
Số 262 - 02/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 1 

 
 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
TIẾP CẬN CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN 
THỨ TƯ 

 
Chế tạo cánh tay rô-bốt tự động hóa tại 
Công ty Năng lực Việt (Khu công nghiệp 

Nam Thăng Long, Hà Nội). 
Cuộc cách mạng công nghiệp lần 

thứ 4 (CMCN 4.0) đang tạo ra 
những bước ngoặt phát triển cho 
các cá nhân, doanh nghiệp và các 
quốc gia trên thế giới. Nhiều 
chuyên gia cho rằng, cơ quan quản 
lý nhà nước, doanh nghiệp cần có 
chiến lược phù hợp, các chương 
trình hành động mạnh mẽ mới có 
thể bắt kịp làn sóng của cuộc 
CMCN 4.0. 

Theo ông Đàm Bạch Dương, Vụ 
trưởng Vụ Công nghệ cao (Bộ 
Khoa học và Công nghệ), cuộc 
CMCN 4.0 dựa trên nền tảng tích 
hợp chặt chẽ của hệ thống kết nối 
số hóa - vật lý - sinh học với sự đột 
phá của in-tơ-nét kết nối vạn vật và 
trí tuệ nhân tạo. Cuộc cách mạng 
này đang diễn ra với tốc độ khác 

nhau tại các quốc gia trên thế giới, 
tạo ra những tác động mạnh mẽ, 
ngày một gia tăng tới mọi mặt của 
đời sống kinh tế - xã hội, dẫn đến 
việc thay đổi phương thức và lực 
lượng sản xuất của xã hội. Do hiện 
trạng trình độ công nghệ, kinh tế - 
xã hội của mỗi quốc gia khác nhau, 
cho nên hướng phát triển, ứng xử 
của mỗi quốc gia với cuộc CMCN 
4.0 cũng khác nhau. 

Tại Việt Nam, thuật ngữ cuộc 
CMCN 4.0 gần đây được nhắc 
nhiều trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, nhưng thực tế còn 
nhiều cơ quan, doanh nghiệp chưa 
quan tâm, thiếu đầu tư để có thể 
bắt kịp làn sóng mới này. Số liệu 
khảo sát của Hiệp hội Phần mềm 
và Dịch vụ công nghệ thông tin 
Việt Nam (VINASA) cho thấy, tại 
275 cơ quan, đơn vị được khảo sát 
chỉ có 35,2% tổ chức đã chuẩn bị 
và sẵn sàng cho CMCN 4.0; 58,7% 
đã tìm hiểu nhưng chưa biết chuẩn 
bị gì; 6,1% chưa tìm hiểu gì và 
chưa biết chuẩn bị như thế nào cho 
những cơ hội và tác động của 
CMCN 4.0. Nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam còn có suy nghĩ là không 
thể bắt kịp được cuộc CMCN 4.0, 
bởi vậy không quan tâm các mô 
hình kinh doanh kiểu mới. Cuộc 
CMCN 4.0 dựa trên nền tảng công 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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nghệ số và tích hợp tất cả các công 
nghệ thông minh để tối ưu hóa quy 
trình, phương thức sản xuất, do đó 
đã mang đến cho Việt Nam nhiều 
thách thức, cũng như nguy cơ bị tụt 
hậu xa hơn do lao động chi phí 
thấp không còn là lợi thế cạnh 
tranh.  

Ngày 4-5-2017, Thủ tướng Chính 
phủ đã ban hành Chỉ thị số 16/CT-
TTg về việc tăng cường năng lực 
tiếp cận cuộc CMCN 4.0, trong đó 
đã giao cho mỗi bộ, ngành căn cứ 
vào chức năng nhiệm vụ của mình, 
thực hiện các công việc cũng như 
đưa ra các sản phẩm chủ lực của 
ngành, những chính sách ứng phó 
với CMCN 4.0. Bộ KH&CN cho 
rằng, nếu mỗi bộ, ngành tận dụng 
tốt cơ hội và vượt qua thách thức 
trong cuộc CMCN 4.0, Việt Nam 
sẽ có khả năng thu hẹp khoảng 
cách với các nước tiên tiến và sớm 
trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. Nếu không thì 
khoảng cách với các nước đi trước 
sẽ tiếp tục gia tăng. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, cơ 
quan quản lý cần xây dựng chiến 
lược chuyển đổi số quốc gia, trên 
cơ sở chiến lược này, các cấp, 
ngành, địa phương, doanh nghiệp 
xây dựng chiến lược cho mình và 
từ đó tung nguồn lực vào những 

lĩnh vực Việt Nam có tiềm năng, 
có lợi thế tốt nhất, có tác động to 
lớn và mạnh nhất. Nhất là trong 
chiến lược phát triển doanh nghiệp, 
cần có các chương trình hành động 
căn bản, cụ thể bao gồm: Các kế 
hoạch của doanh nghiệp đặt trong 
bối cảnh thế giới đã thay đổi; hoạt 
động đầu tư về hạ tầng phải chú ý 
đến vấn đề thông minh; hoạt động 
sản xuất, kinh doanh phải chuyển 
đổi số hóa ngay ở mọi công đoạn 
để có được lợi thế kinh doanh trên 
thị trường. Trong cuộc CMCN 4.0 
cần nhất sự chủ động và sáng tạo, 
tức là các cá nhân, đơn vị cần nhận 
diện đúng, đủ về cuộc cách mạng 
này, đồng thời sáng tạo trong cách 
tiếp cận, phù hợp với nguồn lực 
của quốc gia và doanh nghiệp. 
Việc xây dựng chiến lược trong 
thời điểm hiện nay là một việc khó 
nhưng nếu không xây dựng chiến 
lược khó có thể hiểu đúng, đi đúng 
trong CMCN 4.0. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Phạm Đại Dương, để có thể tận 
dụng thành công cơ hội của cuộc 
CMCN 4.0, cần xây dựng thế 
mạnh và giá trị cốt lõi của Việt 
Nam dựa trên nhân tố đột phá là 
đổi mới sáng tạo, trên cơ sở sự 
phối hợp giữa Chính phủ và doanh 
nghiệp. Nhà nước cần chủ động 
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hơn trong việc phối hợp các doanh 
nghiệp, đặt doanh nghiệp làm trung 
tâm trong xây dựng các chính sách 
hướng tới phát triển ngành công 
nghiệp 4.0 thông qua việc hỗ trợ 
lãi suất. Mặt khác, các doanh 
nghiệp cần chia sẻ nguồn lực để 
phát triển hạ tầng, tiềm lực 
KH&CN, đổi mới sáng tạo quốc 
gia. Các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp, người dân và xã hội cần có 
nhận thức đầy đủ về cuộc CMCN 
4.0 và các tác động của nó tại 
những lĩnh vực khác nhau sẽ tạo ra 
những cơ hội khác nhau. Các đơn 
vị cần xây dựng mối liên kết chặt 
chẽ với các đối tác trong chuỗi sản 
phẩm, đặt mình trong bối cảnh của 
thị trường khu vực và thế giới để 
chủ động hơn trong đổi mới sáng 
tạo, trong phát triển và ứng dụng 
KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, 
từ đó cung cấp được các sản phẩm, 
dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn của khu 
vực và thế giới, từng bước tham 
gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 
NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ 
CAO VÀ CÔNG NGHỆ SỐ: LỘ 
TRÌNH KHÔNG THỂ THAY 
ĐỔI 

Nằm trong xu thế chuyển đổi số 
hóa, nền nông nghiệp Việt Nam 

đương nhiên cần có bước chuyển 
tương ứng. Nhưng phát triển nông 
nghiệp công nghệ số thế nào để 
tương thích với điều kiện đặc thù 
trong nước là bài toán không giản 
đơn chút nào. 

 
Công nhân Công ty VinEco chăm sóc rau 

trong nhà kính theo công nghệ Israel.  

Nông nghiệp công nghệ cao và 
công nghệ số 

Khác với nông nghiệp công nghệ 
cao đó là tập trung thay đổi 
phương thức sản xuất từ truyền 
thống sang hiện đại, “nông nghiệp 
số” chính là thay đổi phương thức 
quản lý nông nghiệp, mở đường 
cho những hoạt động sản xuất 
chính xác, chặt chẽ mà con người 
không cần có mặt trực tiếp. 

Tại Việt Nam đến thời điểm này, 
không khó để có thể bắt gặp những 
nông dân ứng dụng thiết bị cảm 
biến nhằm số hóa các yếu tố như 
nước, phân, thuốc, độ ẩm, ánh sáng 
và chuyển nó vào các thiết bị kết 
nối intenet như máy tính, điện 
thoại. Họ có thể đi bất cứ đâu 
nhưng vẫn biết rõ tình hình trang 
trại. Thậm chí, như mô hình mà 
Tập đoàn FPT đang phối hợp triển 



Số 262 - 02/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 4 

khai tại Viện rau quả, chuyên gia 
sống tại Nhật cũng vẫn có thể kết 
nối và điều khiển được các yếu tố 
của trang trại rau tại Việt Nam. Rõ 
ràng, việc ứng dụng công nghệ 
điện toán đám mây cùng internet 
kết nối vạn vật đã mở đường cho 
những hoạt động quản lý nông 
nghiệp hoàn toàn mới. Con người 
không cần có mặt trực tiếp, thậm 
chí ở một số khâu robot sẽ thay thế 
con người, từ đây sẽ hình thành 
một nền nông nghiệp chính xác và 
tự động. Trong điều kiện công 
nghệ ngày càng rẻ, có khá nhiều 
doanh nghiệp, nông dân quan tâm 
đến lĩnh vực này. 

Bức tranh về nông nghiệp số sẽ là 
một quy trình khép kín bằng công 
nghệ như giống chất lượng cao, 
phân bón thông minh, thuốc trừ 
sâu thảo dược; canh tác chính xác, 
giảm hao hụt giống và giảm khí 
thải nhà kính; tự động hóa từ thu 
hoạch, bảo quản, vận chuyển và 
chế biến; ứng dụng điện toán đám 
mây để truy xuất nguồn gốc. 
Nhưng hiện nước ta vẫn chưa có 
một mô hình nào hoàn chỉnh. 

Không làm theo phong trào 
Phát biểu về nông nghiệp công 

nghệ số, cũng như định hướng 
nông nghiệp công nghệ số sẽ bắt 
đầu từ đâu, tại Diễn đàn Nông dân 

Việt Nam lần thứ hai với chủ đề 
“Nông dân sẵn sàng cho nông 
nghiệp 4.0” do Trung ương Hội 
Nông dân tổ chức cuối năm 2017, 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
đã tóm lược trong một khái quát ý 
nghĩa nhưng mang đầy tính thực 
tiễn: Khoa học công nghệ là giải 
pháp bắt buộc nông dân phải ứng 
dụng, trong đó rất cần kết nối với 
doanh nghiệp, liên kết, gắn với thị 
trường để làm nông nghiệp 4.0. 
Chúng ta không nên quá tham 
vọng vào việc ứng dụng ngay mà 
trước hết hãy bắt đầu từ cơ giới 
hóa rộng rãi nông nghiệp, thay đổi 
nhận thức của nông dân, ứng dụng 
khoa học công nghệ vào sản xuất. 
Điều này đồng nghĩa với việc cần 
có hành động của những người làm 
nông nghiệp và sự hỗ trợ, khuyến 
khích đổi mới sáng tạo trong toàn 
ngành kinh doanh nông nghiệp, 
một nền nông nghiệp “thông 
minh”... 

Có thể thấy nông nghiệp số là sự 
kết hợp đồng bộ giữa công nghệ về 
giống; công nghệ chăm sóc gieo 
trồng, chăn nuôi; công nghệ tưới 
tiêu; công nghệ thu hoạch và bảo 
quản; công nghệ chế biến; công 
nghệ tự động hóa; công nghệ quản 
lý... Tất cả công nghệ nêu trên 
được tích hợp và điều khiển bởi 
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công nghệ thông tin bằng các ứng 
dụng trên mạng Internet... 

Tuy vậy, điểm chung nhất mà các 
chuyên gia kinh tế lưu ý và cảnh 
báo là: không nên tiếp cận kinh 
nghiệm sản xuất nông nghiệp của 
các nước theo kiểu phong trào, 
cũng như không nhất thiết phải áp 
dụng tất cả công nghệ của cách 
mạng “nông nghiệp 4.0”, mà phải 
hài hòa và phù hợp đặc thù riêng 
của Việt Nam. Nếu cần phải đặt ra 
những tiêu chí cơ bản thì nông 
nghiệp số cần có ít nhất ba tiêu chí: 
cần hành lang pháp lý phục vụ cho 
người sản xuất (không phải dành 
cho người quản lý) minh bạch và 
dễ dàng tiếp cận; cơ sở hạ tầng 
tương thích với trình độ người sản 
xuất; cơ sở dữ liệu phù hợp với 
ngành hàng và thị trường. 

Ngành kinh tế nông nghiệp Việt 
Nam đang tiến nhanh vào thị 
trường khu vực và thế giới với 
những bước nhanh, mạnh, điển 
hình là sự kiện năm 2017 xuất 
khẩu nông sản Việt Nam đã đạt tới 
con số kỷ lục 36,37 tỷ USD. 
Nhưng chúng ta cũng đứng trước 
một thách thức lớn: phải đổi mới 
nền nông nghiệp mang tính gia 
công thủ công sang một nền nông 
nghiệp hiện đại tích hợp đủ những 
yêu cầu cao về công nghệ, số hóa. 

