết định 76/QĐ-TTg ngày 
16/01/2018 ban hành danh sách 
các đơn vị sự nghiệp công lập trực 
thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN). 

Theo đó, Bộ KH&CN có 17 đơn 

vị sự nghiệp công lập, bao gồm: 1. 
Quỹ phát triển KH&CN quốc gia; 
2. Quỹ đổi mới công nghệ quốc 
gia; 3. Viện Năng lượng nguyên 
tử Việt Nam; 4. Viện KH&CN 
Việt Nam - Hàn Quốc; 5. Viện 
Ứng dụng công nghệ; 6. Viện 
Đánh giá khoa học và Định giá 
công nghệ; 7. Viện Khoa học sở 
hữu trí tuệ; 8. Viện Nghiên cứu và 
Phát triển vùng; 9. Viện Nghiên 
cứu sáng chế và Khai thác công 
nghệ; 10. Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển truyền thông 
KH&CN; 11. Trung tâm Nghiên 
cứu và Phát triển hội nhập 
KH&CN quốc tế; 12. Văn phòng 
các Chương trình trọng điểm cấp 
nhà nước; 13. Văn phòng Công 
nhận chất lượng; 14. Văn phòng 
Đăng ký hoạt động KH&CN; 15. 
Văn phòng các Chương trình 
KH&CN quốc gia; 16. Báo điện 
tử Tin nhanh Việt Nam (tên viết 
tắt là VnExpress); 17. Nhà xuất 
bản Khoa học và Kỹ thuật. 

 Quyết định này có hiệu lực thi 
hành kể từ ngày ký ban hành và 
thay thế Quyết định số 301/QĐ-
TTg ngày 27/02/2014 của Thủ 
tướng Chính phủ ban hành danh 
sách các đơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ KH&CN. 

(Theo truyenthongkhoahoc) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


