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LỄ TRAO GIẢI CUỘC THI 
“SÁNG KIẾN VÌ CỘNG ĐỒNG 
NĂM 2018” VÀ PHÁT ĐỘNG 
PHONG TRÀO THI ĐUA 
SÁNG TẠO 

Sáng 2/6, tại Bảo tàng Hồ Chí 
Minh, Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản, Tập 
đoàn Điện lực Việt Nam tổ chức Lễ 
trao giải Cuộc thi “Sáng kiến vì 
cộng đồng năm 2018” và phát 
động phong trào thi đua sáng tạo. 

Đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh - 
Uỷ viên Ban Chấp hành Trung 
ương Đảng, Phó Chủ tịch Nước 
tham dự và trao giải. Tham dự Lễ 
trao giải còn có các đồng chí lãnh 
đạo Ban Nội chính Trung ương; 
Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; 
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và 
Môi trường của Quốc hội; Ban 
Kinh tế Trung ương.     

Về phía Ban Tổ chức có đồng chí 
Chu Ngọc Anh - Uỷ viên Ban 
Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ; đồng chí Đoàn Minh Huấn - 
Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành 
Trung ương Đảng, Tổng Biên tập 
Tạp chí Cộng sản. 

Phát biểu tại Lễ trao giải, ông 
Đoàn Minh Huấn, Tổng biên tập 

Tạp chí Cộng sản nhấn mạnh: 
“Sáng kiến vì cộng đồng” là 
chương trình thường kỳ được tổ 
chức hai năm một lần với mục tiêu 
tìm ra những sáng kiến, ý tưởng, 
những dự án sáng tạo nhằm góp 
phần thúc đẩy và phát huy vai trò, 
đóng góp của nhân dân, đặc biệt là 
thế hệ trẻ, tham gia các hoạt động 
phát triển cộng đồng, góp phần giải 
quyết các vấn đề xã hội, xây dựng 
nét đẹp văn hóa... 

Sau 9 tháng phát động cuộc thi 
“Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ 2 
(từ ngày 25/5/2017 đến 
28/2/2018), Ban tổ chức đã nhận 
được gần 400 sáng kiến dự thi của 
các tác giả và nhóm tác giả trong 
cả nước. 

Các sáng kiến đợt này tập trung 
nhiều ở các lĩnh vực môi trường, 
giáo dục, văn hóa-xã hội; tiếp đến 
là các lĩnh vực giao thông, nông 
nghiệp, kinh tế, y tế, du lịch… 
Trong đó, các sáng kiến nhằm 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
đồng bào các vùng khó khăn và 
các sáng kiến trong lĩnh vực môi 
trường chiếm tỷ lệ cao. Các tác giả 
có sáng kiến dự thi không phân 
biệt độ tuổi cũng như tầng lớp 
nhân dân. Đặc biệt, năm nay, Ban 
tổ chức nhận được bài dự thi viết 
tay của tác giả Phạm Nở, 82 tuổi ở 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và nhiều ý 
tưởng, bài dự thi của các em học 
sinh cấp trung học cơ sở và trung 
học phổ thông trên cả nước, được 
thể hiện một cách sinh động, linh 
hoạt với nhiều hình thức khác 
nhau.  

Qua 2 vòng thẩm định, Ban tổ 
chức đã trao giải cho 12 sáng kiến 
tiêu biểu nhất, gồm: Giải Nhất 
được trao cho sáng kiến “Cải tiến 
dàn quạt tạo oxy để tiết kiệm điện 
trong nuôi tôm”; Giải Nhì được 
trao cho 2 sáng kiến “Bếp lò đun 
tạo nước nóng phục vụ sinh hoạt 
cho học sinh bán trú vùng cao” và 
“Đèn học tiết kiệm đa năng”. Giải 
Ba được trao cho các sáng kiến “Vì 
cuộc sống hòa nhập cho người 
khuyết tật”; “Sản xuất muối sạch 
tự động và tận thu nước ngọt với 
Lều sấy lắp ghép bẫy nhiệt năng 
lượng mặt trời” và “Ứng dụng 
truyền tải thông tin ngập (UDI 
Maps) tại Thành phố Hồ Chí 
Minh”. 

Sáu giải Khuyến Khích được trao 
cho các sáng kiến “Đẩy mạnh công 
tác giáo dục vùng biên và phối hợp 
giải quyết việc làm cho  đồng bào 
biên giới”; “Thắp sáng cộng 
đồng”; “Ngôi nhà nhỏ trên thảo 
nguyên”; “Lan can cầu thang thoát 
hiểm cháy nổ”; “Tuyên truyền bảo 

vệ môi trường nguồn nước và hành 
lang hồ chứa thủy điện”; “Thu thập 
và cung cấp số liệu về độ mặn 
nguồn nước góp phần phục vụ 
nông nghiệp, phát triển đời sống 
nông thôn và đời sống con người”. 

Chia sẻ về sáng kiến “giải pháp 
cải tiến dàn quạt tạo oxy để tiết 
kiệm điện trong nuôi tôm” của đơn 
vị mình, ông Đặng Nguyên 
Phương, đại diện Tổng công ty 
Điện lực miền Nam cho hay, ứng 
dụng này được triển khai trên 161 
hộ nuôi tôm thí điểm tại Sóc 
Trăng. Các hộ nuôi đã tiết kiệm 
được hơn 1.450.000 kWh/năm, 
tương đương gần 2,5 tỷ đồng. 

 
Phó Chủ tịch nước  Đặng Thị Ngọc Thịnh 

phát biểu tại Lễ trao giải Sáng kiến vì 
cộng đồng lần thứ 2. 

Tại Lễ trao giải, Phó Chủ tịch 
nước Đặng Thị Ngọc Thịnh nhấn 
mạnh “Hơn lúc nào hết chủ 
chương “Giáo dục cùng Khoa học 
công nghệ là quốc sách hàng đầu” 
cần phải được các cấp, các ngành, 
các tổ chức, cá nhân triển khai và 
thực hiện có hiệu quả nhằm khai 
thác tối đa tiềm năng trí tuệ sức 
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sáng tạo, tu duy đổi mới, phát huy 
sáng kiến, sự đóng góp công sức 
của các tầng lớp nhân dân trong sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước”. 

Phó Chủ tịch nước ghi nhận sự 
nỗ lực và biểu dương tinh thần vì 
cộng đồng của các tác giả, nhóm 
tác giả 400 sáng kiến tham gia 
chương trình; chúc mừng 12 tổ 
chức, tập thể, cá nhân được hội 
đồng tuyển chọn tuyên dương và 
trao giải thưởng “Sáng kiến vì 
cộng đồng”; đồng thời đánh giá 
cao hiệu quả, tác động xã hội của 
cuộc thi. Cuộc thi không chỉ tôn 
vinh các nhà khoa học, thành tựu 
khoa học và công nghệ, tuyên 
truyền phổ biến tri thức khoa học 
mà còn nâng cao nhận thức, khơi 
dậy niềm tự hào về trí tuệ Việt 
Nam, tinh thần đam mê lao động 
và sáng tạo, khát vọng vươn lên 
của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt 
là thế hệ trẻ, góp phần đưa nền 
khoa học công nghệ Việt Nam hội 
nhập với thế giới và tiếp cận, ứng 
dụng hiệu quả trong cuộc cách 
mạng 4.0 hiện nay. 

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị 
Ngọc Thịnh cũng kêu gọi các tổ 
chức, cá nhân, các cơ sở nghiên 
cứu, đào tạo, đồng bào trong và 
ngoài nước tiếp tục quan tâm, ủng 

hộ và hưởng ứng tích cực cuộc thi 
“Sáng kiến vì cộng đồng”, đặc biệt 
quan tâm tới các lĩnh vực như: xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn 
minh, giảm nghèo bền vững, các 
lĩnh vực về phát triển văn hóa, giáo 
dục - đào tạo, khoa học và công 
nghệ, y tế, quốc phòng… 

Kết thúc Lễ trao giải, Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Chu 
Ngọc Anh đánh giá cao giải 
thưởng “Sáng kiến vì cộng đồng”, 
đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục 
đổi mới cơ chế quản lý hoạt động 
KH&CN để tạo môi trường, chính 
sách thuận lợi cho lực lượng cán 
bộ nghiên cứu trong các lĩnh vực 
chuyên ngành, chuyên môn sâu 
cũng như cộng đồng người dân yêu 
khoa học, đam mê sáng tạo và cải 
tiến kỹ thuật trên khắp mọi miền 
đất nước mà các đồng chí lãnh đạo 
tiền nhiệm trừu mến gọi là “nhà 
khoa học không chuyên” hay “nhà 
khoa học chân đất”. 