Lộ trình này là không thể thay đổi, 
nhưng cần tìm kiếm những yếu tố 
thích hợp với điều kiện của Việt 
Nam và chọn cho mình hướng phát 
triển nền nông nghiệp công nghệ 
số nhanh, nhưng bền vững và hiệu 
quả. 

(Theo nhandan.com.vn) 
 

 
 
 
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC 
QUỐC GIA 4.0 

Cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 (CMCN 4.0) ở Việt Nam 
đang được ví von là “kim chỉ 
Nam” cho mọi hoạt động, từ xây 
dựng chính sách vĩ mô của Trung 
ương, rồi hoạt động KH-CN cho 
đến thực tiễn vận động của kinh tế 
- xã hội đất nước. Câu hỏi đặt ra 
là: Việt Nam đã sẵn sàng đón nhận 
hay chưa? 

Mục tiêu đã rõ 
Tại hội thảo triển lãm quốc tế 

“Phát triển công nghiệp thông 
minh - Smart Industry World 
2017” diễn ra ở Hà Nội cuối năm 
2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc đã đặt 3 câu hỏi cần giải đáp 
để Việt Nam bắt nhịp CMCN 4.0: 
Việt Nam đang ở đâu? Các nước 
đang làm gì và Việt Nam cần làm 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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gì để phát triển thành công nền 
kinh tế số, công nghiệp thông 
minh? 

Thủ tướng đặt vấn đề và mong 
muốn có sự đánh giá thực trạng 
của nền kinh tế Việt Nam trên 
phương diện ứng dụng công nghệ 
mới, phát triển công nghiệp thông 
minh, nhất là những tồn tại, hạn 
chế và khó khăn, thách thức; làm 
rõ những lợi thế của Việt Nam 
trong phát triển kinh tế số, nhất là 
về nguồn nhân lực và sự năng 
động, sáng tạo của khu vực kinh tế 
tư nhân, của mọi doanh nghiệp. 

Thủ tướng cũng mong muốn 
được chia sẻ kinh nghiệm quốc tế 
về phát triển kinh tế số, công 
nghiệp thông minh, đặc biệt là 
những nước có điều kiện tương 
đồng với Việt Nam. Nhiều nước 
thành công nhưng cũng có thất bại, 
kể cả các nước đã phát triển và 
đang phát triển. 

Do vậy, tập trung đề xuất, kiến 
nghị cụ thể về chiến lược, định 
hướng và giải pháp phát triển kinh 
tế số, công nghiệp thông minh ở 
Việt Nam thời gian tới, trong đó 
chú trọng tính hiệu quả, khả thi, 
phù hợp với điều kiện thực tế, là 
rất quan trọng.  

Cuối năm 2017, lãnh đạo Bộ KH-
CN và Bộ TT-TT đã có cuộc làm 

việc về tình hình triển khai Chỉ thị 
16 của Thủ tướng Chính phủ về 
tăng cường năng lực tiếp cận cuộc 
CMCN 4.0. 

Tại cuộc làm việc này, lãnh đạo 
hai bộ cho rằng, trong các cuộc 
cách mạng công nghiệp trước, Việt 
Nam tham gia với vai trò người 
tiêu dùng, hưởng thụ. Nay, với 
CMCN 4.0, liệu Việt Nam có trở 
thành nhà cung ứng hay không thì 
cần phải có tâm thế và chiến lược 
phát triển rõ ràng. Thứ trưởng Bộ 
KH-CN Phạm Đại Dương cho 
rằng, nói đến CMCN 4.0 là nói đến 
IoT, big data, robot, in 3D, trí tuệ 
nhân tạo... 

Tất cả những vấn đề đó, không 
thể triển khai theo kiểu mạnh ai 
nấy làm, mà cần phải sự phối hợp, 
kết nối liên ngành. Vì vậy, ba bộ 
“nền móng” là Bộ KH-CN, Bộ TT-
TT và Bộ GD-ĐT cần phải làm 
việc với các bộ, ngành khác để xây 
dựng kịch bản, chiến lược quốc gia 
nhằm tận dụng cơ hội của cuộc 
CMCN 4.0.  

Đúng như Chỉ thị 16 đã đề cập: 
“Nếu không bắt kịp nhịp độ phát 
triển của thế giới và khu vực, Việt 
Nam sẽ phải đối mặt những thách 
thức, tác động tiêu cực như: sự tụt 
hậu về công nghệ, suy giảm sản 
xuất, kinh doanh; dư thừa lao động 
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có kỹ năng và trình độ thấp gây 
phá vỡ thị trường lao động truyền 
thống, ảnh hưởng tới tình hình 
kinh tế - xã hội đất nước; mất an 
toàn, an ninh thông tin, xâm phạm 
bản quyền, thiếu hụt nguồn nhân 
lực trình độ cao…”. 

Nói cách khác, nếu không có một 
kịch bản cụ thể, chiến lược phù 
hợp, thì ngay khi CMCN 4.0 đã 
bùng nổ, Việt Nam, nhất là cộng 
đồng doanh nghiệp khó mà theo 
kịp, thích nghi hay phát triển được. 
Hy vọng, một kịch bản hoàn thiện 
mang tính quốc gia về CMCN 4.0 
sẽ sớm ra đời. 

(Theo sggp.org.vn) 
 

KHỞI NGHIỆP 2017: NHÌN 
LẠI MỘT CHẶNG ĐƯỜNG 
SÔI ĐỘNG, HIỆU QUẢ 

Năm 2017 là năm nhiều dấu ấn 
đối với hoạt động khởi nghiệp tại 
Việt Nam khi mà tinh thần khởi 
nghiệp đang lan tỏa mạnh mẽ. Các 
hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp được 
thực hiện bài bản, phong phú hơn. 
Nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã nhận 
được khoản đầu tư lớn và đã thành 
công.  

Năm 2017, chúng ta đã thấy 
nhiều bước tiến trong hoạt động 
khởi nghiệp. TS. Phạm Hồng Quất 

– Cục trưởng Cục phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN 
(Bộ KH&CN) nhận định, một 
doanh nghiệp khởi nghiệp hay 
nhóm khởi sự kinh doanh muốn trở 
thành doanh nghiệp khởi nghiệp 
ĐMST hay còn gọi là start-up cần 
chú trọng đến ứng dụng công nghệ, 
đặc biệt là công nghệ thông tin, lợi 
thế của internet, điện thoại di động, 
phần mềm, trí tuệ nhân tạo. Đây là 
phương tiện kinh doanh quan trọng 
giúp các bạn trẻ khởi nghiệp có thể 
xây dựng mô hình kinh doanh mới, 
tăng trưởng quy mô thị trường 
nhanh chóng và từ đó có thể gọi 
được vốn đầu tư. Thông 
thường, các bạn trẻ có khả năng 
tiếp cận và đưa những mô hình 
kinh doanh đang được phát triển ở 
nước khác về áp dụng ở nước 
mình. Tuy nhiên, mới chỉ có một 
số ít doanh nghiệp thực sự đầu tư 
nghiên cứu cải tiến, thử nghiệm, 
thay đổi để phù hợp với thị trường 
Việt Nam. Quan trọng hơn nữa là 
cần hướng đến tạo ra mô hình kinh 
doanh mới, sản phẩm, dịch  vụ mới 
để có thể quay trở lại bán ra thị 
trường quốc tế với phương thức 
mới, tính năng mới, nhóm khách 
hàng mới, đáp ứng  nhu cầu 
mới của khách hàng. Tính mới, 
tính sáng tạo của sản phẩm, mô 
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hình kinh doanh sẽ được hoàn 
thiện hơn khi được thử nghiệm thị 
trường nhiều lần với khách hàng, 
kiên trì và nỗ lực tìm kiếm hỗ trợ 
của nhà tư vấn và nhà đầu tư. 

TS. Phạm Hồng Quất cho rằng để 
khởi nghiệp ĐMST đi vào thực 
chất hơn nữa, các nhóm khởi 
nghiệp cần chú trọng tìm kiếm 
thông tin công nghệ, khai thác kho 
dữ liệu về tài sản trí tuệ, sáng chế, 
nghiên cứu tìm hiểu kỹ các mô 
hình kinh doanh mới, học tập kinh 
nghiệm từ câu chuyện thành công 
cũng như bài học thất bại, từ đó 
đưa ra chiến lược kinh doanh, thiết 
kế sản phẩm, dịch vụ mới và nhanh 
chóng đưa ra thị trường để thử 
nghiệm theo mô hình khởi nghiệp 
tinh gọn.  

 
Sôi nổi hoạt động khởi nghiệp trong năm 

2017 

Không nên xây dựng dự án khởi 
nghiệp chỉ mang tính chất lý 
thuyết, mơ hồ, không dựa trên nhu 
cầu thực tế của khách hàng, số liệu 
thị trường cụ thể. Đối với khởi 
nghiệp ĐMST, cần chú ý xây dựng 
mô hình kinh doanh dựa trên nền 

tảng công nghệ và thực tế thử 
nghiệm thị trường càng nhiều càng 
tốt. 

TS. Phạm Hồng Quất  nhận định, 
năm 2018, hệ sinh thái khởi nghiệp 
của Việt Nam sẽ ngày càng hoàn 
thiện hơn. Hiện nay, sự hưởng ứng 
khởi nghiệp ĐMST đã đến từ rất 
nhiều các bộ, ngành, các tổ chức 
chính trị - xã hội, các địa phương 
và đặc biệt là các trường đại học. 
Đây sẽ là nguồn đầu vào rất quan 
trọng cho hệ sinh thái. Các quỹ đầu 
tư trong nước bắt đầu hình 
thành, các quỹ đầu tư mạo hiểm 
của nước ngoài đã quan tâm và đầu 
tư vào Việt Nam nhiều hơn. Số 
lượng các doanh nghiệp khởi 
nghiệp đi ra nước ngoài để tham 
gia các sự kiện gọi vốn và liên kết, 
tìm kiếm các đối tác, nhà đầu tư, 
nhà tư vấn cũng nhiều hơn. Cơ sở 
hạ tầng, không gian làm việc 
chung, các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp ĐMST đang hình thành ở 
nhiều địa phương. Đây là những 
dấu hiệu cho thấy năm 2018 hệ 
sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST sẽ tiếp tục phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa, các dự án khởi nghiệp 
ĐMST sẽ có điều kiện tốt hơn để 
phát triển theo chiều sâu, dựa trên 
công nghệ và mô hình kinh doanh 
hiện đại. 
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Tuy nhiên, đối với đa số các 
nhóm khởi nghiệp trong nước, vấn 
đề ngôn ngữ vẫn đang còn là một 
rào cản, thách thức. Chúng ta 
muốn gọi vốn quốc tế, hội nhập 
vào sân chơi chung với các nước 
khác, chúng ta phải cải thiện nhanh 
các kỹ năng mềm như kỹ năng 
thuyết trình, cách chinh phục 
khách hàng, cách tiếp thị làm cho 
sản phẩm có thể đi ra thị trường 
quốc tế, hay nói cách khác là cần 
tìm ra cách để dự án có khả năng 
tăng trưởng nhanh dựa trên những 
mô hình kinh doanh mới, đặc biệt 
là dựa trên nền tảng công nghệ 
thông tin, liên kết thực và ảo, 
những phương thức kinh doanh 
mới của nền kinh tế chia sẻ và nền 
kinh tế số.  

Cơ quan quản lý nhà nước cần có 
những giải pháp để thúc đẩy hoạt 
động khởi nghiệp. Ngoài việc xây 
dựng thể chế, ban hành chính 
sách, tạo ra không gian làm việc 
chung, cung cấp phương tiện, kỹ 
thuật rất cần thiết cho khởi nghiệp, 
vấn đề quan trọng nữa là cần tạo ra 
môi trường để các bạn trẻ tiếp thu 
được kiến thức, kinh nghiệm từ các 
chuyên gia tốt. Hiện nay, cơ chế 
đãi ngộ chuyên gia giỏi, tiếp nhận 
chuyên gia quốc tế, nhóm khởi 
nghiệp quốc tế về Việt Nam để các 

bạn trẻ có thể trực tiếp cọ sát, học 
tập vẫn còn đang rất thiếu. Cơ chế 
đưa các bạn khởi nghiệp trong 
nước đến các trung tâm khởi 
nghiệp lớn trên thế giới, thực sự 
làm việc trong môi trường cạnh 
tranh quốc tế cũng đang rất thiếu. 
Chúng ta mới đang chỉ làm được 
một số hoạt động hỗ trợ, liên kết ở 
phạm vi địa phương và phạm 
vi quốc gia, điều này sẽ rất khó cho 
các nhóm khởi nghiệp trong nước 
có thể tạo ra mô hình kinh doanh 
có quy mô toàn cầu. Do đó, tính 
liên kết quốc tế, khả năng kêu gọi 
chuyên gia, nhà đầu tư quốc tế 
vào Việt Nam và hoạt động đưa 
chuyên gia, nhà đầu tư, nhóm khởi 
nghiệp của chúng ta ra thị trường 
nước ngoài để trải nghiệm, học tập, 
kết nối cần phải được quan tâm 
đầu tư đúng mức. Cơ quan nhà 
nước và các nhà tư vấn, tổ chức hỗ 
trợ khởi nghiệp phải cùng phối hợp 
thực hiện hết sức tập trung những 
hoạt động này thì mới có thể mang 
lại hiệu quả cho hoạt động khởi 
nghiệp trong nước. 

(Tổng hợp) 
 
DOANH NGHIỆP CẦN NHIỀU 
HỖ TRỢ ĐỂ HIỆN THỰC HOÁ 
Ý TƯỞNG 

Thông qua các cuộc thi Ý tưởng 
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khoa học do Sở KH-CN tỉnh tổ 
chức, nhiều ý tưởng đã trở thành 
hiện thực, góp phần phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương. 

Từ bến du thuyền Vũng Tàu 
Marina (KCN Đông Xuyên) chạy 
về hướng Sao Mai - Bến Đá, chỉ 
mất 5 phút ngồi ca nô, chúng tôi đã 
đặt chân lên cù lao Bãi Ngựa. Nằm 
bên bờ sông Dinh, đối diện các 
cảng dầu khí. Xung quanh cù lao 
được che chắn bởi các loại cây sú, 
vẹt, đước lâu năm, tán rộng đan 
vào nhau như bức tường ngăn 
sóng. Địa hình bên trong đùng chia 
cắt thành nhiều lạch nhỏ.  

Hòn đảo nhỏ hoang sơ này giờ 
đây đã có những cây cầu bằng gỗ, 
những nhà sàn lợp mái nằm trong 
rừng đước và các dịch vụ vui chơi, 
ăn uống, giải trí. Khách du lịch đến 
đây có thể đặt những món ăn ngon 
như cá đối, ốc hương, hàu, cua, 
ghẹ… Trên cù lao cũng đã có điện, 
nước, phương tiện thể thao dưới 
nước như thuyền buồm, kayak, xe 
đạp nước… để khách vui chơi trọn 
ngày. 

Điểm du lịch đó đã thành hình 
khi ông Vũ Văn Đảo, Giám đốc 
Công ty CP công nghệ Việt - Séc 
đưa ý tưởng “Phát triển du lịch 
sinh thái trên cù lao Bãi Ngựa, TP. 
Vũng Tàu” tham gia cuộc thi “Ý 

tưởng khoa học tỉnh BR-VT lần 
thứ II năm 2016-2017”. Theo ông 
Vũ Văn Đảo, cù lao Bãi Ngựa có 
diện tích hơn 115ha, trong đó, hơn 
50ha đang được sử dụng làm kho 
chứa dầu, phần còn lại là vùng đầm 
trũng, rừng ngập mặn, thiên nhiên 
hoang sơ. 

Với mong muốn tạo ra sản phẩm 
mới trên cơ sở bảo tồn nguyên 
trạng tự nhiên cù lao Bãi Ngựa, 
Công ty CP Công nghệ Việt Séc đề 
xuất được tạm đầu tư khai thác du 
lịch sinh thái kết hợp tổ chức các 
hoạt động: câu cá, khám phá rừng 
ngập mặn... Ý tưởng này đã nhận 
được sự đồng thuận cao của hội 
đồng giám khảo bởi tính đột phá, 
mang lại lợi ích kinh tế cho địa 
phương. Hiện công ty đã đầu tư 5 
tỷ đồng để cải tạo các bờ hồ nuôi 
cá, tạo môi trường sinh thái cho 
chim cò về trú ngụ; nhà chòi; khu 
vui chơi dưới nước. Ước tính để 
đầu tư hoàn chỉnh phải mất 5 năm 
với tổng kinh phí khoảng 25 tỷ 
đồng. “Tôi mong muốn chính 
quyền địa phương sớm hoàn thiện 
hồ sơ thủ tục giao đất; hỗ trợ DN 
về thủ tục đầu tư xây dựng. Đồng 
thời có các cơ chế, chính sách cho 
DN vay vốn ưu đãi để dự án sớm 
hoàn thiện, đưa vào phục vụ khách 
du lịch”, ông Đảo nói. 
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Ông Vũ Văn Đảo (giữa) giới thiệu với 

khách về ý tưởng phát triển du lịch sinh 
thái trên cù lao Bãi Ngựa, TP.Vũng Tàu. 

Cũng tại cuộc thi “Ý tưởng khoa 
học tỉnh BR-VT lần thứ II” ở lĩnh 
vực chế biến hải sản, một ý tưởng 
nhận được sự quan tâm của nhiều 
người đó là “Mô hình nhà kính 
phơi hải sản sử dụng năng lượng 
mặt trời” của nhóm các tác giải Lê 
Thị Quỳnh Trang, Nguyễn Minh 
Tâm, Ngô Văn Chí Quang (Trung 
tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN). 

Chị  Lê Thị Quỳnh Trang, thành 
viên của nhóm cho biết, phơi hoặc 
sấy hải sản là công đoạn quan 
trọng ảnh hưởng đến chất lượng 
hải sản nhưng hiện nay các hình 
thức phơi khô thủ công trên địa 
bàn tỉnh không bảo đảm hiệu quả 
cả về chất lượng và vệ sinh an toàn 
thực phẩm. Từ đó, nhóm của chị đã 
đưa ra ý tưởng sử dụng hiệu ứng 
nhà kính để phơi sản phẩm hải sản, 
nhằm kéo dài thời gian sử dụng và 
mang lại giá trị cao hơn. 

Theo chị Trang, kinh phí đầu tư 
nhà kính này khoảng 200-300 triệu 
đồng/nhà cho diện tích phơi 

khoảng 200-300m2 bao gồm nhà 
kính, hệ thống sấy khô và hệ thống 
thoát nước. Giải pháp này nếu 
được ứng dụng vào thực tiễn sẽ 
góp phần làm giảm ô nhiễm môi 
trường và nâng cao giá trị sản 
phẩm hải sản. “Tuy nhiên, kinh phí 
đầu tư tương đối lớn, để khuyến 
khích ứng dụng vào thực tiễn, cần 
có cơ chế hỗ trợ theo hình thức nhà 
nước và DN cùng làm”, chị Trang 
đề nghị. 

Trong khi đó, các giải pháp về 
giao thông - đô thị cũng được 
nhiều cá nhân, đơn vị quan tâm 
đưa ra những ý tưởng mới lạ. Trên 
thực tế, mạng lưới tuyến buýt của 
tỉnh chưa phủ khắp trên địa bàn 
tỉnh, thiếu các tuyến buýt hoạt 
động trong khu vực nội đô, cơ chế 
chính sách tổ chức, quản lý và hỗ 
trợ phát triển vận tải hành khách 
công cộng bằng xe buýt chưa phù 
hợp với tình hình phát triển hiện 
nay… 

Từ thực tế đó, tác giả Trần 
Thượng Chí và Nghiêm Viết Hùng 
(Sở GT-VT) đã đề xuất tạo ra một 
hệ thống xe buýt gồm tuyến buýt 
nhanh Vũng Tàu - Bà Rịa - Tân 
Thành và các tuyến gom tại các đô 
thị, với chất lượng dịch vụ tốt, an 
toàn, thuận tiện, sạch đẹp, lịch sự, 
đúng giờ để thu hút người dân 
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chuyển từ phương tiện cá nhân 
sang sử dụng xe buýt. Theo đó, 
giải pháp tuyến xe buýt nhanh 
Vũng Tàu - Bà Rịa - Tân Thành và 
các tuyến xe buýt kết nối trong nội 
đô sẽ giảm thiểu áp lực lên hệ 
thống giao thông, giảm thiểu tai 
nạn giao thông. Theo ông Nghiêm 
Viết Hùng, đồng tác giả ý tưởng, 
để phát triển ý tưởng này vào thực 
tiễn, các cơ quan chức năng cần có 
chính sách thu hút đầu tư của tư 
nhân vào lĩnh vực khai thác vận 
hành.  

Theo ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN, Trưởng Ban 
Tổ chức cuộc thi “Ý tưởng khoa 
học lần thứ II”, 26 ý tưởng đạt giải 
tại cuộc thi đều có tính khả thi, có 
thể phát triển thành các đề tài, dự 
án khoa học phục vụ cuộc sống. 
“Chúng tôi sẽ ưu tiên xem xét các 
ý tưởng có tính ứng dụng cao để đề 
nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ, 
hướng dẫn bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ nhằm phát triển các ý tưởng và 
thúc đẩy các ý tưởng được ứng 
dụng rộng rãi vào cuộc sống”, ông 
Quang nói. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

“GỠ KHÓ” CHO HỢP TÁC XÃ 
NÔNG NGHIỆP ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ CAO 

Triển khai ứng dụng công nghệ 
cao (CNC) vào sản xuất, hoạt động 
của các Hợp tác xã nông nghiệp 
(HTXNN) đã cho hiệu quả đáng kể 
nhưng còn nhỏ lẻ, phân tán và 
chậm nhân ra diện rộng 

193 HTXNN ứng dụng CNC 
Mới đây, báo cáo của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 
(NN&PTNN) cho biết, hiện nay, 
cả nước hiện có 193 HTXNN ứng 
dụng CNC, chiếm 1,6% trong tổng 
số 11.668 HTXNN; doanh thu bình 
quân khoảng 10,3 tỷ đồng/HTX/ 
năm, trong khi con số này của 
HTXNN là chưa đến 1 tỷ đồng. 

Lĩnh vực sản xuất chủ yếu là nuôi 
trồng thủy sản (tôm nước lợ, cá…); 
trồng rau và cây ăn trái an toàn, 
trồng hoa, trồng nấm, sản xuất cây 
giống; chăn nuôi bò sữa, gia cầm, 
heo; chế biến và bảo quản sản 
phẩm nông nghiệp. 

 
Ảnh minh họa 

Tính đến nay đã có khoảng 2/3 
trong tổng số 63 tỉnh, thành trong 
cả nước có các HTX ứng dụng 
CNC trong sản xuất. Những vùng 
có nhiều HTXNN ứng dụng CNC 
vào sản xuất nhất là Tây Nguyên 
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(57 HTX), Đồng bằng sông Cửu 
Long (35 HTX); Đông Nam Bộ 
(28 HTX), Đồng bằng sông Hồng 
(28 HTX), Trung du miền núi phía 
Bắc (22 HTX), Bắc Trung Bộ (18 
HTX) và vùng Duyên hải Nam 
Trung Bộ (5 HTX). 

Triển khai ứng dụng CNC vào 
sản xuất, hoạt động của các 
HTXNN đã cho hiệu quả đáng kể. 
Trong đó, ứng dụng  CNC trong 
nông nghiệp giúp nông dân chủ 
động trong sản xuất, giảm sự lệ 
thuộc vào thời tiết và khí hậu, tiết 
kiệm các chi phí như: nước, phân 
bón, thuốc bảo vệ thực vật, tạo ra 
một lượng sản phẩm lớn, năng suất 
cao, chất lượng tốt và có thể cho ra 
đời các sản phẩm nông nghiệp trái 
vụ có giá bán cao hơn. 

Dù đạt được những kết quả tích 
cực, tuy nhiên, theo đánh giá của 
Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển 
Nông thôn, hiện nay, các mô hình 
ứng dụng CNC trong sản xuất 
nông nghiệp của HTX vẫn còn nhỏ 
lẻ, phân tán và chậm nhân ra diện 
rộng. Mới chỉ có 193 HTX/11.668 
HTX, bằng 1,65% số HTXNN hiện 
nay ứng dụng CNC vào sản xuất. 

Hàm lượng công nghệ chưa cao, 
rất ít các mô hình ứng dụng CNC 
đồng bộ. Đa số các mô hình chỉ áp 
dụng CNC một khâu hay một công 

đoạn của sản xuất. Liên kết chuyển 
giao CNC giữa HTX và doanh 
nghiệp trong chuỗi giá trị nông sản 
còn yếu. Hoạt động xúc tiến 
thương mại, tìm kiếm thị trường 
cho các sản phẩm nông sản CNC 
còn khá mờ nhạt. 

Cùng với đó là việc thiếu quỹ đất 
tập trung để làm CNC, đất chưa 
được cấp giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất dẫn đến HTX chưa yên 
tâm đầu tư, ứng dụng CNC vào sản 
xuất. 

Đáng chú ý, chưa có thị trường 
công nghệ và thiếu các tổ chức, cá 
nhân làm tư vấn cho các HTX 
trong đầu tư ứng dụng CNC vào 
sản xuất.  

Đặc biệt là việc khó tiếp cận 
được vốn tín dụng mặc dù Chính 
phủ đã ban hành Nghị định số 
55/2015/NĐ-CP về chính sách tín 
dụng phục vụ phát triển nông 
nghiệp, nông thôn và đã dành gói 
tín dụng 100.000 tỷ đồng để hỗ trợ 
ứng dụng CNC vào sản xuất. Hệ 
thống cơ chế, chính sách hỗ trợ, 
thúc đẩy ứng dụng CNC trong sản 
xuất nông nghiệp còn thiếu đồng 
bộ, còn khó áp dụng. 

Gỡ khó để phát triển nông 
nghiệp công nghệ cao 

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT 
Trần Thanh Nam, đối với HTXNN, 
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hiện nay Bộ xác định có 3 vấn đề 
cần phải tập trung giải quyết: 
Trước hết là vấn đề tăng cường tập 
huấn để nâng cao năng lực quản trị 
của các HTX; thứ hai là phải 
hướng dẫn HTX ứng dụng CNC 
trong sản xuất nông nghiệp để tăng 
chất lượng, giá trị và năng suất của 
các sản phẩm; thứ ba là triển khai 
liên kết sản xuất giữa các HTX, hộ 
nông dân, doanh nghiệp để tạo ra 
chuỗi sản xuất vừa đảm bảo giá trị 
cao, đồng thời giảm chi phí sản 
xuất. 