Với trách nhiệm là cơ quan quản 
lý thống nhất hoạt động KH&CN 
và đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN 
cùng với các ngành, các cấp luôn 
mong muốn và đã triển khai các 
giải pháp về chính sách cũng như 
hoạt động cụ thể để thúc đẩy và 
huy động được sức mạnh sáng tạo 
của cộng đồng; phát triển, lan tỏa 
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phong trào sáng kiến, ứng dụng 
khoa học kỹ thuật, đổi mới công 
nghệ góp phần nâng cao chất lượng 
cuộc sống của người dân, sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp Việt Nam 
từ đó nâng cao trình độ KH&CN 
đất nước hướng tới mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội bền vững, Bộ 
trưởng nhấn mạnh. 

Kết thúc buổi Lễ, các đại biểu đã 
tham quan triển lãm gian các sản 
phẩm, ý tưởng đạt giải thưởng 
“Sáng kiến vì cộng đồng” năm 
2018. 

 (Tổng hợp) 
 
CHÀO ĐÓN CÔNG NGHỆ 
CHUỖI KHỐI 

Cùng với quá trình hội nhập, Việt 
Nam đang đứng trước ngưỡng cửa 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 và kinh tế số - nơi mà tác 
động công nghệ có thể lan đến mọi 
lĩnh vực kinh tế - xã hội. Trong đó 
có công nghệ “chuỗi khối”- 
Blockchain. 

  
Ảnh minh hoạ 

 Không khó để nhận ra sự háo 

hức của rất nhiều gương mặt trong 
hàng nghìn người cùng chen nhau 
để có được một suất vào cửa ở hội 
thảo Blockchain Festival diễn ra tại 
TPHCM ngày 24/5. Họ không phải 
là các nhà công nghiệp hay doanh 
nhân theo nghĩa truyền thống mà 
đa phần đều là những người trẻ và 
rất nóng lòng được tiếp cận với 
một trào lưu công nghệ đang trở 
thành từ khóa khá “hot” thời gian 
gần đây - công nghệ Blockchain 
(chuỗi khối). 

Nói một cách đơn giản và ngắn 
gọn thì Blockchain là công nghệ 
lưu trữ và truyền tải thông tin bằng 
các khối được liên kết với nhau và 
mở rộng theo thời gian. Công nghệ 
Blockchain có thể chống lại sự 
thay đổi dữ liệu và chỉ được bổ 
sung khi có sự đồng thuận của tất 
cả các “nút” trong hệ thống. Điều 
này có thể giúp hệ thống trao đổi 
dữ liệu vẫn có thể tiếp tục hoạt 
động bình thường và bảo mật 
thông tin khi một phần của hệ 
thống gặp rủi ro bị tấn công. 

Trong cuộc chạy đua công nghệ 
này, dường như ngành tài chính 
đang vượt lên phía trước. Có thể dễ 
dàng nhận thấy bầu không khí ấy 
khi thông tin về các sản phẩm tài 
chính ứng dụng Blockchain xuất 
hiện ở khắp nơi, từ các cuộc gọi 
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điện thoại cá nhân, email, tờ rơi 
giới thiệu dịch vụ, đến cả các 
quảng cáo online, offline; hoặc giả 
cũng không khó để nghe thấy 
những cuộc trò chuyện chớp 
nhoáng về các khoản đầu tư vào 
tiền ảo, vào bitcoin hay vào vô số 
những tài sản tài chính khác… 

Tuy nhiên, nếu tạm gác lại những 
tranh cãi về sự rủi ro và tính pháp 
lý của một số hoạt động đang được 
cho là dựa trên nền tảng công nghệ 
Blockchain như vừa kể thì 
Blockchain đang được giới kinh 
doanh và công nghệ nhìn nhận một 
cách hết sức nghiêm túc, với sự 
xuất hiện của những cái tên doanh 
nghiệp công nghệ mới toanh nhưng 
đã quy tụ được cả trăm nhân lực 
chuyên môn trình độ cao tại Việt 
Nam (Ininitive Blockchain Labs, 
Trung tâm Nghiên cứu công nghệ 
Blockchain Qnet…) hay các câu 
lạc bộ Blockchain ở tầm quốc gia, 
các cuộc thi dành cho Start-up 
muốn ứng dụng Blockchain… 

Gần đây nhất là thông tin về việc 
HSBC Việt Nam thông báo Tập 
đoàn mẹ của họ đã cùng với ING 
Bank (Hà Lan) thực hiện thành 
công giao dịch tài trợ thương mại 
đầu tiên sử dụng công nghệ 
Blockchain cho Cargill - một tập 
đoàn quốc tế về nông nghiệp và 

thực phẩm. Nhờ công nghệ này, 
thời gian trao đổi chứng từ giữa 
các bên liên quan đã được rút ngắn 
về còn 24 giờ, thay vì mất từ 5 đến 
10 ngày theo cách thức truyền 
thống. 

Còn trong một cuộc hội nghị diễn 
ra hồi tháng 4 vừa qua của ngành 
logistics Việt Nam, Blockchain đã 
được đề cập với kỳ vọng có thể 
giúp các doanh nghiệp giám sát 
quá trình vận chuyển, tình trạng và 
tính xác thực của hàng hóa theo 
thời gian thực một cách chuẩn xác 
hơn. 

Cùng với quá trình hội nhập, Việt 
Nam đang đứng trước ngưỡng cửa 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 và kinh tế số - nơi mà tác 
động công nghệ có thể lan đến mọi 
lĩnh vực kinh tế - xã hội. 

Theo TS. Đào Đình Khả, Vụ 
trưởng Vụ Công nghệ thông tin 
(Bộ Thông tin và Truyền thông), 
việc tiếp cận và khai thác công 
nghệ kỹ thuật số, đặc biệt là các 
công nghệ có tính đột phá như 
Blockchain có vai trò hết sức quan 
trọng dù là một công việc không dễ 
dàng. 

Công nghệ không chỉ tạo ra 
những hiệu quả đặc biệt mà trong 
một số trường hợp cũng đồng thời 
phá vỡ các cấu trúc kinh doanh 
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truyền thống, gây ảnh hưởng đến 
quyền lợi của nhiều tập thể… 
Chính vì vậy, làm thế nào để đảm 
bảo quyền lợi của tất cả các bên 
cũng như có cách tiếp cận, có tiêu 
chí phù hợp để công nghệ đi vào 
thực tế là thách thức của nhiều 
quốc gia, kể cả các nước tiên tiến 
như G20 nói chung và Việt Nam 
nói riêng suốt thời gian qua. 

Hiện các cơ quan chức năng đang 
xúc tiến nghiên cứu chính sách cho 
blockchain với chủ trương là mỗi 
mô hình blockchain khác nhau sẽ 
có những yêu cầu và các vấn đề 
cần cân nhắc khác nhau. Trong đó, 
những yếu tố có tính pháp lý sẽ 
được quan tâm gồm có: môi trường 
kết nối các doanh nghiệp không 
qua bên thứ 3, nguyên tắc kiểm 
soát tính tin cậy, cách thức xác 
định trách nhiệm pháp lý của các 
bên liên quan, hiệu năng của hệ 
thống… 

Ông Lê Ngọc Giang (Phòng Luật 
Dân sự và Kinh tế, Bộ Tư pháp) - 
một trong những chuyên gia soạn 
thảo khuôn khổ pháp lý đối với 
tiền ảo cũng cho biết “từ góc nhìn 
của người xây dựng chính sách, có 
thể nói chính phủ Việt Nam đã 
sớm nhận thấy tầm quan trọng của 
Blockchain. Vì vậy, Việt Nam 
đang nỗ lực tìm giải pháp hỗ trợ để 

phát triển công nghệ này. Trong 
đó, một số lĩnh vực ưu tiên có thể 
sẽ được quan tâm nhiều hơn và có 
chính sách khuyến khích trước.” 