Việc ứng dụng CNC không nhất 
thiết là nhà lưới hay công nghiệp 
hiện đại, mà chỉ cần ứng dụng 
công nghệ sinh học vào sản xuất 
nông nghiệp. Chính phủ giao Bộ 
NN&PTNT đến năm 2020 phát 
triển 15.000 HTX và liên hiệp 
HTXNN hoạt động hiệu quả, trong 
đó tối thiểu có 1.500 HTX (10%) 
ứng dụng nông nghiệp CNC vào 
sản xuất. 

Nhằm tháo gỡ những khó khăn 
cho HTX ứng dụng CNC, Cục 
Kinh tế hợp tác và Phát triển Nông 
thôn kiến nghị, cần từng bước xây 
dựng và hình thành tổ chức, bộ 
phận giới thiệu, cung cấp thông tin 
công nghệ, tư vấn hỗ trợ ứng dụng 
CNC trong sản xuất đối với các 
HTX. Cùng với đó, đề nghị bố trí 

300 tỷ đồng vốn đầu tư cho các 
HTX nông nghiệp trong nguồn 
kinh phí Chương trình mục tiêu 
Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và 
phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn 
định đời sống dân cư để hỗ trợ các 
HTX ứng dụng CNC trong nông 
nghiệp. 

Ngoài ra, đề nghị các Ngân hàng 
Thương mại tạo điều kiện thuận lợi 
cho các HTX dễ dàng tiếp cận 
được các nguồn vốn vay ưu đãi 
theo Chương trình cho vay khuyến 
khích phát triển nông nghiệp ứng 
dụng CNC, nông nghiệp sạch theo 
Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 
7/3/2017 của Chính phủ và Quyết 
định 813/QĐ-NHNN ngày 
24/4/2017 của Ngân hàng Nhà 
nước để đầu tư phát triển nông 
nghiệp CNC. 

(Theo vietq.vn) 
 

NÔNG NGHIỆP 4.0 VÀ CƠ 
HỘI PHÁT TRIỂN DU LỊCH 

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 
đang diễn ra tại các nước phát 
triển như Mỹ, châu Âu, một phần 
châu Á. Theo đó, ngành du lịch thế 
giới, trong đó có Việt Nam đã và 
đang được hưởng lợi từ cuộc cách 
mạng này.  

Mở rộng kênh quảng bá, tiếp thị  
Khoa học công nghệ và Internet 
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phát triển giúp kết nối vạn vật. 
Hình ảnh, các thước phim 3D, 4D 
tái dựng lại các sự kiện, di tích lịch 
sử, văn hóa, các di sản thiên nhiên 
giúp xóa nhòa không gian và thời 
gian, tạo nên một thế giới phẳng, 
giúp cho mọi người trên thế giới 
(trong đó có du khách) dễ dàng 
khám phá, hiểu hơn, yêu hơn và 
thích thú tìm hiểu tài nguyên du 
lịch của mỗi địa phương, mỗi quốc 
gia. Đây chính là cú hích quan 
trọng làm nảy sinh nhu cầu đi du 
lịch, là cơ hội vàng để mở rộng thị 
trường du lịch và phát triển thương 
hiệu điểm đến.  

Tại Việt Nam, một trong những 
ví dụ điển hình là sau khi bộ phim 
Kong: Skull Island (Kong: Đảo 
đầu lâu) được phát hành năm 2017, 
các địa danh có bối cảnh phim như: 
Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), 
Tràng An (Ninh Bình) và Phong 
Nha (Quảng Bình) càng nổi tiếng, 
được nhiều du khách quốc tế và 
trong nước tìm đến để trải nghiệm, 
khám phá nơi khỉ Kong từng có 
mặt. Sở  dĩ các địa danh này được 
nhiều người biết đến hơn vì thông 
tin về bộ phim đã được truyền bá 
rộng rãi thông qua mạng Internet, 
mạng xã hội đến với nhiều người.  

Nếu như trước kia, để quảng bá, 
phát triển điểm đến, người ta phải 

mất nhiều thời gian và phải trả một 
khoản kinh phí khá lớn cho việc 
quảng cáo trên truyền hình, báo, 
đài, phát tờ rơi, tập gấp, bản đồ, 
giới thiệu các tour… thì nay, thông 
qua ứng dụng các website thông 
minh (như Web30s, Smart Live 
Chart, Smart Marketing Tool) và 
tổng đài ảo (tất cả các phần mềm 
này đều chạy trên môi trường điện 
toán đám mây), chi phí quảng cáo, 
tiếp thị và thời gian dành cho nó đã 
giảm đi rất nhiều. Đây là một lợi 
thế to lớn do công nghiệp 4.0 mang 
lại.  

Bên cạnh đó, việc số hóa các cơ 
sở dữ liệu du lịch như giới thiệu 
các dạng tài nguyên du lịch tự 
nhiên và nhân văn, bản đồ các 
điểm du lịch, hệ thống các nhà 
hàng, khách sạn, hệ thống giao 
thông… của mỗi địa phương, mỗi 
quốc gia đang được triển khai rộng 
rãi, mang lại tiện ích cho các nhà 
quản lý, kinh doanh du lịch và du 
khách ở khắp nơi trên thế giới. 

Mang lại nhiều lợi ích 
Thương mại điện tử, bán hàng 

qua mạng, trong đó có kinh doanh 
du lịch đang là xu thế của thời đại. 
Công nghiệp 4.0 giúp cho các nhà 
kinh doanh du lịch triển khai bán 
các dịch vụ cho mọi đối tượng có 
nhu cầu trên khắp thế giới với chi 
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phí thấp, thời gian tiết kiệm nhất 
và hiệu quả cao. 

Mặt khác, ứng dụng công nghệ 
hiện đại giúp làm giảm đáng kể 
nguồn nhân lực, rút ngắn thời gian 
làm việc, giảm mạnh các chi phí 
dẫn tới giảm giá thành các dịch vụ 
du lịch. Nhờ mua và bán hàng qua 
mạng, các doanh nghiệp du lịch có 
thể liên kết tour, tuyến, điểm du 
lịch với nhau để tạo ra hiệu suất 
kinh doanh ở mức cao nhất. Họ 
cùng hợp tác, chia sẻ khó khăn và 
lợi nhuận, bán hàng cho số lượng 
khách đông, chi phí và thời gian ít 
nên có thể ổn định giá, giảm giá, 
thậm chí giảm giá cực sốc các dịch 
vụ du lịch. Các nhà kinh doanh du 
lịch gốc Hoa Kiều ở Mỹ, ở một số 
nước trong khu vực Đông Nam Á 
(Thái Lan, Malaysia, Singapore), 
các doanh nghiệp du lịch ở khu 
vực Đông Âu… là những người rất 
giỏi trong lĩnh vực này.  

Công nghiệp 4.0 tạo ra ngày càng 
nhiều sản phẩm du lịch mới, phong 
phú, hấp dẫn hơn. Đặc biệt, công 
nghệ ảo cho phép tái tạo lại những 
sự kiện lịch sử, không gian văn hóa 
cổ xưa, những thắng cảnh thiên 
nhiên hùng vĩ… để du khách có 
thể trải nghiệm và đắm chìm vào 
nó, tạo nên những cảm giác như 
thực tại những điểm du lịch.  

Khi ứng dụng công nghiệp 4.0, 
với những ưu thế công nghệ vượt 
trội, nó cho phép du khách cảm 
nhận bằng tất cả các giác quan 
(thính giác, vị giác, khứu giác, xúc 
giác, tri giác) của mình. Theo đó, 
sự cảm nhận và hài lòng của du 
khách sẽ tăng lên rất nhiều. Chính 
vì vậy công nghiệp 4.0 không chỉ 
làm giảm giá thành mà còn làm 
tăng chất lượng các dịch vụ du 
lịch. Nhưng nó cũng đòi hỏi doanh 
nghiệp, người kinh doanh phải 
không ngừng học hỏi, nâng cao 
trình độ, đổi mới phương thức kinh 
doanh, tiếp thị để thích ứng. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
 
 
 Chất xúc tác mới biến đổi 
hiệu quả khí mêtan thành olefin 

Các nhà nghiên cứu tại Viện 
Nghiên cứu Hydrocacbon Loker 
thuộc trường Đại học Southern 
California (USC) đã khám phá ra 
một con đường mới để biến đổi 
trực tiếp mêtan, khí nhà kính góp 
phần lớn gây biến đổi khí hậu, 
thành các hóa chất cơ bản dùng 
cho quá trình sản xuất nhựa, hóa 
chất nông nghiệp và dược phẩm. 
Thông thường, mêtan được đốt 
cháy để sản xuất năng lượng. 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Nhóm nghiên cứu do Patrice T. 
D. Batamack dẫn đầu, đã sử dụng 
chất xúc tác H-SAPO-34, có nguồn 
gốc từ một loại tinh thể xốp nano 
được gọi là zeolit. 

Phương pháp đơn giản chuyển 
đổi mêtan trực tiếp thành ethylene 
và propylen hoặc olefin, sẽ thay 
thế những quy trình truyền thống 
khó thực hiện, tốn kém và không 
hiệu quả làm gia tăng khí nhà kính 
trong khí quyển. Phần lớn ethylene 
và propylene được sản xuất từ quá 
trình cracking dầu mỏ và đá phiến 
sét, tiêu thụ nhiều năng lượng. 

Phát thải mêtan trên toàn cầu đã 
gia tăng kể từ năm 2007 và đặc 
biệt trầm trọng ở Hoa Kỳ. Theo 
một nghiên cứu gần đây của trường 
Đại học Harvard, chỉ riêng Hoa Kỳ 
có thể phải chịu trách nhiệm về 
60% lượng khí thải mêtan gia tăng 
trên toàn cầu do con người gây ra 
trong thế kỷ này. Dữ liệu của Ngân 
hàng thế giới cho hay, góp phần 
vào sự gia tăng lượng khí thải 
mêtan trên toàn cầu là nguồn cung 
cấp gia súc và sản lượng gạo gia 
tăng tại hai quốc gia Ấn Độ và 
Trung Quốc, hai nước phát thải 
mêtan hàng đầu. 

Kỹ thuật fracking và các kỹ thuật 
khai thác khác đang làm tăng trữ 
lượng khí thiên nhiên và nhóm 

nghiên cứu tin rằng mêtan sẽ sớm 
trở thành nguồn cung cấp nguyên 
liệu phổ biến nhất để sản xuất các 
sản phẩm hoá dầu. 

 (Theo NASATI) 
 

 Giải pháp nhận dạng đầy đủ 
khuôn mặt người dù khuyết 
thông tin 

Tác giả Võ Hoàng Trọng, khoa 
toán - tin học, Trường ĐH Khoa 
học Tự nhiên - ĐH Quốc gia 
TP.HCM, dưới sự hướng dẫn của 
PGS.TS. Phạm Thế Bảo - trưởng 
bộ môn ứng dụng tin học, khoa 
toán - tin học, Trường ĐH khoa 
học tự nhiên đã đề xuất một 
phương pháp giải quyết những 
thách thức trên. 

 
Từ ảnh ban đầu, tác giả đã phát 

hiện khuôn mặt bằng thuật toán 
HOG, phân bố các điểm mốc lên 
mặt và phân vùng mặt theo 
superpixel, từ đó tách mặt ra thành 
các vùng đặc trưng thuần nhất. Sau 
đó, áp dụng nạng neural tích chập 
để “huấn luyện” trên từng vùng 
đặc trưng. Khi kiểm tra, sử dụng 
những vùng đặc trưng có trên 
khuôn mặt để nhận dạng bằng cách 
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xây dựng phương pháp kết hợp 
“trễ” từ các bộ phân loại “yếu” 
bằng phương pháp bầu chọn để từ 
đó có được một bộ phân loại 
“mạnh”. Đối với phương pháp bầu 
chọn, ở mỗi vùng đặc trưng có tính 
phân loại yếu, tác giả chọn ra 5 đối 
tượng có vùng đặc trưng giống với 
vùng đặc trưng của mặt người 
trong ảnh. Sau đó, tính điểm các 
đối tượng này bằng một hàm số 
tính điểm dựa trên khái niệm tích 
vô hướng của vector hệ số các 
vùng đặc trưng và vector xác suất 
của đối tượng. Cuối cùng, chọn đối 
tượng có điểm cao nhất để kết luận 
danh tính mặt người trong ảnh. 

Phương pháp hiện có thể nhận 
dạng được mặt người chỉ với một 
vài phần thông tin trên mặt người 
hay mặt người có sự thay đổi (lúc 
có râu, lúc không râu, lúc có đeo 
kính, làn da thay đổi màu...) một 
cách hiệu quả với độ chính xác 
cao. Do đó, đề tài có thể áp dụng 
trong việc bảo mật các thiết bị điện 
tử hay phát hiện đối tượng trong 
đám đông thông qua camera giám 
sát. Công nghệ FaceID của Apple 
xây dựng mô hình 3 chiều của mặt 
người dựa trên các cảm biến, điều 
này giúp cho việc nhận dạng mặt 
dưới nhiều góc cạnh hay mặt bị 
che khuất một phần thông tin dễ 

dàng hơn nhưng lại khó khi ứng 
dụng vào camera công cộng vì 
không phải lúc nào cũng quét được 
mặt 3 chiều của một người ở đám 
đông. 

Thực nghiệm cho 50 đối tượng, 
mỗi đối tượng có hơn 1.900 ảnh để 
thực nghiệm ban đầu. Kết quả thực 
nghiệm cho thấy phương pháp 
nhận dạng chính xác đến 86% trên 
toàn mặt, 80.875% khi ảnh mặt 
người chỉ có thông tin trán và mắt 
(ví dụ như người mang khẩu 
trang), 73% khi mặt người chỉ có 
mũi và hai bên má, 64.875% khi 
mặt người chỉ thấy thông tin của 
miệng và cằm. Đối với mặt chỉ 
thấy vùng má trái hay má phải, độ 
chính xác của thuật toán chỉ 
57,5%. 

Đây là đề tài đã đoạt giải nhì Giải 
thưởng sinh viên nghiên cứu khoa 
học - Euréka 2017. 

 (khoahocphothong.com.vn) 
 

 Tảo băng biển sinh trưởng 
mạnh trong bóng tối 

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Aarhus đã phát hiện ra 
một kỷ lục thế giới mới: Vi tảo 
băng dưới đáy băng biển Bắc Cực 
sinh trưởng trong điều kiện ánh 
sáng tương ứng với 0,02% ánh 
sáng trên bề mặt băng. Tảo là 
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thành phần chính của chuỗi thức 
ăn ở Bắc Cực và tạo ra nguồn thức 
ăn trong năm vào thời điểm sớm 
hơn dự báo trước đây. 

Tất cả các loại tảo cần ánh sáng 
để sinh trưởng và lý do tảo được 
phát hiện trong nơi cư trú gần như 
không có ánh sáng trong những 
khoảng thời gian dài trong năm từ 
lâu vẫn là một bí ẩn.  

Lars Chresten Lund-Hansen, một 
trong các tác giả nghiên cứu cho 
biết: “Vào tháng 4 và 5, chúng tôi 
đã nghiên cứu băng biển trên đó có 
một mét băng biển và một mét 
tuyết. Sử dụng các mũi khoan đặc 
biệt, chúng tôi đã khoan các lỗ để 
có thể xác định được tảo băng bên 
dưới băng và thu thập mẫu”.  

Kasper Hancke, đồng tác giả 
nghiên cứu cho biết: “Các số liệu 
đo đạc cho thấy tảo băng bắt đầu 
sinh trưởng trong điều kiện cường 
độ ánh sáng dưới 0,17 mol photon 
m-2 s-1, tương ứng gần 0,02% 
lượng ánh sáng đi đến bề mặt của 
tuyết vào ngày trời nắng”. Đây là 
điều kiện ánh sáng thấp nhất cho 
đến nay mà quá trình quang hợp và 
sự phát triển của tảo băng được 
quan sát thấy. 

Quan điểm chung cho rằng tảo 
băng không có đủ ánh sáng để sinh 
trưởng khi chúng bị bao phủ bởi 

lớp băng và tuyết sâu hơn 30-50 
cm. Các số liệu đo đạc mới đã làm 
thay đổi hoàn toàn quan điểm đó 
và cho thấy tảo băng đóng vai trò 
quan trọng sớm hơn nhiều vào mùa 
xuân ở Bắc cực. 

Vào tháng 5, độ sâu của tuyết 
trên băng biển không thay đổi 
nhiều, chỉ giảm từ 110 cm xuống 
còn 91 cm. Tuy nhiên, khi tuyết trở 
nên ấm hơn, các điều kiện quang 
học thay đổi làm cho một lượng 
lớn ánh sáng thâm nhập vào bên 
dưới đáy băng biển, thúc đẩy sự 
phát triển của tảo băng. 

 (Theo NASATI) 
 

 Vắcxin phòng bệnh cứu hàng 
chục triệu người thoát nghèo  

 
Tiêm vắcxin phòng cúm tại Ajaccio, 

Corsica, Pháp. (Nguồn: AFP/TTXVN) 

Đó là kết quả nghiên cứu mới 
nhất do Đại học Harvard phối hợp 
với Liên minh vắcxin (Gavi) thực 
hiện và đăng tải trên tạp chí 
Health Affairs (Các vấn đề sức 
khỏe) của Mỹ. 

Nghiên cứu đã tính toán tác động 
về mặt sức khỏe và kinh tế của 
vắcxin phòng chống 10 loại bệnh 
tại 41 quốc gia đang phát triển. 
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Ước tính, các loại vắcxin tiêm 
chủng từ năm 2016 đến 2030 sẽ 
cứu 36 triệu trường hợp tử vong 
trên toàn thế giới. 

Trong khi đó, chi phí chăm sóc 
sức khỏe do mắc bệnh đột xuất mỗi 
năm sẽ đẩy khoảng 150 triệu người 
vào cảnh đói nghèo, khiến đây là 
nguyên nhân chính đẩy các gia 
đình xuống dưới ngưỡng nghèo đói 
theo chuẩn của Ngân hàng Thế 
giới với mức thu nhập dưới 1,9 
USD/ngày. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy 
vắcxin sẽ có ảnh hưởng lớn nhất 
trong việc giảm số người bị nghèo 
đi do phải thanh toán chi phí điều 
trị các bệnh có thể phòng ngừa. Cụ 
thể, việc tiêm vắcxin viêm gan B 
giúp khoảng 14 triệu người thoát 
nghèo, tiếp đến vắcxin phòng sởi - 
với 5 triệu người, và vắcxin viêm 
màng não A - 3 triệu người. 

Cho đến nay, vắcxin sởi đã giúp 
22 triệu người thoát nguy cơ tử 
vong tổng số 36 triệu trường hợp 
được cứu sống trên toàn thế giới do 
tiêm phòng vắcxin. 

Theo nghiên cứu, đầu tư bền 
vững vào vắcxin có thể góp phần 
lớn hơn vào việc đạt được các mục 
tiêu phát triển bền vững của Liên 
hợp quốc. 

 (Theo Vietnamplus.vn) 

 
 

HAI NHÀ KHOA HỌC NỮ 
TIÊU BIỂU TRONG KHOA 
HỌC VẬT LIỆU VÀ ĐỜI 
SỐNG 

Đàn ông làm nghiên cứu khoa 
học đã rất khó khăn, nhưng phụ nữ 
khi dấn thân vào lĩnh vực nghiên 
cứu khoa học mà đàn ông vẫn 
đang chiếm ưu thế thì họ phải nỗ 
lực gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp 
mười lần để có được thành công.  

Có hai trong số những nhà khoa 
học nữ tiêu biểu trong lĩnh vực 
khoa học vật liệu và khoa học đời 
sống năm 2017 đã được vinh danh 
tháng 1/2018, do Hội đồng khoa 
học giải thưởng L’Oreal-UNESO 
Việt Nam lựa chọn. Đó là PGS.TS 
Nguyễn Thị Hoài - Trưởng khoa 
Dược, Đại học Y dược - Đại học 
Huế và TS. Trần Thị Ngọc Dung - 
Viện Công nghệ môi trường, Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam.  

Có đam mê thành công sẽ đến  
Mới 35 tuổi, giảng viên Nguyễn 

Thị Hoài đã mang hàm Phó Giáo 
sư trẻ nhất Trường Đại học Y dược 
(Đại học Huế). Từng phát hiện bản 
thân bị ung thư, chị mày mò tìm 
kiếm dược liệu và nghiên cứu ra 
sản phẩm hỗ trợ điều trị ung thư 
thành công.  

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Nhà khoa học Nguyễn Thị Hoài 

Một trong những nghiên cứu nổi 
bật của chị chính là tìm ra chất 
chống ôxy hóa và diệt tế bào ung 
thư từ cây thuốc nam của đồng bào 
Pako Vân Kiều ở miền Trung. Chị 
kể, để có được sản phẩm này, chị 
đã phải nằm vùng cùng bà con 
hàng tuần. Vì không biết tiếng nên 
phải nhờ đến cán bộ xã, bộ đội 
cùng vận động bà con tìm giúp 
nguyên liệu.  

Sau khi có nguyên liệu chị đã 
điều chế, tách chiết thành phẩm và 
gửi hàng chục mẫu đi đánh giá. 
“Khi nhận được email trả lời kết 
quả, loại thuốc này có thể ức chế 
được 70 tế bào ung thư, tôi đã rơi 
nước mắt vì mừng” - chị Hoài cho 
biết, hiện nay Việt Nam có quá 
nhiều bệnh nhân mắc bệnh ung 
thư. Chị rất mong, sẽ tạo được sản 
phẩm điều trị hiệu quả giúp người 
bệnh.  

PGS. Nguyễn Thị Hoài cho rằng, 
phụ nữ làm khoa học rất vất vả bởi 
trước hết chị vẫn phải đảm trọn vai 
người vợ, người mẹ trong nhà. Bởi 
vậy, để vượt lên những vất vả đời 
thường ấy, theo chị nếu có cơ hội, 
phụ nữ hãy dành thời gian để phát 

triển sự nghiệp bản thân. “Khi có 
đam mê, thành công sẽ đến”.  

Chỉ có tình yêu khoa học mới 
tạo nên thành công  

TS. Trần Thị Ngọc Dung, Trưởng 
phòng Công nghệ môi trường, 
Viện Công nghệ Môi trường, Viện 
Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 
Việt Nam được ghi nhận vì những 
nghiên cứu mang tính ứng dụng về 
vật liệu nano. 

 
Nhà khoa học Trần Thị Ngọc Dung.  

Sản phẩm đã được nghiên cứu 
đánh giá hoạt tính kháng khuẩn 
trên hàng chục loại vi sinh vật gây 
bệnh trên người và được thực hiện 
tại Viện Công nghệ môi trường và 
nhiều cơ sở y tế lớn trong nước 
như Học viện Quân Y, Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108, Viện 
Bỏng Quốc gia, Viện các bệnh 
nhiệt đới và truyền nhiễm Quốc 
gia, Bệnh viện Da liễu Trung 
ương... cho thấy sản phẩm được 
chế tạo có thể tiêu diệt tất cả các 
đối tượng vi sinh vật ở trên.  

Các nghiên cứu của tiến sỹ Trần 
Thị Ngọc Dung mang tính ứng 
dụng lớn vào các sản phẩm thân 
thiết và có khả năng thương mại 
hóa các sản phẩm này trên thị 
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trường. Trong đó có thể kể đến 
băng gạc điều trị vết thương, vết 
loét lâu lành, bộ dụng cụ lọc dùng 
cho mục đích làm sạch nước quy 
mô gia đình, băng bỉm vệ sinh cho 
trẻ em, người lớn, người già và 
khẩu trang phòng chống ô nhiễm 
môi trường, dung dịch vệ sinh phụ 
nữ. Công nghệ gắn nano bạc lên 
vật liệu để sản xuất băng bỉm vệ 
sinh của Tiến sỹ Dung đã được 
Cục Sở hữu trí tuệ cấp Bằng độc 
quyền Giải pháp hữu ích. Công 
nghệ chế tạo vật liệu lọc nước 
ceramic xốp cố định nano bạc đã 
được cấp Bằng độc quyền sáng chế 
đã gắn tên tuổi của nữ tiến sỹ với 
công nghệ tiên tiến này. 

Trong thời gian tới, tiến sỹ Dung 
sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 
nano bạc trong lĩnh vực nông 
nghiệp như công nghệ bảo quản 
nông sản sau thu hoạch, xử lý bệnh 
hại trên cây trồng, vật nuôi. 

 (Theo vietnamplus.vn) 
 

KHOA HỌC NĂM 2018: 
NHỮNG KỲ VỌNG 

Các sứ mệnh tới Mặt trăng, các 
hệ gene cổ đại và tranh chấp xuất 
bản được dự đoán sẽ là những kỳ 
vọng trong hoạt động nghiên cứu 
khoa học năm 2018. 

Dữ liệu vũ trụ 

 
Đài quan sát sóng vô tuyến CHIME sẽ bắt 

đầu hoạt động từ năm 2018.  

Kể từ khi được phát hiện lần đầu 
vào năm 2007, các vụ bùng nổ 
sóng radio nhanh (Fast Radio 
Burst) đã trở thành một trong 
những bí ẩn khó hiểu nhất của 
thiên văn học. Tuy nhiên các nhà 
khoa học kỳ vọng sẽ hiểu biết thêm 
về FRB sau khi Thí nghiệm Kính 
thiên văn vô tuyến lập bản đồ 
cường độ hydro của Canada 
(CHIME) bắt đầu hoạt động toàn 
công suất vào năm nay. Các nhà 
thiên văn học hy vọng vào việc 
dùng CHIME để có thể quan sát 
hàng chục hiện tượng vũ trụ này 
mỗi ngày và đẩy mạnh số lượng 
quan sát vũ trụ - từ trước đến nay 
mới chỉ có vài chục lần quan sát 
như vậy. 

Người Mỹ cổ đại 
Các kết quả từ một số nghiên cứu 

về hệ gene cổ đại dự kiến công bố 
trong năm 2018 sẽ giúp giải thích 
phương thức di cư khắp châu Mỹ 
của con người. Các nhà khoa học 
hy vọng sẽ có những ước tính 
chính xác hơn về thời gian và cách 
thức con người mở rộng lãnh thổ 
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khoảng 15.000 năm trước, đồng 
thời xác định được thời gian và các 
tuyến di cư tiếp theo. Công trình 
này cũng có thể giúp lý giải sự đa 
dạng về gene trong quần thể người 
Mỹ bản địa ngày nay như chúng ta 
thấy. 