Theo nhận định của nhiều tổ chức 
uy tín trên thế giới, trong đó có 
World Bank, Blockchain hiện là 
một trong số 12 hai trụ cột đang 
giúp cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 diễn ra tại nhiều nước và 
bước đầu có những kết quả đáng 
khích lệ. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 
 
 
BỘ KH&CN: ĐẨY MẠNH CƠ 
CHẾ HẬU KIỂM, HỖ TRỢ TỐI 
ĐA DOANH NGHIỆP 

Việc cắt giảm tới 96% hàng hóa 
phải kiểm tra trước thông quan, 
giảm thời gian kiểm tra chất lượng 
hàng nhập khẩu xuống còn 1 ngày 
đã thể hiện sự quyết liệt của Bộ 
KH&CN trong việc thực thi Nghị 
quyết 19 cũng như hỗ trợ tối đa 
cho DN. 

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng Nguyễn Hoàng Linh, theo 
tinh thần của Nghị quyết 
19/2017/NQ-CP (Nghị quyết 19); 
Nghị quyết 75/NQ-CP (Nghị quyết 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 



Số 266 - 6/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 7 

75) của Chính phủ phân công trách 
nhiệm cho các bộ, ngành, địa 
phương trong việc cải cách hoạt 
động kiểm tra chuyên ngành. 

Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo quyết 
liệt của Lãnh đạo Bộ KH&CN, Bộ 
đã chủ động, đi đầu trong nghiên 
cứu, đề xuất, triển khai áp dụng 
mạnh mẽ cơ chế “hậu kiểm”; tham 
mưu Chính phủ nhiều văn bản 
pháp lý liên quan đến công tác đổi 
mới hoạt động kiểm tra chuyên 
ngành đối với hàng hóa xuất nhập 
khẩu như: Nghị định 74/2018/NĐ-
CP trong đó quy định về đổi mới 
hoạt động kiểm tra chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa; NĐ 
119/2017/NĐ-CP về xử phạt vi 
phạm hành chính. Bộ KH&CN đã 
chủ động ban hành Thông tư số 
07/2017/TT-BKHCN ngày 
16/6/2017 sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 
12/12/2012 quy định việc kiểm tra 
nhà nước về chất lượng hàng hoá 
nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản 
lý của Bộ KH&CN để chuyển 91% 
nhóm sản phẩm, hàng hóa (với 
93% loại sản phẩm cụ thể phân 
theo mã HS) do Bộ KH&CN quản 
lý sang cơ chế hậu kiểm. 

Cụ thể đã cắt giảm từ 24 nhóm 
sản phẩm, hàng hóa (với 299 loại 
sản phẩm cụ thể phân theo mã HS) 

phải kiểm tra trước thông quan 
xuống còn 02 nhóm sản phẩm, 
hàng hóa phải kiểm tra (tương ứng 
với 20 loại sản phẩm cụ thể phân 
theo mã HS) là xăng dầu và khí 
dầu mỏ hóa lỏng (LPG). 

Thông tư số 07/2017/TT-
BKHCN đã giúp cắt giảm khoảng 
96% số lô hàng hóa thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ KH&CN phải kiểm 
tra trước thông quan. Ngoài ra, 
ngày 08/12/2017, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN đã ban hành Quyết định 
số 3482/QĐ-BKHCN công bố sản 
phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc 
trách nhiệm quản lý của Bộ 
KH&CN, trong đó đã quy định cụ 
thể tất cả các nhóm sản phẩm, hàng 
hoá có mã HS đầy đủ, xác định rõ 
các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
(QCVN) tương ứng, văn bản quy 
phạm pháp luật quản lý và biện 
pháp quản lý đối với từng chủng 
loại sản phẩm, hàng hóa. 

Thể hiện tinh thần chỉ đạo quyết 
liệt của Lãnh đạo Bộ, ngay từ 
tháng 10/2017, các văn bản pháp lý 
liên quan đã được thực thi và có 
hiệu lực thi hành với việc chuyển 
93% sản phẩm hàng hóa từ tiền 
kiểm sang hậu kiểm. Thời gian 
thông quan hàng hóa tối đa trong 
24 giờ, điều này hoàn toàn đáp ứng 
và vượt mục tiêu của Chính phủ 
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đặt ra theo chỉ tiêu ASEAN +4 là 
90 giờ. 

 
Thiết bị điện - điện tử là một trong những 
nhóm hàng hóa được Bộ KH&CN chuyển 

sang hậu kiểm. Ảnh: HNM 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN còn 
tham mưu cho Chính phủ một loạt 
các cơ chế chính sách để xử lý 
những vướng mắc cho các doanh 
nghiệp trong thời gian vừa qua, cụ 
thể là: xử lý sự chồng chéo trong 
việc kiểm tra chuyên ngành theo 
Quyết định số 50/2006/QĐ-TTg 
(Quyết định 50) của Thủ tướng 
Chính phủ tại các doanh nghiệp; 
tham mưu cho Chính phủ ban hành 
Quyết định số 37/2017/QĐ-TTg 
ngày 17/8/2017 (Quyết định 37) 
nhằm hủy bỏ Quyết định 50 trong 
đó cắt giảm 114 sản phẩm hàng 
hóa kiểm tra chuyên ngành. 

Ngoài ra, Bộ còn trình Chính phủ 
ban hành Nghị định số 
74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
(Nghị định 74) ban hành trong 
tháng 5/2018, trong đó quy định rõ 
cách thức hậu kiểm, cách thức 
quản lý hàng hóa theo mức độ rủi 
ro, tức là từ mức rủi ro thấp, trung 

bình đến đến mức rủi ro cao. Sản 
phẩm hàng hóa nào có độ rủi ro 
cao thì sẽ có mức quản lý chặt, và 
ngược lại hàng hóa nào có mức độ 
rủi ro vừa hoặc thấp thì sẽ có mức 
quản lý phù hợp hơn cho doanh 
nghiệp nhằm tạo điều kiện tối đa 
cho doanh nghiệp nhưng vẫn có cơ 
chế để kiểm soát chất lượng sản 
phẩm hàng hóa. 

(Theo vietq.vn) 
 

CÔNG NGHỆ SẼ “CHẮP 
CÁNH” CHO NÔNG SẢN VIỆT 
VƯƠN RA THẾ GIỚI 

Theo chuyên gia, công nghệ 
chính là chìa khóa gia tăng chất 
lượng, đưa nông sản Việt đến với 
thế giới nhiều hơn. 

Nông sản Việt gặp nhiều rào 
cản 

Theo TS Đặng Kim Sơn, nguyên 
Viện trưởng Viện chính sách và 
Chiến lược phát triển nông thôn 
(Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn), các số liệu về cán cân 
thương mại cho biết, nông sản Việt 
Nam ngay từ khi hội nhập đã xuất 
siêu. Tuy nhiên, có một tin vui là 
trong năm 2018, dù còn gặp nhiều 
khó khăn nhưng Việt Nam vẫn đạt 
kết quả dương về xuất khẩu. 

Dẫn báo cáo về lộ trình cắt giảm 
thuế khi tham gia CPTPP của các 
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nước thành viên, ông Sơn cho biết 
các khoản thuế trong nông nghiệp 
sẽ giảm đáng kể, nhưng còn rất 
nhiều hàng rào phi thuế quan phải 
vượt qua. Vì vậy, đây là một thách 
thức cho nông sản Việt Nam.  

Ngoài ra, khi tham gia hội nhập, 
thị trường Việt Nam cũng sẽ mở 
rộng để các nước tiến vào, vì vậy 
các doanh nghiệp phải vượt lên để 
đương đầu với thách thức. 

 
TS Đặng Kim Sơn, nguyên Viện trưởng 

Viện chính sách và Chiến lược phát triển 
nông thôn (Bộ NN&PTNT). 

Tuy nhiên, theo TS Đặng Kim 
Sơn, Việt Nam cũng phải đối mặt 
với vấn đề thách thức về thể chế, 
có quá nhiều cơ quan quản lý 
chung, có quá nhiều quy chuẩn, vì 
vậy việc truy xuất nguồn gốc nông 
sản gặp nhiều khó khăn. Thêm vào 
đó, vấn đề vệ sinh an toàn thực 
phẩm của các doanh nghiệp Việt 
còn yếu. Năng lực để chứng minh 
về chất lượng chưa thể đáp ứng 
nhu cầu của thị trường. Vì vậy 
chúng ta cần phải xây dựng các thủ 
tục minh bạch hơn. 

Vấn đề lao động, mối quan hệ 

giữa tổ chức các nghiệp đoàn nông 
nghiệp, quan hệ giữa nông dân với 
doanh nghiệp là những thách thức 
chính. Ngoài ra, ông còn chỉ ra 
nhiều rào cản khác là hàm lượng 
khoa học công nghệ rất ít, năng 
suất lao động thấp. Một nguy cơ 
cũng mới xuất hiện trong cuộc 
cách mạng công nghệ lần thứ tư, 
theo đó, ông đưa ra biểu đồ 
để cảnh báo Việt Nam là một trong 
những nước có nguy cơ tụt hậu lớn 
nhất. 

Công nghệ sẽ là “lời giải” cho 
nhiều bài toán phát triển nông 
sản 

Tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 
2018 – Chuyên đề nông sản diễn ra 
hôm 5/6, nhiều diễn giả quốc tế đã 
nhận định rằng, công nghệ chuỗi 
khối (Blockchain) sẽ là phương 
thức để minh bạch thông tin nông 
sản, truy xuất nguồn gốc xuất xứ. 
Đây cũng là “chìa khóa” để giữ 
thương hiệu, quảng bá thương hiệu 
nông sản Việt ra với thế giới. 

Bà Nguyễn Thị Hồng Minh - Chủ 
tịch Công ty VietTrace Verified 
cho biết, sở dĩ vấn đề truy xuất 
nguồn gốc xuất xứ quan trọng là vì 
ở Việt Nam hiện nay thực phẩm 
đối mặt với tình trạng không an 
toàn. Ngay cả mẫu rau lấy từ gia 
đình hay siêu thị đều vượt ngưỡng 
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thuốc cho phép. 
Còn ông Terry Chan, Chủ tịch 

Hiệp hội chuỗi cung ứng thương 
mại điện tử Hong Kong cho rằng, 
hiện hệ sinh thái nông nghiệp từ 
người nông dân đến người tiêu 
dùng trải qua quá nhiều khâu trung 
gian. Chính vì thế, lợi ích của 
Blockchain là tăng cường tính 
minh bạch, tăng trách nhiệm giải 
trình, tăng hiệu suất. Công nghệ 
này sẽ giúp kiểm chứng các hồ sơ 
giao dịch, quản lý hồ sơ, quản lý 
quá trình hợp tác... Đặc biệt trong 
nông nghiệp, blockchain có thể 
giúp ích trong việc truy xuất nguồn 
gốc nông sản. 

Liên quan tới vấn đề trên, ông 
Ưng Thế Lãm, Trưởng nhóm liên 
kết doanh nghiệp xuất khẩu rau củ 
quả cũng cho biết nông nghiệp để 
thành công rất cần công nghệ. 
Theo ông, người nông dân cần 
được hỗ trợ để thay đổi tư duy 
trong nuôi trồng, sử dụng công 
nghệ, giảm lệ thuộc vào những 
phương thức làm cũ như lạm dụng 
sản phẩm hóa học. 

Đồng tình với các đề xuất nâng 
cao hàm lượng công nghệ của các 
doanh nghiệp, cũng tại Diễn đàn 
Kinh tế Việt Nam 2018, ông Đào 
Ngọc Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ 
Công nghệ cao, Bộ Khoa học và 

Công nghệ cho biết Bộ đang được 
giao làm đầu mối thúc đẩy cách 
mạng công nghệ 4.0. Tại nhiều sự 
kiện liên quan, Bộ KH&CN cũng 
đã luôn đề cập thách thức và cơ hội 
cho nhiều lĩnh vực trong đó nông 
nghiệp. 

Đánh giá ứng dụng blockchain 
trong truy xuất nguồn gốc sản 
phẩm nông nghiệp, ông Chiến cho 
rằng điều này hết sức quan trọng 
và cần thiết. Tuy nhiên, áp dụng 
công nghệ cũng cần cần phải kết 
hợp nhiều yếu tố khác. Bộ 
KH&CN sẽ sớm triển khai kế 
hoạch liên quan trong lĩnh vực này. 

 (Theo Vietq.vn) 
 

DIỄN ĐÀN CÔNG NGHỆ 
NÔNG NGHIỆP VÀ THUỶ 
SẢN MEKONG 2018 

Ngày 25/5/2018, tại thành phố 
Cần Thơ, Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ (Bộ Khoa học và 
Công nghệ) phối hợp với Sở Khoa 
học và Công nghệ thành phố Cần 
Thơ, Trường đại học Cửu Long và 
Hiệp hội thông tin công nghiệp 
Châu Á - AIPA tổ chức Diễn đàn 
công nghệ nông nghiệp và thủy sản 
Mekong 2018.  

Phó Chủ tịch UBND thành phố 
Cần Thơ Đào Anh Dũng cho biết, 
Đồng bằng sông Cửu Long nói 
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chung và Cần Thơ nói riêng là 
vùng trọng điểm sản xuất nông 
nghiệp của cả nước với 50% sản 
lượng lúa, 65% sản lượng nuôi 
trồng thủy sản và 70% các loại trái 
cây, đóng góp 95% lượng gạo và 
60% sản lượng cá xuất khẩu. Đây 
là lần đầu tiên Diễn đàn công nghệ 
nông nghiệp và thủy sản Mekong 
2018 được tổ chức tại thành phố 
Cần Thơ. Đây là hoạt động nằm 
trong khuôn khổ các chương trình 
kết nối cung - cầu công nghệ năm 
2018. Diễn đàn là nơi giới thiệu 
các giải pháp công nghệ thông 
minh dựa trên nền tảng internet 
vạn vật (IoT), phục vụ sản xuất 
nông nghiệp bền vững thích ứng 
với biến đổi khí hậu, sản xuất nông 
nghiệp trong thời đại bùng nổ công 
nghệ thông tin và tự động hóa, 
kinh nghiệm từ các doanh nghiệp 
trong nước và quốc tế về đổi mới 
sáng tạo trong sản xuất nông 
nghiệp. 

 
Phát biểu tại Diễn đàn, Thứ 

trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho biết, thời gian vừa qua, 

nhờ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng 
KH&CN trong các lĩnh vực sản 
xuất nông nghiệp tại các địa 
phương vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long, các viện nghiên cứu, doanh 
nghiệp đã tạo ra nhiều giống cây 
trồng, giống vật nuôi có giá trị kinh 
tế cao và các quy trình công nghệ 
sản xuất tiên tiến, phù hợp với đặc 
điểm của vùng, từng bước phát 
triển những sản phẩm chủ lực có 
lợi thế, có tính cạnh tranh cao trên 
thị trường, đem lại hiệu quả kinh tế 
lớn góp phần phát triển bền vững 
nền kinh tế - xã hội của các tỉnh, 
thành phố nói riêng và vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long nói chung. 
Việc phát triển bền vững vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long vì lợi 
ích chung của đất nước là quan 
điểm chỉ đạo xuyên suốt của trung 
ương và các địa phương. Đó là các 
chương trình lớn như Chương trình 
Nông thôn miền núi, Chương trình 
Hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, 
Chương trình năng suất chất lượng, 
Chương trình trọng điểm... đã giúp 
các địa phương, doanh nghiệp tại 
vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
ứng dụng kết quả nghiên cứu vào 
sản xuất kinh doanh; thực thi bảo 
hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu hàng 
hóa, chỉ dẫn địa lý góp phần nâng 
cao chất lượng, sức cạnh tranh của 
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sản phẩm hàng hóa sản xuất trong 
Vùng. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của 
nhiều chuyên gia và nhà quản lý, 
vai trò của KH&CN với phát triển 
kinh tế xã hội vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long còn hạn chế, 
KH&CN chưa thực sự được coi là 
động lực then chốt. Đồng bằng 
sông Cửu Long đang đối mặt với 
nhiều thách thức do biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng diễn ra 
nhanh hơn dự báo, gây nhiều hiện 
tượng thời tiết cực đoan, ảnh 
hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời 
sống của người dân. Trước thực 
trạng trên, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng cho rằng cần phải 
thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, 
chuyển giao, ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long. Đặc 
biệt là các công nghệ mới, công 
nghệ tiên tiến, công nghệ thông 
minh, các giải pháp công nghệ tự 
động, công nghệ trên nền tảng IoT, 
qua đó từng bước góp phần làm 
tăng năng suất, chất lượng sản 
phẩm, gia tăng tính cạnh tranh 
hàng hóa Vùng, tiến tới làm thay 
đổi phương thức sản xuất từ nông 
nghiệp truyền thống sang nông 
nghiệp hiện đại.  