Cải tiến đơn vị đo lường khoa 
học 

Sau hàng thập kỷ thực hiện, việc 
xác định lại bốn đơn vị đo lường sẽ 
tiến hành vào cuối 2018. Tại hội 
nghị toàn thể về khối lượng và đo 
lường vào tháng 11/2018, đại biểu 
từ 58 quốc gia sẽ bỏ phiếu để 
thông qua định nghĩa mới của 
ampere - đơn vị đo cường độ dòng 
điện, kilogram - đơn vị đo khối 
lượng, kelvin - đơn vị đo nhiệt độ 
và mole - đơn vị đo lường trong 
hóa học. Những đơn vị đo lường 
mới sẽ được xác định dựa vào 
những giá trị chính xác của các 
hằng số cơ bản, thay vì các định 
nghĩa tùy ý hoặc trừu tượng. Nếu 
được thông qua, những thay đổi 
này sẽ có hiệu lực từ tháng 5/2019. 

Tới Mặt trăng và xa hơn 
Khi NASA đưa phi hành gia trở 

lại Mặt trăng theo “đơn đặt hàng” 
của Tổng thống Donald Trump, hai 
cơ quan vũ trụ khác cũng cố gắng 
hạ cánh ở đây. Vào 3/2018, 
Chandrayaan-2 sẽ đánh dấu nỗ lực 

đầu tiên của Ấn Độ để hạ cánh có 
kiểm soát trong không gian. Đây là 
một sứ mệnh mở rộng của 
Chandrayaan-1, bao gồm một tàu 
con thoi bay vòng quanh Mặt 
trăng, một tàu đổ bộ ở một vị trí 
chưa xác định gần cực Nam và một 
xe tự hành. Sau đó, vào tháng 
12/2018, Chang’e-4 của Trung 
Quốc sẽ trở thành tàu thám hiểm 
đầu tiên nhắm đến vùng tối của 
Mặt trăng. 

Bức tranh lớn hơn về ung thư 
Những hiểu biết sâu sắc về các 

gene gây ung thư có thể có trong 
năm 2018 khi các nhà khoa học có 
điều kiện xem xét kỹ hơn dự án 
giải trình tự đa ung thư của toàn bộ 
các hệ gene trên quy mô lớn đầu 
tiên. Họ cũng nhận được kết quả từ 
một dự án lớn khác, Atlas hệ gene 
ung thư, sẽ công bố những phân 
tích các vùng mã hóa protein - 
được gọi là exome - của 33 loại 
khối u. 

Atlas hệ gene ung thư là một nỗ 
lực phi thường của Mỹ để xây 
dựng hồ sơ di truyền của 10.000 
khối u, được bắt đầu từ năm 2006 
với kinh phí dự tính 100 triệu 
USD. Atlas này là thành phần lớn 
nhất của Liên minh Gene Ung thư 
Quốc tế - tổ chức hợp tác giữa các 
nhà khoa học từ 16 quốc gia đã 
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phát hiện ra gần 10 triệu loại đột 
biến liên quan đến ung thư. 

Hình ảnh siêu phân giải về cấu 
trúc nguyên tử của vật chất 

Các nhà khoa học kỳ vọng một 
loạt nghiên cứu về vật chất sẽ thay 
đổi như thế nào trong những điều 
kiện cực đoan, ví dụ như trong lõi 
của một hành tinh. Những công cụ 
mới tại các cơ sở của Trung tâm 
laser electron tự do tia X châu Âu 
(XFEL) trên toàn thế giới sẽ cho 
phép các nhà khoa học hình dung 
được sự thay đổi của các mẫu vật 
chất trong môi trường nhiệt độ và 
áp suất cao. Thiết bị của XFEL của 
châu Âu sẽ bắn ra những xung tia 
X năng lượng cực cao trong 
khoảng thời gian một vài trăm 
femo giây, đủ ngắn như các chớp 
sáng để có thể chụp nhanh được 
các phân tử bị đóng băng trong 
thời gian đó và với bước sóng đủ 
nhỏ để cung cấp các hình ảnh phân 
giải ở cấp độ nguyên tử. 

Trong mỗi một giây, các nhà 
khoa học có thể thu được hơn 3000 
bức ảnh X-quang chất lượng tốt từ 
thiết bị của XFEL trong khi các 
thiết bị khác chỉ đem lại 100 bức. 
Dự kiến, chi phí dành cho việc 
thực hiện nghiên cứu các phản ứng 
sinh học và hóa học trên những 
thiết bị hiện đại này cũng sẽ thấp 

hơn khi cơ sở đầu tiên của XFEL 
tại Trung tâm Gia tốc Electron Đức 
(DESY) ở Hamburg, Đức và ĐH 
bang Arizona ở Tempe, Mỹ, mở 
cửa.  

Cuộc chiến trong ngành công 
nghiệp vũ trụ 

Sau hơn một năm trì hoãn, các 
công ty hàng không vũ trụ Boeing 
và SpaceX dự định phóng tàu vũ 
trụ của họ tới Trạm Không gian 
quốc tế cho NASA vào tháng 
11/2018. Kế hoạch này được phát 
triển từ năm 2014 nhằm cho phép 
NASA tiếp tục đưa các phi hành 
gia lên tàu vũ trụ của Mỹ, kể từ sau 
năm 2011. Cả hai nhà cung cấp 
này phải chứng minh rằng hệ thống 
của họ đã sẵn sàng thực hiện các 
chuyến bay đến trạm không gian. 
Sau các cuộc thử nghiệm bay 
không xác định, cả hai công ty sẽ 
thực hiện một chuyến bay thử 
nghiệm với phi hành đoàn. 

Phương pháp điều trị bệnh 
Những nỗ lực đưa các công cụ 

chỉnh sửa gene như CRISPR-cas9 
tới các phòng khám đang phát 
triển. Giai đoạn đầu của thử 
nghiệm CRISPR trên người - chỉnh 
sửa tế bào miễn dịch để giải quyết 
ung thư phổi - sẽ kết thúc vào 
tháng Tư. Các công ty bao gồm 
Locus Biosciences (Research 
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Triangle Park, California) và Eligo 
Bioscience (Paris) sẽ cùng hướng 
tới thử nghiệm sử dụng các thực 
khuẩn thể (bacteriophages) khai 
thác hệ thống CRISPR để chống lại 
vi khuẩn kháng kháng sinh. Và thử 
nghiệm đầu tiên sử dụng các tế bào 
gốc phôi (induced pluripotent stem 
- iPS) chữa trị bệnh Parkinson sẽ 
được bắt đầu ở Kyoto (Nhật Bản) 
vào cuối năm. 

Gia tốc các hạt sơ cấp 
Đây là thời điểm tăng tốc cho 

phương pháp mới về gia tốc các 
hạt. Các nhà khoa học với thí 
nghiệm AWAKE tại CERN, phòng 
thí nghiệm vật lý hạt của châu Âu 
gần Geneva (Thụy Sĩ) đã chỉ ra 
nguyên lý đằng sau đề xuất gia tốc 
các electron trên sóng plasma là 
âm thanh. Và hiện giờ, họ đang 
thực hiện điều đó. Nếu thành công, 
công nghệ này có thể tạo ra các vụ 
va chạm ở quy mô nhỏ hơn và chi 
phí thấp hơn. 

 (Theo nature.com) 
 

 
 

 
VIỆT NAM – CUBA CHUNG 
TAY THÚC ĐẨY HỢP TÁC 
KH&CN 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 

nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh cho 
biết như trên tại buổi tiếp Đại sứ 
Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng 
hoà Cuba tại Việt Nam Lianys 
Torres Rivera diễn ra tại Hà Nội 
vào hồi tháng 01/2018. 

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh cho biết, Cuba là đối tác 
truyền thống của Việt Nam. Hai 
nước đã ký Hiệp định khung về 
hợp tác Khoa học – Kỹ thuật ở cấp 
Chính phủ vào năm 1997. Thời 
gian đầu, hai Bên chủ yếu tập trung 
vào việc trao đổi các Đoàn chuyên 
gia (mỗi năm từ 20 đến 25 Đoàn) 
và triển khai hợp tác trong các lĩnh 
vực như nông nghiệp, y tế, thủy 
sản, du lịch, văn thư lưu trữ và cơ 
yếu.  

Từ năm 2006, hai Bên bắt đầu 
triển khai các dự án hợp tác cụ thể, 
các dự án này chủ yếu nhằm giúp 
bạn về kinh phí và kỹ thuật. Cụ thể 
từ năm 2006 - 2010 hai bên đã có 4 
dự án hợp tác KH&CN theo Nghị 
định thư.  

Ngoài ra, những năm gần đây hai 
Bên đã có một số hoạt động hợp 
tác, hữu nghị cụ thể như: Bộ 
KH&CN Việt Nam và Công ty 
TNHH Fawoo Kidi đã trao tặng 
con đường ánh sáng hữu nghị nối 
công viên Hòa Bình, nơi đặt tượng 
đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Quảng trường Cách mạng có tượng 
đài vị anh hùng dân tộc Cuba Jose 
Marti tại trung tâm Thủ đô La 
Habana. Con đường này đã được 
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cắt 
băng khánh thành nhân chuyến 
thăm chính thức Cuba vào tháng 
4/2012.  

Từ năm 2012, hai Bên chú trọng 
tập trung vào các dự án hợp tác 
nghiên cứu chung nhằm tận dụng 
được các thế mạnh về KH&CN của 
cả hai nước nhằm phục vụ cho các 
nhu cầu cần thiết của hai quốc 
gia. Một số chương trình hợp tác 
KH&CN nổi bật giữa Việt Nam - 
Cuba từ năm 2012 cho tới nay 
như: Dự án “chuyển giao công 
nghệ xây dựng hầm khí sinh học 
cỡ lớn tại Cuba”; Dự án “Nghiên 
cứu, hợp tác phát triển cây bơ chất 
lượng cao tại một số vùng sinh thái 
thích hợp của Việt Nam”; dự án 
“Giải pháp quy hoạch không gian 
công cộng ven biển cho các đô thị 
du lịch nhằm tăng cường khả năng 
tiếp cận và thích ứng với biến đổi 
khí hậu”; Dự án “Lắp đặt Hệ đảo 
hàng và Hệ điều khiển máy chiếu 
xạ nguồn Cobalt-60”; Dự án 
“Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thiết 
bị bảo mật kênh dữ liệu trên môi 
trường mạng máy tính”; Dự án 
“Đánh giá chế phẩm BACTIVEC 

(Bacillus thuringiensis) diệt bọ gậy 
muỗi truyền bệnh số xuất huyết 
dengue”. 

Tại kỳ họp 35 Uỷ ban liên Chính 
phủ Việt Nam - Cuba tổ chức vào 
tháng 10/2017, hai Bên đã thống 
nhất đưa vào 03 nhiệm vụ cụ thể 
để triển khai thực hiện từ năm 
2018. Cụ thể là, hợp tác xây dựng 
văn bản pháp luật, cơ chế chính 
sách, chương trình phát triển 
KH&CN; Đổi mới mô hình quy 
hoạch xây dựng khu kinh tế tổng 
hợp ven biển hướng tới mục tiêu 
tăng cường liên kết vùng, bảo vệ 
môi trường và ứng phó với biến 
đổi khí hậu; Hợp tác nghiên cứu 
sản xuất kháng nguyên vắc - xin ho 
gà vô bào (3-aP) để sản xuất Vắc 
xin Ho gà vô bào, trên cơ sở ứng 
dụng kỹ nghệ chuyển gen và lên 
men. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn 
mạnh, Việt Nam – Cuba đang đang 
hợp tác chặt chẽ hiệu quả, mong 
muốn Đại sứ Lianys Torres Rivera 
tiếp tục nền tảng và truyền thống 
đã tạo dựng được để chung tay 
thúc đẩy hợp tác KH&CN.  

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cũng đã trao đổi 
với Đại sứ Lianys Torres Rivera 
trong thời gian tới Bộ KH&CN 
Việt Nam và Bộ Khoa học, Công 
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nghệ và Môi trưởng Cuba sẽ tích 
cực thảo luận để tiến tới ký kết 
Thỏa thuận hợp tác giữa hai Bộ về 
KH&CN.  

Đại sứ Lianys Torres Rivera đã 
bày tỏ vui mừng hợp tác giữa Bộ 
KH&CN và Đại sứ quán Cuba thời 
gian qua rất chặt chẽ và hiệu quả. 
Đại sứ Lianys Torres Rivera cam 
kết trong nhiệm kỳ công tác của 
mình sẽ nỗ lực để thúc đẩy mạnh 
mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác 
KH&CN giữa hai nước. 

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 

 
BỘ KH&CN RA LỘ TRÌNH 
CHUYỂN ĐỔI ÁP DỤNG 
TCVN ISO 9001:2015 

Ngày 21/2/2018, Bộ Khoa học và 
Công nghệ đã có công văn gửi các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ cùng UBND các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương về việc lộ trình chuyển đổi áp 
dụng TCVN ISO 9001:2015. 