Diễn đàn công nghệ nông nghiệp 

và thủy sản Mekong 2018 bao gồm 
các hoạt động nổi bật như: Triển 
lãm giới thiệu công nghệ với sự 
tham gia của các doanh nghiệp 
quốc tế và Việt Nam; Hội thảo giới 
thiệu các công nghệ, thiết bị tiên 
tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp 
sẵn sàng chuyển giao, ứng dụng tại 
Đồng bằng sông Cửu Long. Điểm 
nổi bật là tại Diễn đàn công nghệ 
thông minh phục vụ sản xuất nông 
nghiệp và thủy sản, các đại biểu 
cùng trao đổi, thảo luận về xu 
hướng công nghệ, ứng dụng công 
nghệ thông minh phục vụ sản xuất 
nông nghiệp và thủy sản bền vững 
tại Đồng bằng sông Cửu Long 
thích ứng với biến đổi khí hậu, sản 
xuất nông nghiệp trong thời đại 
cách mạng công nghiệp và tự động 
hóa, kinh nghiệm từ các doanh 
nghiệp trong nước và quốc tế về 
đổi mới sáng tạo trong sản xuất 
nông nghiệp và thủy sản.  

 
Netafim giới thiệu công nghệ tưới nhỏ 

giọt tại triển lãm bên lề Diễn đàn 

Trong khuôn khổ Diễn đàn công 
nghệ nông nghiệp và thủy sản 
Mekong 2018, ngày 25/5/2018 đã 
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diễn ra Hội thảo “Thay đổi công 
nghệ, đổi mới tư duy hướng đến sự 
nhàn hạ trong sản xuất nông 
nghiệp”. 

Hội thảo tập trung vào giới thiệu 
các công nghệ, thiết bị mới và tiên 
tiến phục vụ sản xuất nông nghiệp 
sẵn sàng chuyển giao, ứng dụng tại 
Đồng bằng sông Cửu Long. Theo 
đó, nội dung tham luận bao gồm 
các vấn đề: Quản lý dinh dưỡng 
cây trồng qua hệ thống tưới nhỏ 
giọt ứng dụng cho cây ăn quả vùng 
Đồng bằng sông Cửu Long; Giải 
pháp quản lý nông nghiệp thông 
minh; Hệ thống canh tác thông 
minh theo chiều hướng công 
nghiệp 4.0; Giám sát chất lượng 
nước phục vụ nuôi tôm, cá…. 

Tại Hội thảo, các doanh nghiệp 
có nhu cầu công nghệ và các doanh 
nghiệp có công nghệ sẵn sàng 
chuyển giao đã thảo luận trực tiếp 
để hướng tới hợp tác đầu tư trong 
thời gian tới. 

(Tổng hợp) 
 

TECHDEMO 2018: ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ - SÁNG TẠO, 
HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN 

Sắp tới, TechDemo 2018 sẽ được 
tổ chức tại thành phố Cần Thơ với 
các hoạt động trình diễn, kết nối 
cung – cầu công nghệ quốc tế dựa 

trên ba trụ cột chính là “Trí tuệ - 
Công nghệ - Quan hệ”. 

Từ ngày 3 - 5/10/2018, sự kiện 
Kết nối Cung - Cầu TechDemo 
2018 với chủ đề “Đổi mới công 
nghệ - Sáng tạo, hội nhập và phát 
triển” sẽ được tổ chức tại Trung 
tâm XTĐT-TM và Hội chợ Triển 
lãm Cần Thơ, thành phố Cần Thơ. 

Sự kiện cũng sẽ giới thiệu và 
trình diễn những kết quả nghiên 
cứu khoa học công nghệ mới nhất 
nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội 
trong việc nâng cao năng lực ứng 
dụng kỹ thuật và công nghệ cho 
các địa phương và  doanh nghiệp 
đồng thời nâng cao chất lượng và 
hiệu quả của hoạt động xúc tiến 
chuyển giao công nghệ. 

TechDemo năm nay quy tụ 500 
công nghệ, thiết bị, kết quả nghiên 
cứu đến từ 7 nhóm ngành công 
nghệ: Nông – Lâm – Thủy – Hải 
sản; Công nghệ Vật liệu mới, Xây 
dựng cơ bản; Cơ khí chế tạo, Công 
nghiệp ô tô, xe máy và công nghệ 
hỗ trợ; Công nghệ thông tin, công 
nghệ điện tử, IoT; Công nghệ sinh 
hóa, y dược phẩm; Công nghệ 
năng lượng mới, năng lượng tái 
tạo; Công nghệ bảo vệ và xử lý 
môi trường. 

Với 150 gian hàng (50 - 70 gian 
hàng quốc tế), TechDemo 2018 dự 
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kiến thu hút 15 nghìn lượt tham 
quan của các cá nhân, tổ chức quan 
tâm đến lĩnh vực khoa học, công 
nghệ. 

 
Đại diện các doanh nghiệp, đơn vị ký kết 

hợp tác chuyển giao công nghệ tại 
TechDemo 2017 

Bên cạnh việc trình diễn và giới 
thiệu sản phẩm, kết nối giao 
thương, cung - cầu công nghệ, 
TechDemo 2018 còn mang đến 
nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết 
thực cho doanh nghiệp như: Hoạt 
động tư vấn công nghệ và cải tiến 
quy trình kỹ thuật, hoạt động tư 
vấn kết nối tài chính – công nghệ. 
Từ đó, sẽ có khoảng 100 lượt 
doanh nghiệp được tư vấn công 
nghệ và kết nối tài chính – công 
nghệ, 500 cuộc kết nối và tư vấn từ 
chuyên gia. 

Các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
Khoa học và Công nghệ trong dịp 
này cũng sẽ có những buổi đào tạo 
và tập huấn nâng năng lực, trình 
độ. Song hành với đó là các diễn 
đàn, hội thảo, tọa đàm với nội dung 
bám sát tình hình thực tế của lĩnh 
vực khoa học công nghệ như: Diễn 

đàn Quốc tế Chính sách phát triển 
Nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
hiện đại; Hội thảo quốc tế Kết nối 
chuyển giao công nghệ năng lượng 
tái tạo, năng lượng sạch; Tọa đàm 
chuyên sâu về ứng dụng đổi mới 
và chuyển giao theo nhóm lĩnh vực 
công nghệ; Hội nghị Hoạt động 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 
học và công nghệ lần thứ 11 (năm 
2018). 

Trước đó, TechDemo 2017 được 
tổ chức tại Đà Nẵng đã có trên 500 
sản phẩm/quy trình/công nghệ/thiết 
bị nghiên cứu của gần 150 doanh 
nghiệp, viện nghiên cứu, trường 
đại học, tổ chức KH&CN trong và 
ngoài nước. TechDemo 2017 cũng 
thu hút 2000 đại biểu tham dự cùng 
hàng nghìn lượt khách tham quan, 
trải nghiệm các thiết bị KH&CN.  

 (Theo Vietq.vn) 
 

XÂY DỰNG MÔ HÌNH THÍ 
ĐIỂM NGÃ TƯ THÔNG MINH 
TẠI HUYỆN XUYÊN MỘC 

Trên thế giới, các hệ thống thông 
minh, tự động điều khiển đã được 
áp dụng từ rất sớm và đã cho thấy 
những đóng góp quan trọng không 
thể phủ nhận. Áp dụng công nghệ 
tiên tiến để hỗ trợ việc quản lý 
dòng phương tiện đã trở nên phổ 
biến trong hơn 70 năm qua với 
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những nỗ lực ban đầu về việc kiểm 
soát tín hiệu giao thông ở các ngã 
tư và khu vực.  