 
Lộ trình chuyển đổi từ TCVN 

ISO 9001:2008 sang tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sẽ 
được hoàn tất trước ngày 

30/6/2021. Theo đó, thực hiện quy 
định tại điểm c khoản 4 Điều 4 
Quyết định số 19/2014/QĐ- TTg, 
Bộ Khoa học và Công nghệ hướng 
dẫn lộ trình việc xây dựng, áp dụng 
hệ thống quản lý chất lượng theo 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 vào hoạt động của các 
cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống 
hành chính nhà nước như sau: 

Đối với các cơ quan, tổ chức lần 
đầu xây dựng, áp dụng hệ thống 
quản lý chất lượng: nghiên cứu, áp 
dụng theo tiêu chuẩn quốc gia 
TCVN ISO 9001:2015. 

Đối với các cơ quan, tổ chức đã 
xây dựng, áp dụng hệ thống; quản 
lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008. 

Các Bộ, ngành, địa phương căn 
cứ vào tình hình thực tế, xây dựng 
kế hoạch chuyển đổi việc xây 
dựng, áp dụng hệ thống quản lý 
chất lượng theo tiêu chuẩn quốc 
gia TCVN ISO 9001:2008 sang 
tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2015 đối với các cơ quan, tổ 
chức thuộc Bộ, ngành, địa phương 
cho phù hợp, bảo đảm tiết kiệm, 
tránh lãng phí, hoàn thành việc 
chuyển đổi trước ngày 30/6/2021. 

 (vietq.vn) 
 

TẬP TRUNG “HẬU KIỂM”, 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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KHÔNG ĐỂ HÀNG HOÁ KÉM 
CHẤT LƯỢNG TRÀN VÀO 
VIỆT NAM 

Đẩy mạnh công tác “hậu kiểm” 
là cách tiếp cận được nhiều nước 
trên thế giới áp dụng, tại Việt Nam 
thời gian trước “tiền kiểm” là 
chính, do vậy chuyển sang “hậu 
kiểm” sẽ tạo cho doanh nghiệp 
điều kiện tiếp cận nhanh thị trường 
nhưng phải đảm bảo quản lý chất 
lượng sản phẩm, không để hàng 
hóa kém chất lượng thâm nhập vào 
thị trường. 

 Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) ban hành Quyết định số 
3482/QĐ-BKHCN ngày 8/12/2017 
về việc công bố sản phẩm, hàng 
hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm 
quản lý của Bộ KH&CN. Theo đó, 
các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 
gồm: Xăng dầu, nhiên liệu hóa 
lỏng, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, 
thiết bị điện - điện tử, sắt thép các 
loại... được quản lý theo nội dung 
tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(QCVN) nhằm quản lý chất lượng 
hàng hóa nhập khẩu, không để sản 
phẩm hàng hóa kém chất lượng 
xâm nhập vào Việt Nam. 

Theo ông Trần Văn Vinh, Tổng 
Cục trưởng, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng, năm 2018, 

Tổng cục tiếp tục triển khai mạnh 
mẽ các Nghị quyết, đặc biệt là 
Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, 
Nghị quyết số 01-2018/NQ-CP, 
đồng thời thực hiện Nghị quyết số 
75/NQ-CP, Bộ KH&CN cùng với 
các Bộ, ngành chủ động rà soát lại 
danh mục hàng hóa nhóm 2 nhằm 
tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho 
doanh nghiệp.  

Theo đó, ít nhất 50% số mặt hàng 
trong danh mục hàng hóa nhóm 2 
thuộc diện kiểm tra nhà nước trước 
khi thông quan thuộc phạm vi quản 
lý của các Bộ đã được loại bỏ so 
với trước nhằm tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.  

Đồng thời, Tổng cục cũng rà soát 
các văn bản quy phạm pháp luật 
liên quan đến quy định về chứng 
nhận hợp quy, quản lý chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa theo quy định 
tại Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, Luật Tiêu chuẩn và Quy 
chuẩn kỹ thuật, Luật An toàn thực 
phẩm.  

Các sản phẩm hàng hóa nhóm 2 
gồm: Xăng dầu, nhiên liệu hóa 
lỏng, mũ bảo hiểm, đồ chơi trẻ em, 
thiết bị điện - điện tử, sắt thép các 
loại... được quản lý theo nội dung 
tên sản phẩm, hàng hóa, mã HS, 
quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(QCVN) nhằm quản lý chất lượng 
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hàng hóa nhập khẩu, không để sản 
phẩm hàng hóa kém chất lượng 
xâm nhập vào Việt Nam.  

Để công tác kiểm tra sản phẩm, 
hàng hóa chuyên ngành nhóm 2 có 
hiệu quả, không để sản phẩm hàng 
hóa kém chất lượng xâm nhập vào 
thị trường, Bộ KH&CN đã chủ trì 
phối hợp với các Bộ, ngành liên 
quan rà soát sản phẩm hàng hóa 
nhóm 2, Tổng cục được giao làm 
việc với 12 Bộ, ngành thống nhất 
được danh mục sản phẩm hàng hóa 
cần phải tiền kiểm, hậu kiểm và đã 
xác định, ban hành được danh mục 
sản phẩm hàng hóa nhóm 2. 
Trường hợp sản phẩm, hàng hóa 
ban hành trong danh mục chưa có 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, 
chưa có biện pháp quản lý thì phải 
xây dựng văn bản, các biện pháp 
quản lý phù hợp.  

Hiện còn một số sản phẩm hàng 
hóa của các bộ, ngành chưa có tiêu 
chuẩn kỹ thuật, cách thức quản lý 
rõ ràng dẫn đến khi nhập khẩu vào 
Việt Nam, sản phẩm hàng hóa đó 
không biết tuân thủ hay áp dụng 
theo tiêu chuẩn, nguyên tắc nào 
dẫn đến khó khăn và mất thời gian 
cho doanh nghiệp nhập khẩu.  

Đẩy mạnh công tác “hậu kiểm” là 
cách tiếp cận được nhiều nước trên 
thế giới áp dụng, tại Việt Nam thời 

gian trước “tiền kiểm” là chính, do 
vậy chuyển sang “hậu kiểm” sẽ tạo 
cho doanh nghiệp điều kiện tiếp 
cận nhanh thị trường nhưng phải 
đảm bảo quản lý chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa không bị thay đổi, 
không để hàng hóa kém chất lượng 
thâm nhập vào thị trường.  

Do vậy, sự phối kết hợp giữa các 
bộ, ngành chính là việc ban hành 
các quy chuẩn, tiêu chuẩn để công 
tác quản lý nhà nước “hậu kiểm” 
có hiệu quả. Các cơ quan quản lý 
nhà nước phải tập trung nhiều hơn 
nữa vào công tác “hậu kiểm”, 
không để sản phẩm hàng hóa kém 
chất lượng xâm nhập vào thị 
trường. Ngoài ra, nhận thức của 
doanh nghiệp trong trách nhiệm 
thực hiện “hậu kiểm” rất quan 
trọng để phối hợp với các bộ, 
ngành, cơ quan quản lý nhà nước 
thực hiện “hậu kiểm”.  

 (Tổng hợp) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Phát hiện vật liệu giá rẻ để sản 
xuất đèn LED chất lượng cao 

Một nhóm nghiên cứu đứng đầu 
là các kỹ sư tại Trường Đại học 
California, San Diego đã sử dụng 
công cụ khai thác dữ liệu và tính 

TIN NGẮN KH&CN 
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toán để phát hiện ra vật liệu 
phốtpho mới giá rẻ dùng để sản 
xuất đèn LED ánh sáng trắng. Mẫu 
đèn LED này cho chất lượng màu 
sắc trung thực hơn nhiều so với 
đèn LED thương mại hiện có trên 
thị trường. 

Nhóm nghiên cứu tại Trường Đại 
học California và Đại học quốc gia 
Chonnam ở Hàn Quốc đã khám 
phá ra loại phốtpho mới. Loại 
phốtpho này chủ yếu được sản xuất 
từ các nguyên tố đất hiếm dồi dào, 
thông qua các phương pháp công 
nghiệp để cho ra đời đèn LED có 
chất lượng màu sắc sống động và 
trung thực. 

Phốtpho mới được chế từ các 
nguyên tố strontium, lithium, nhôm 
và oxy (sự kết hợp này được gọi là 
SLAO), đã được phát hiện bằng 
cách sử dụng phương pháp tính 
toán có hệ thống, tốc độ cao do 
phòng thí nghiệm của Giáo sư kỹ 
thuật nano Shyue Ping Ong cũng là 
trưởng nhóm nghiên cứu phát triển. 
Nhóm nghiên cứu đã sử dụng siêu 
máy tính để dự báo về SLAO, vật 
liệu đầu tiên có sự kết hợp của 
strontium, lithium, nhôm và oxy. 
Các tính toán cũng dự báo vật liệu 
này có độ ổn định và hoạt động tốt 
như phốtpho của đèn LED. Chẳng 
hạn, theo dự báo, vật liệu có khả 

năng phát sáng khi bị kích thích 
bởi một nguồn sáng năng lượng 
cao. 

Nhóm nghiên cứu đã tìm ra công 
thức sản xuất loại phốtpho mới với 
khả năng hấp thụ ánh sáng và phát 
sáng. Sau đó, các nhà khoa học đã 
tối ưu hóa công thức phốtpho phục 
vụ cho sản xuất công nghiệp và 
chế tạo mẫu đèn LED ánh sáng 
trắng từ vật liệu phốtpho mới. Đèn 
LED đã được đánh giá theo Chỉ số 
hoàn màu (CRI) có giá trị từ 0-100 
thể hiện mức độ trung thực về màu 
sắc của một nguồn ánh sáng. Nhiều 
loại đèn LED thương mại có giá trị 
CRI khoảng 80. Đèn LED được 
sản xuất từ loại phốtpho mới cho 
giá trị CRI trên 90. Các nhà khoa 
học đang nghiên cứu để cải thiện 
hiệu quả của vật liệu. 

 (vista.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam giúp Lào xây Trung 
tâm đào tạo cán bộ quản lý 
KHCN 

Chiều 4/2, tại thủ đô Vientiane, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc và Thủ tướng Lào 
Thoonglun Sisoulith đã cùng tham 
dự lễ khánh thành Trung tâm Đào 
tạo cán bộ quản lý KH&CN của 
nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân 
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Lào, một biểu tượng hợp tác 
KH&CN Việt-Lào, và chứng kiến 
lễ ký Biên bản bàn giao giữa Bộ 
KH&CN Việt Nam và Bộ KH&CN 
Lào.  

Tại Kỳ họp lần thứ 35 Ủy ban 
liên Chính phủ về hợp tác kinh tế, 
văn hóa, giáo dục, khoa học kỹ 
thuật giữa Chính phủ Việt Nam và 
Chính phủ Lào tại Vĩnh Phúc ngày 
19/12/2012, Bộ KH&CN Việt 
Nam được Thủ tướng Chính phủ 
giao triển khai Dự án đầu tư xây 
dựng Trung tâm đào tạo cán bộ 
quản lý KH&CN của Lào từ nguồn 
vốn ODA của Chính phủ Việt Nam 
dành cho Chính phủ Lào. Dự án 
khởi công tháng 9/2015 và đã hoàn 
thành, nghiệm thu vào tháng 
12/2017 theo đúng tiến độ, đảm 
bảo chất lượng theo yêu cầu và quy 
định đề ra.  

Dự án có tổng mức đầu tư được 
Chính phủ Việt Nam phê duyệt là 
trên 98 tỷ đồng. Dự án hoàn thành 
đảm bảo hạ tầng phục vụ công tác 
nghiên cứu khoa học, đào tạo cán 
bộ quản lý khoa học Lào đáp ứng 
quy mô đào tạo từ 600-800 lượt 
người/năm và nơi làm việc cho 
khoảng 70 cán bộ, nhà khoa học, 
giáo viên giảng dạy, góp phần đạt 
mục tiêu chiến lược phát triển 
KH&CN của Chính phủ Lào... 

Trong giai đoạn 2012-2017, có 
308 lượt cán bộ của Lào được đào 
tạo ngắn hạn và dài hạn tại Việt 
Nam, con số này là khiêm tốn so 
với nhu cầu và định hướng phát 
triển đội ngũ cán bộ KH&CN của 
Lào hiện nay.  

Vì vậy, Trung tâm đào tạo cán bộ 
quản lý KH&CN khi đi vào vận 
hành sẽ là cơ sở nghiên cứu khoa 
học và đào tạo cán bộ có trình độ 
đại học, sau đại học chuyên ngành 
về quản lý KH&CN quan trọng, 
đáp ứng nhiệm vụ và mục tiêu phát 
triển của Bộ KH&CN được Đảng 
và Chính phủ Lào tin tưởng giao 
phó; qua đó, góp phần đưa 
KH&CN trở thành động lực chính 
phát triển kinh tế-xã hội của đất 
nước Lào.  

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ 

tướng Thongloun Sisoulith xem các sản 
phẩm công nghệ. 

Cũng theo thông tin tại buổi lễ, 
Học viện Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo thuộc Bộ 
KH&CN Việt Nam, đơn vị kết 
nghĩa với Trung tâm đào tạo cán 
bộ quản lý KH&CN của Lào, sẽ 
cùng phối hợp tổ chức khóa đào 
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tạo đầu tiên cho hơn 50 cán bộ 
quản lý từ Bộ KH&CN, một số bộ, 
ngành và doanh nghiệp của Lào về 
hoạt động khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Đây sẽ là hoạt động khởi 
đầu cho chương trình hợp tác trong 
năm 2018 giữa hai đơn vị. 