Những công nghệ tiên tiến được 
áp dụng ngày càng nhiều trong 
việc quản lý những mạng lưới giao 
thông công cộng lớn. Giao thông 
thông minh là hệ thống được lắp 
đặt trên các mặt đường để thu thập 
các thông tin về luồng giao thông, 
khí hậu, thời tiết,… Các thông tin 
này được hệ thống máy tính phân 
tích và xử lý, sau đó cung cấp trở 
lại cho tài xế về tình hình giao 
thông trên đường (tai nạn, ùn tắc 
giao thông, thời tiết…) để tài xế 
chọn giải pháp giao thông tối ưu, 
giúp hạn chế tối đa tai nạn và ùn 
tắc giao thông, đảm bảo thời gian 
đi lại ngắn nhất và an toàn nhất cho 
các phương tiện đang lưu thông 
trên đường. 

Hiện nay ở Việt Nam đã có nhiều 
đơn vị đang nghiên cứu và phát 
triển ứng dụng các công nghệ điều 
khiển mới trong việc xây dựng hệ 
thống giao thông thông minh và 
được ứng dụng ngày càng rộng rãi 
ở các địa phương như Hà Nội, Đà 
Nẵng, Tp. Hồ Chí Minh… Đề án 
thí điểm xây dựng mô hình quản lý 
Đại lộ Thăng Long với sự hình 
thành của Trung tâm Quản lý 
đường cao tốc Hà Nội. Trung tâm 

này sẽ quản lý an toàn giao thông, 
tiếp cận xử lý tai nạn giao thông và 
các biện pháp phòng ngừa; quản lý 
hệ thống thông tin; hệ thống 
camera giám sát; kiểm soát lấn 
tuyến, vượt đèn đỏ;… 

Bà Rịa - Vũng Tàu là một tỉnh 
ven biển thuộc vùng Đông Nam 
Bộ, nằm trong vùng Kinh tế trọng 
điểm phía Nam. Được đánh giá là 
một trong những địa phương có hạ 
tầng giao thông hiện đại, ý thức 
chấp hành các quy định luật giao 
thông đường bộ được cải thiện 
đáng kể, nhất là việc thực hiện đội 
mũ bảo hiểm khi tham gia giao 
thông. Do đó để tình hình trật tự an 
toàn giao thông được giữ vững, 
ngày 7/4/2014 Ủy ban nhân tỉnh 
Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn 
số 21/CV-ATGT V/v Cho chủ 
trương lập dự án giao thông thông 
minh, hệ thống giám sát xử lý tự 
động bằng Camera.  

Khi hệ thống giao thông thông 
minh triển khai, tuyến đường được 
giám sát gắt gao. Hệ thống internet 
lắp đặt tại tuyến đường chạy liên 
tục 24/7 sẵn sàng ghi lại mọi tình 
huống vi phạm giao thông. Hệ 
thống camera tự động phát hiện và 
ghi nhận các hành vi vi phạm.  

Khi xuất hiện hành vi vi phạm 
giao thông, hệ thống camera giám 
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sát tự động phát hiện và ghi nhận 
các hành vi vi phạm sau đó sẽ lưu 
lại hình ảnh vi phạm làm bằng 
chứng. Người điều khiển phương 
tiện vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm 
theo cả hai hình thức xử phạt trực 
tiếp và cả xử lý “phạt nguội” qua 
hệ thống camera giám sát. Từ các 
thông tin thu thập về chủng loại 
phương tiện, biển số. Hệ thống 
quản lý phương tiện sẽ truy xuất ra 
được các thông tin liên quan đến 
tên, địa chỉ, chứng minh nhân dân 
(thẻ căn cước), số khung, số máy… 
Sau đó hệ thống “phạt nguội” sẽ 
gửi một thông báo nộp phạt tới địa 
chỉ của chủ phương tiện vi phạm 
theo nội dung: phương tiện đã vi 
phạm gì, vị trí vi phạm, thời gian 
vi phạm, mức hình phạt, thời gian 
nộp phạt vào lúc nào…  

Ngoài ra, cơ quan chức năng có 
thẩm quyền có thể truy cập vào hệ 
thống này có thể theo dõi thông tin 
về tình hình giao thông, thông tin 
hình ảnh camera giám sát… 

Cấu trúc phần mềm: 

 
Cấu trúc phần cứng: 

Xây dựng hệ thống giám sát ngã 
tư thông minh tại 01 điểm giao lộ 
đường Huỳnh Minh Thạnh và 
đường 27/4 thị trấn Phước Bửu, 
huyện Xuyên Mộc dùng để giám 
sát hành vi của người tham gia 
giao thông giúp lực lượng cảnh sát 
địa phương kịp thời tiếp nhận hình 
ảnh các tai nạn giao thông nghiêm 
trọng đồng thời cung cấp các thông 
tin hình ảnh vi phạm giao thông, có 
chứng cứ pháp lý rõ ràng để xử lý 
phạt nguội các hành vi vi phạm trật 
tự, an toàn giao thông đường bộ. 
Bên cạnh đó nâng cao ý thức chấp 
hành pháp luật của người tham gia 
giao thông, xây dựng nếp sống văn 
minh đô thị, đẩy lùi tai nạn giao 
thông, đảm bảo an ninh chính trị 
trên địa bàn huyện. 

Ks Lê Quỳnh Trang - TTUDTBKHCN 

 
 
 

 Dụng cụ quang hợp cho các tế 
bào nhân tạo 

Mới đây, một nhóm các nhà 
nghiên cứu quốc tế từ trường Đại 

THÀNH TỰU KH&CN 
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học Harvard (Hoa Kỳ) và Đại học 
Sogang ở Seoul (Hàn Quốc) đã 
thiết kế một cấu trúc giống tế bào 
có khả năng khai thác quá trình 
quang hợp để thực hiện các phản 
ứng trao đổi chất, bao gồm thu 
thập năng lượng, cố định cacbon 
và hình thành cytoskeleton. Bài 
báo về nghiên cứu được công bố 
trên tạp chí Nature Biotechnology. 

Để xây dựng hệ thống tổng hợp 
này, các nhà nghiên cứu đã thiết kế 
một bào quan quang hợp từ các 
thành phần đơn nhất của thế giới 
thực vật và động vật. 

Keel Yong Lee, nghiên cứu sinh 
sau tiến sĩ tại SEAS và là tác giả 
đầu tiên của nghiên cứu cho biết: 
“Ý tưởng của chúng tôi vô cùng 
đơn giản. Đó là, chúng tôi đã chọn 
hai chất chuyển quang protein - 
một chất từ thực vật và chất kia từ 
vi khuẩn - có khả năng tạo ra một 
gradient trên màng tế bào để kích 
hoạt các phản ứng”. 

Hai chất chuyển quang tỏ ra nhạy 
cảm với các bước sóng ánh sáng 
màu đỏ và màu xanh lá cây. Nhóm 
nghiên cứu đã tiến hành gắn các 
protein vào trong một màng lipid 
đơn giản cùng với các enzym có 
khả năng tổng hợp adenosine 
triphosphate (ATP) - nguồn năng 
lượng thiết yếu của tế bào. Khi 

chiếu ánh sáng đỏ vào màng, phản 
ứng hóa học quang hợp xảy ra, tạo 
ra các phân tử mang năng lượng 
ATP. Trong khi đó, khi màng được 
chiếu ánh sáng xanh, quá trình 
hình thành ATP sẽ dừng lại. Khả 
năng bật và tắt quá trình sản xuất 
năng lượng cho phép các nhà 
nghiên cứu kiểm soát nhiều phản 
ứng trong tế bào, bao gồm sự trùng 
hợp actin (yếu tố chính quyết định 
hình dạng của tế bào), các khối xây 
dựng tinh túy của tế bào và mô. 