 (vietnamplus.vn) 
 

 Demo Day 2018: Tìm kiếm 
nhà đầu tư cho 10 startup tiềm 
năng  

Ngày 1/2/2018, Ngày hội Demo 
Day 2018 đã được tổ chức tại trụ 
sở Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN). Chương trình có sự 
tham gia của ông Trần Văn Tùng, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN và đại 
diện VSV, các nhà hoạch định 
chính sách, các nhà đầu tư và 
startup trong và ngoài nước. 

Năm 2017 đánh dấu bước phát 
triển quan trọng của hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt 
Nam với đề án “Hỗ trợ Hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
đến năm 2025” - Gọi tắt là Đề án 
844 do Bộ KH&CN khởi xướng 
chính thức đi vào hoạt động. 

Trải qua 4 lần tổ chức, Demo 
Day năm nay được xem là năm 
thành công khi đã nhận được sự 
đầu tư lên tới 84 triệu USD từ 
Lotte Accelerator. Bà Thạch Lê 

Anh - Chủ nhiệm chương trình 
Vietnam Silicon Valley cho biết, 
năm nay, VSV cũng nhận được 
nhiều hồ sơ của các startup đến từ 
các nước trên thế giới như Hàn 
Quốc, Singapore và Nga. Trong đó 
có 3 nhóm đã cùng với startup Việt 
Nam lọt vào vòng bootcamp với 4 
tháng huấn luyện đặc biệt để hoàn 
thiện mô hình kinh doanh và xác 
thực thị trường. 

Trong Demo Day 2018, 10 
startup sau khi trải qua khóa huấn 
luyện đặc biệt và nhận tiền đầu tư 
ban đầu từ VSV đã có được sản 
phẩm và thị trường nhất định. 10 
startup được tham gia thuyết trình 
trong Demo Day 2018 là Canets, 
Fesh Deli, Hue Packaging, True 
Juice, 689 Cloud, Turiple by 
Cores, Roborzoid, Handfree, 
Winme, Peko Peko. Trong đó 
nhiều startup đã đạt được các thành 
quả bước đầu như 689 Cloud có 
khách hàng lớn như Ngân hàng 
BIV, HandFree có được hàng trăm 
khách hàng với hàng chục nghìn 
lượt sử dụng dù mới triển khai 4 
tháng tại TP Hồ Chí Minh... 

(Báo KH&PT) 
 

 Phê duyệt Chương trình mục 
tiêu Công nghệ thông tin 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
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duyệt Chương trình mục tiêu Công 
nghệ thông tin (CNTT) giai đoạn 
2016 - 2020. 

 
Theo mục tiêu đến năm 2020, 

100% các bộ, cơ quan ngang bộ, 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
trung ương có nền tảng chia sẻ, 
tích hợp dùng chung; đáp ứng kết 
nối trên 50% các hệ thống thông 
tin của các bộ, ngành, địa phương 
có nhu cầu được kết nối, chia sẻ dữ 
liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia; 
30% hồ sơ thủ tục hành chính của 
các địa phương được xử lý trực 
tuyến tại mức độ 4; trên 50% hồ sơ 
thủ tục hành chính cần trao đổi 
giữa các bộ phận một cửa liên 
thông được trao đổi qua môi 
trường mạng; hoàn thành xây dựng 
hệ thống kết nối liên thông các hệ 
thống thông tin ở trung ương và 
địa phương để kết nối các hệ thống 
dịch vụ của các bộ, ngành, địa 
phương đã sẵn sàng; trên 80% hệ 
thống thông tin từ cấp độ 3 trở lên 
của các địa phương được áp dụng 
phương án bảo đảm an toàn thông 
tin phù hợp với tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn 
hệ thống thông tin theo cấp độ. 

Đồng thời, đưa Việt Nam ra khỏi 
danh sách 20 quốc gia có tỷ lệ lây 
nhiễm phần mềm độc hại cao nhất 
trên thế giới theo xếp hạng của các 
tổ chức quốc tế. 100% dịch vụ 
công cấp độ 4 có giải pháp xác 
thực điện tử tập trung và tối thiểu 
50% cổng thông tin điện tử của các 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương được giám sát an toàn thông 
tin mạng, trong đó ưu tiên cho các 
tỉnh ở địa bàn khó khăn, chưa tự 
cân đối được ngân sách; hỗ trợ xây 
dựng 7 khu công nghệ thông tin 
tập trung thuộc Quyết định số 
392/2015/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 
của Thủ tướng Chính phủ; hỗ trợ 
nghiên cứu, phát triển tối thiểu 3 
sản phẩm phần cứng điện tử thuộc 
lĩnh vực vi mạch, chíp bán dẫn; 06 
sản phẩm nền tảng dùng trong cơ 
quan nhà nước và xã hội; 1 sản 
phẩm nội dung số phục vụ cơ quan 
nhà nước. 

Triển khai dịch vụ công trực 
tuyến mức độ cao tại các cơ quan 
Quy mô của Chương trình gồm đầu 
tư cơ sở hạ tầng CNTT tuân thủ 
khung kiến trúc Chính phủ điện tử 
Việt Nam, kiến trúc Chính phủ 
điện tử cấp bộ, kiến trúc Chính phủ 
điện tử cấp tỉnh, đảm bảo an toàn, 
bảo mật và kết nối liên thông giữa 
các địa phương và trung ương và 
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với các hệ thống thông tin dùng 
chung cấp quốc gia; xây dựng các 
cơ sở dữ liệu quốc gia, hạ tầng kỹ 
thuật hệ thống thông tin và cơ sở 
dữ liệu của bộ, ngành, địa phương 
tạo cơ sở ứng dụng CNTT trong 
nội bộ, phục vụ cung cấp dịch vụ 
công trực tuyến mức độ cao. 

Cùng với đó là triển khai các dịch 
vụ công trực tuyến mức độ cao tại 
các bộ, ngành và địa phương; đầu 
tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng và giải 
pháp bảo đảm an toàn thông tin 
cho các hệ thống thông tin quan 
trọng, hệ thống xử lý các mối nguy 
hại thường trực trên mạng, hệ 
thống giám sát an toàn thông tin 
các trang, cổng thông tin điện tử 
của các cơ quan, tổ chức; đầu tư 
xây dựng hệ thống xác thực điện tử 
quốc gia; hỗ trợ xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật thiết yếu cho 5 khu CNTT 
tập trung tại các địa phương lợi thế 
và vùng kinh tế trọng điểm;... 

(chinhphu.vn) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Phát động cuộc thi tài năng 
Robotacon tỉnh BR-VT lần thứ I 

Ngày 23-2, Sở GD-ĐT có công 
văn yêu cầu Phòng GD-ĐT các 
huyện, thành phố và các trường 
THPT trên địa bàn tỉnh tuyên 
truyền và phát động cuộc thi tài 

năng Robotacon tỉnh BR-VT lần 
thứ I năm 2018.  

Đây là cuộc thi dành cho tất cả 
HS từ cấp TH đến THPT do Sở 
GD-ĐT, Tỉnh Đoàn và Công ty 
TNHH GD-ĐT Hoàng Nguyên 
(TP.Vũng Tàu) phối hợp tổ chức. 
Thí sinh dự thi tham gia theo hình 
thức cá nhân hoặc đồng đội (2 
thành viên/đội) và đăng ký trực 
tiếp tại Phòng Tuyên truyền-Giáo 
dục (Nhà Văn hóa Thanh niên tỉnh) 
hoặc qua số điện thoại: 
0906787865, thời gian nhận hồ sơ 
đến hết ngày 7-4. Dự kiến, cuộc thi 
diễn ra vào ngày 22-4 tại Nhà Văn 
hóa Thanh niên tỉnh.  

Các nội dung thi bao gồm: Robot 
đá bóng, robot sumo không lập 
trình (dành cho học viên của lớp 
Stem robot cấp TH); robot lập trình 
cơ bản, robot lập trình nâng cao, 
robot sumo lập trình (dành cho học 
viên lớp Stem robot cấp THCS) và 
robot sáng tạo (dành cho HS từ TH 
đến THPT).  

Cuộc thi nhằm trang bị cho HS 
những kiến thức, kỹ năng thực 
hành, ứng dụng kiến thức của các 
bộ môn: Khoa học, Công nghệ, Kỹ 
thuật, Vật lý và Toán học vào thực 
tế thông qua việc lắp ráp và lập 
trình robot. 

 (Báo BR-VT) 
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THIẾT BỊ SẤY LẠNH MSL300 

Thiết bị sấy lạnh MSL 300 gồm: 
Bộ điều khiển trung tâm, hệ thống 
điều khiển gió khép kín, khung 
máy, khoang sấy gồm các khay sấy 
bằng sơn nhiệt tĩnh điện hoặc inox, 
bộ phận tạo nhiệt. 

Thiết bị có trọng lượng 120 kg, 
kích thước: 10x95x150 cm; thể 
tích sấy: 300 lít; 20 kg/mẻ. Nhiệt 
độ hoạt động của thiết bị từ 10-
600C; độ ẩm thành phẩm từ 5-20%. 
Thiết bị sấy lạnh sử dụng bộ điều 
khiển tự động điều chỉnh các thông 
số như: Nhiệt độ sấy, độ ẩm và 
thời gian sấy khô sản phẩm thông 
qua các nút bấm trên bảng điều 
khiển. Nhờ màn hình LCD hiển thị 
các thông số trong quá trình sấy, 
người sử dụng dễ dàng theo dõi và 
điều khiển thiết bị. 

Thiết bị sấy lạnh MSL 300 sử 
dụng để sấy hoa quả, các loại nông 
sản và rau xanh, một số loại thực 
phẩm (các loại thịt…), hải sản 
(tôm, cá…). 

Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ 
phần công nghệ Machtech Việt 
Nam. Số 42, ngõ 230/21 Định 
Công Thượng, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, TP Hà Nội; Tel: 

0984898720. 
 (khoahocvacongnghevietnam) 

 
GIỐNG LÚA AN SINH 1399 

Mới đây, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn đã công nhận 
giống lúa An Sinh 1399 là tiến bộ 
kỹ thuật mới. Đây là giống lúa do 
các nhà khoa học thuộc Viện Khoa 
học kỹ thuật nông nghiệp Duyên 
hải Nam Trung Bộ nghiên cứu lai 
tạo. 

Giống lúa An Sinh 1399 có thời 
gian sinh trưởng ngắn (vụ hè thu 
95-98 ngày, vụ đông xuân 100-105 
ngày), khả năng đẻ nhánh trung 
bình (250-300 bông/m2), kháng rầy 
và bệnh đạo ôn, năng suất trung 
bình đạt 7-9,5 tấn/ha trong vụ đông 
xuân và 5,5-6 tấn/ha vụ hè thu, 
chất lượng tốt (cơm mềm, dẻo, 
thơm nhẹ), tỷ lệ gạo lật và gạo xát 
trắng khá cao (78 và 70,8%), hàm 
lượng Amylose 17,2%. Giống lúa 
An Sinh 1399 thích hợp cho canh 
tác các vụ trong năm tại vùng 
Duyên hải Nam Trung Bộ. 

Chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa 
học kỹ thuật nông nghiệp Duyên 
hải Nam Trung Bộ. Khu vực 8, 
phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, 
tỉnh Bình Định. Tel: 
0256.3846626. 

 (khoahocvacongnghe) 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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CÔNG BỐ DANH SÁCH CÁC 
TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN, 
GIÁM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG 
SẢN PHẨM DỆT MAY 

Bộ trưởng Bộ Công Thương đã 
ký Quyết định số 560/QĐ-BCT 
ngày 13/ 2/2018 về việc chỉ định tổ 
chức chứng nhận, giám định sản 
phẩm dệt may. 

Theo đó, căn cứ Thông tư số 
21/2017/TT-BCT ngày 23/10/2017 
của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
Ban hành Quy chuẩn quốc gia về 
mức giới hạn hàm lương 
formaldehyt và các amin thơm 
chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo 
trong sản phẩm Dệt May, Bộ 
trưởng Bộ Công Thương đã ký 
Quyết định số 560/QĐ-BCT ngày 
13/2/2018 về việc chỉ định tổ chức 
chứng nhận, giám định sản phẩm 
dệt may. 

 
Các tổ chức được chỉ định giám 

định, chứng nhận chất lượng sản 
phẩm dệt may theo Quyết định 560 
gồm: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 3; 

Viện Dệt May; Chi nhánh công ty 
CP Tập đoàn Vinacontrol Hà Nội; 
Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn 
Vinacontrol Hải Phòng; Chi nhánh 
Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol 
TP.Hồ Chí Minh; Công ty CP 
Chứng nhận và Giám định IQC; 
Công ty TNHH Intertek Việt Nam 
và Công ty CP Giám định và Khử 
trùng FCC. 

Theo Quyết định này, các tổ chức 
chứng nhận, giám định được chỉ 
định có trách nhiệm thực hiện việc 
chứng nhận, giám định sản phẩm 
dệt may theo quy định tại Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN: 
01/2017, ban hành kèm theo Thông 
tư 21/2017/TT-BCT ngày 
23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương và phải tuân thủ quy 
định của nhà nước và hướng dẫn 
của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. 

Các tổ chức chứng nhận/giám 
định thực hiện các quy định liên 
quan về lưu mẫu; trình tự, thủ tục, 
lưu giữ hồ sơ chứng nhận/giám 
định chất lượng sản phẩm dệt may 
trong các văn bản quy phạm pháp 
luật và hướng dẫn của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền. 

Quyết định có hiệu lực kể từ 
ngày ký đến hết ngày 31/12/2018. 

(Theo vietq.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