Khả năng kiểm soát và điều 
chỉnh hoạt động sản xuất actin cho 
phép các nhà nghiên cứu kiểm soát 
hình dạng của màng tế bào, đồng 
thời, cung cấp phương pháp chế 
tạo các tế bào di động. Phương 
pháp tiếp cận từ dưới lên có thể 
được áp dụng để xây dựng các bào 
quan nhân tạo khác, như màng lưới 
nội chất hoặc hệ thống có cấu trúc 
giống nhân tế bào; đây cũng là 
bước đầu tiên hướng tới khả năng 
phát triển hệ thống giống tế bào 
nhân tạo có khả năng bắt chước 
các hành vi phức tạp của tế bào 
sinh học. 

Kết quả nghiên cứu là cơ sở cho 
khả năng sản xuất bộ phận giả tế 
bào trong tương lai, Parker nhấn 
mạnh. 

(Theo NASATI) 
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 Gen của virus có thể giúp vi 
khuẩn tồn tại  

 
Trong sinh học tiến hóa, cách 

thức phát sinh chức năng mới luôn 
là một vấn đề có ý nghĩa quan 
trọng. Nghiên cứu mới tại trường 
Đại học Uppsala, Thụy Điển, cho 
thấy: thể thực khuẩn - một thể 
“ăn” vi khuẩn, hay nói đúng hơn 
là virus của vi khuẩn có khả năng 
lây nhiễm, gây bệnh và giết chết vi 
khuẩn một cách tự nhiên - là yếu tố 
đóng góp các chức năng mới nhờ 
khả năng tiềm ẩn trong các vật chủ 
vi khuẩn của chúng. 

Thực khuẩn thể là sinh vật phổ 
biến và đa dạng nhất trên Trái đất. 
Mỗi ngày, thực khuẩn thể lây 
nhiễm, gây bệnh và tiêu diệt 15 - 
30% số vi khuẩn sinh sống trong 
đại dương trên thế giới. Trong 
nghiên cứu mới được công bố, các 
nhà khoa học đã nghiên cứu vai trò 
vật trung gian của thể thực khuẩn, 
cho phép truyền các gen giúp vi 
khuẩn Escherichia coli (E. coli) 
sống sót, thay vì tiêu diệt vi 
khuẩn.  

Đầu tiên, nhóm nghiên cứu tiến 
hành loại bỏ một gen thiết yếu 

(ilvA) ra khỏi vi khuẩn. Sau đó, họ 
kiểm tra xem liệu rằng các gen 
thực khuẩn thể (được cô lập từ 
Svandammen, "Swan Pond", ở 
trung tâm Uppsala) có thể giúp vi 
khuẩn sống sót hay không. Các 
chuyên gia đã xác định được một 
nhóm gen mới có khả năng mã hóa 
cho enzym xúc tác thủy phân S-
adenosyl methionine (SAM). Các 
enzym này phá vỡ SAM và kết quả 
là, thúc đẩy quá trình sinh tổng hợp 
của axit amin methionine, tiền thân 
của SAM. Một trong những enzym 
đóng vai trò thiết yếu trong quá 
trình sinh tổng hợp methionine có 
phản ứng phụ cho phép vi khuẩn E. 
coli khả năng sống sót, bù đắp cho 
sự vắng mặt của gen ilvA thiết yếu. 

Theo Giáo sư Dan I. Andersson, 
người đứng đầu nghiên cứu, để 
nhận thức rõ hơn cách thức hoạt 
động của vi khuẩn, các chức năng 
thường thấy trong vi khuẩn không 
phải là những chức năng duy nhất 
cần tìm hiểu. Khả năng tiềm ẩn của 
tế bào vi khuẩn có thể được biểu 
hiện khi quá trình trao đổi chất của 
nó thay đổi, ví dụ như trong sự 
nhiễm thực khuẩn thể. 

 (Theo NASATI) 
 

 Phương pháp sản xuất nhiên 
liệu sinh học tiên tiến rất hiệu quả  
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Việc thực hiện chuyển đổi nhiên 

liệu hóa thạch thành năng lượng 
tái tạo là vấn đề phức tạp đối với 
nhiều ngành công nghiệp. Với các 
ngành công nghiệp nặng như nhà 
máy lọc dầu hoặc ngành công 
nghiệp giấy và bột giấy, nên thực 
hiện ngay quá trình chuyển đổi, do 
các chu trình đầu tư diễn ra trong 
thời gian quá dài. Bên cạnh đó, 
vấn đề quan trọng là phải thu được 
lợi ích từ hoạt động đầu tư do buộc 
phải thay thế nồi hơi hoặc các thiết 
bị hiện đại khá tốn kém. Nhờ nỗ 
lực chiến lược về lâu dài, các nhà 
nghiên cứu tại trường Đại học 
Công nghệ Chalmers hiện đang mở 
ra hướng thay đổi triệt để, có thể 
được áp dụng cho các cơ sở mới, 
cũng như các nhà máy hiện có trên 
toàn cầu. 

Giải pháp này liên quan đến quá 
trình khí hóa sinh khối trên phạm 
vi rộng. Bản thân công nghệ này 
không phải là mới. Những gì đang 
diễn ra ở nhiệt độ cao, đó là sinh 
khối được chuyển đổi thành khí. 
Sau đó, khí được tinh chế thành 
các sản phẩm cuối cùng hiện đang 

được sản xuất từ dầu mỏ và khí 
thiên nhiên. Nhóm nghiên cứu đã 
chứng minh được rằng sản phẩm 
phụ cuối cùng là khí sinh học có 
thể thay thế khí thiên nhiên trong 
các mạng lưới khí hiện có. 

Trước đây, sự phát triển của công 
nghệ khí hóa đã bị cản trở bởi 
nhiều sự cố do nhựa đường được 
giải phóng từ sinh khối. Giờ đây, 
nhóm nghiên cứu có thể cải thiện 
chất lượng của khí sinh học thông 
qua các quy trình hóa học, và nhựa 
đường có thể đường quản lý theo 
cách hoàn toàn mới. Bước cải tiến 
đó kết hợp với việc phát triển song 
song các vật liệu trao đổi nhiệt, 
cung cấp khả năng hoàn toàn mới 
để chuyển đổi nồi hơi thành bộ khí 
hóa sinh khối. 

Nhiều nhà máy có thể chuyển 
sang áp dụng quá trình khí hóa như 
nhà máy giấy và bột giấy, nhà máy 
lọc dầu và nhà máy hóa dầu. 

 (Theo NASATI) 
 

 Vai trò hứa hẹn của loại sắc tố 
sản xuất từ nấm trong sản xuất 
vật liệu bán dẫn  
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Một nhóm các nhà khoa học tại 
trường Đại học bang Oregon, Hoa 
Kỳ đang xem xét vai trò đầy hứa 
hẹn của một loại sắc tố hữu cơ có 
độ bền cao, thường được sử dụng 
trong tác phẩm nghệ thuật có tuổi 
thọ lên tới hàng trăm năm trong 
sản xuất vật liệu bán dẫn. 

Quang học điện tử là công nghệ 
kết hợp giữa yếu tố ánh sáng và 
điện tử, chẳng hạn như các thiết bị 
pin mặt trời. Sắc tố được nghiên 
cứu là xylindein - một sắc tố 
quinone, được sử dụng trong sản 
xuất thuốc nhuộm. 

Xylindien được sản xuất bởi hai 
loại nấm ăn gỗ thuộc chi 
Chlorociboria. Bất kỳ loại gỗ nào 
khi bị nhiễm nấm đều bị nhuộm 
màu xanh lục. Trong nhiều thế kỷ 
qua, những người thợ thủ công 
luôn đánh giá cao màu sắc của gỗ 
bị nhuộm xanh bởi sắc tố 
xylindein. 

Với kỹ thuật chế tạo hiện tại, 
xylindein có xu hướng tạo thành 
các màng phim không đồng nhất 
với cấu trúc xốp, không đều và 
không bền. 

Ostroverkhova và các cộng tác 
viên trong các trường Cao đẳng 
Khoa học và Lâm nghiệp của OSU 
đã pha trộn xylindein với một 
polyme trong suốt, không dẫn điện, 

poly (methyl methacrylate), viết tắt 
là PMMA và đôi khi được gọi là 
thủy tinh hữu cơ, nhựa acrylic hoặc 
thủy tinh acrylic. Nhóm nghiên 
cứu tiến hành nhỏ dung dịch bao 
gồm xylindein nguyên sơ và hỗn 
hợp xlyindein-PMMA lên các điện 
cực trên bề mặt chất nền thủy tinh 
để thử nghiệm. 

Họ phát hiện ra rằng polymer 
không dẫn điện cải thiện đáng kể 
cấu trúc của màng mà không gây 
ảnh hưởng đến các tính chất điện 
của xylindein. Ngoài ra, những 
màng phim được tạo thành từ hỗn 
hợp trên thể hiện sự nhạy sáng tốt 
hơn. 

Nghiên cứu mới đây được công 
bố trên tạp chí MRS Advances, là 
nghiên cứu đầu tiên đưa việc sử 
dụng loại vật liệu sản xuất từ nấm 
vào thiết bị điện sử dụng công 
nghệ màng mỏng và cũng có thể là 
sự khởi đầu cho sự ra đời của lớp 
vật liệu điện tử hữu cơ hoàn toàn 
mới trong tương lai. 

(Theo NASATI) 
 
 
 

VIỆT NAM KHÔNG Ở QUÁ 
XA SO VỚI THẾ GIỚI VỀ 
ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN 
TẠO 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Việt Nam đang có nhiều tiềm 
năng để phát triển trí tuệ nhân tạo 
(AI) như trong y tế, thương mại 
điện tử, giao thông,... Để phát triển 
AI nói chung và ở Việt Nam nói 
riêng cần có ba yếu tố cốt lõi là dữ 
liệu, khả năng tính toán và nguồn 
nhân lực. 

TS. Trần Việt Hùng – người sáng 
lập công cụ tìm kiếm và trả lời câu 
hỏi Got It - doanh nghiệp start up 
có ứng dụng về giáo dục nằm trong 
số 10 ứng dụng được tải nhiều nhất 
tại Mỹ cho biết, môi trường hay 
quốc gia nào cũng vậy, việc ứng 
dụng AI phải có ba yếu tố cốt lõi. 
Thứ nhất là dữ liệu. Dữ liệu rất 
quan trọng, máy móc, thiết bị có 
thể được “dạy” với càng nhiều dữ 
liệu càng tốt, càng nhiều dữ liệu sẽ 
giúp cho việc ứng dụng thông 
minh hơn trong phạm vi nhất định. 
Thứ 2, khả năng tính toán, xử lý dữ 
liệu phải tốt. Thứ 3 là con người, 
nguồn nhân lực. AI phụ thuộc vào 
nhiều các giải thuật được thiết kế 
bởi con người và đào tạo các hệ 
thống AI do con người. 

Đó là ba yếu tố quan trọng nhất 
để có thể làm ra được sản phẩm 
liên quan đến trí tuệ nhân tạo thành 
công. Chúng ta cần xem xét đã có 
đủ các yếu tố đó hay chưa, chưa có 
đủ phải bổ sung mới có thể có 

được hệ thống như mong muốn.  
Việt Nam có nhiều tiềm năng ứng 

dụng, phát triển AI. Ví dụ trong 
lĩnh vực thương mại điện tử, ứng 
dụng đã đem lại nhiều lợi ích, kể 
cả cho người tiêu dùng và các công 
ty thương mại điện tử. Người ta có 
thể dựa vào dữ liệu người dùng, 
thói quen mua bán, sử dụng, và các 
thói quen tiêu dùng khác để có thể 
đáp ứng nhu cầu của người tiêu 
dùng, bán được sản phẩm như 
mong muốn, không bị tồn kho 
nhiều. Về phía người dùng, họ biết 
được mình có thể mua bán được 
những mặt hàng gì, giá cả tốt và 
phù hợp với từng thời điểm. 

Lĩnh vực giao thông vận tải cũng 
khá tiềm năng. Ví dụ những dịch 
vụ như chia sẻ (share) địa điểm, 
hay với dịch vụ gọi xe qua Grab 
người ta có thể tận dụng dữ liệu 
lớn để biết được khách hàng đang 
ở đâu, lựa chọn xe như thế nào, 
hoặc các vấn đề khác về giao thông 
như tắc đường, cập nhật tình hình 
giao thông,… Chẳng hạn muốn 
tránh tắc đường, hệ thống AI có thể 
biết được nơi nào đường tắc, nơi 
nào nhiều xe và hướng dẫn những 
xe khác không đi vào hướng đó 
nữa. Máy hoàn toàn có thể thay thế 
được con người. Và đặc biệt, với 
hệ thống này, việc cá nhân hóa cho 
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từng người dùng cụ thể hoàn toàn 
có thể làm được, hiệu quả sẽ tăng 
lên gấp nhiều lần thay vì một 
chương trình (ví dụ chương trình 
VOV giao thông hiện nay).  

Ngoài ra, các hệ thống hành 
chính công cũng có thể dùng AI 
hiệu quả để tăng thêm thời gian, 
máy móc, thiết bị có thể thay thế 
con người làm một số công việc 
thủ công ở văn phòng.  

 
Thiết bị đo sóng điện não đồ BrainWear 

của Công ty Emotiv phục vụ giải trí, 
nghiên cứu khoa học, khám và chữa bệnh 

về não,… 

AI hiện hữu quanh cuộc sống 
của con người. Chiếc điện thoại 
thông minh có chức năng chụp 
ảnh tự động lấy nét khuôn mặt đó 
chính là AI. Hay khi đăng tải hình 
ảnh lên mạng xã hội, facebook. 
Facebook tự tag – nhận diện, đánh 
dấu khuôn mặt bạn bè, người thân 
có mặt trong bức ảnh đó. AI đôi 
khi là những thứ đơn giản như vậy 
chứ không phải là gì đó lớn lao.  

Có những thứ máy tính làm 
nhanh và nhiều kết quả tốt hơn 
con người. Để có được điều đó là 

do con người cung cấp dữ liệu cho 
máy móc chứ không phải tự nhiên 
sinh ra.  

(Tổng hợp) 
 
 
 

 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
MỚI PHÁT TRIỂN CHUỖI 
GIÁ TRỊ NÔNG SẢN VIỆT 
NAM - NHẬT BẢN 

Ngày 29/5/2018, tại Hà Nội, 
Viện Khoa học Nông nghiệp Việt 
Nam phối hợp với Công ty 
Raycean Việt Nam tổ chức Hội 
thảo “Ứng dụng công nghệ mới 
phát triển chuỗi giá trị nông sản 
Việt Nam - Nhật Bản”. 

Đây là cơ hội kết nối các viện - 
trường - doanh nghiệp - nhà đầu 
tư Việt Nam và Nhật Bản trong 
nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ trong sản xuất nông nghiệp 
công nghệ cao, thúc đẩy cơ hội 
đầu tư và thương mại nông sản 
giữa hai nước. Nhật Bản là quốc 
gia có nền khoa học công nghệ 
nông nghiệp phát triển với nhiều 
sáng chế, công nghệ, kỹ thuật tiên 
tiến đã và đang được áp dụng 
thành công mang lại giá trị lớn 
cho sản xuất. Việc hợp tác ứng 
dụng công nghệ mới cũng như các 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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phương thức quản trị chuỗi giá trị 
tiên tiến của Nhật Bản trong sản 
xuất nông nghiệp của Việt Nam là 
rất khả thi.  

Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, 
Viện trưởng Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam, Việt Nam đang 
chuyển nền sản xuất nông nghiệp 
từ số lượng sang chất lượng và 
trong quá trình tái cấu trúc đó 
khoa học công nghệ, công nghệ 
tiên tiến là yếu tố then chốt giúp 
chúng ta chuyển đổi nhanh chóng. 
Ứng dụng công nghệ không chỉ 
dừng lại ở trong công đoạn sản 
xuất mà cần tiếp cận công nghệ 
cho toàn bộ chuỗi sản xuất từ: 
trồng trọt, thu hoạch, chế biến cho 
đến thương mại. Song song với 
công nghệ trong nước Việt Nam 
từng bước hợp tác với các đối tác 
của nước ngoài để tiếp nhận, đánh 
giá cũng như lựa chọn công nghệ 
để tạo ra sản phẩm chất lượng 
nhưng phù hợp với năng lực, trình 
độ của Việt Nam. Nhật Bản, Hàn 
Quốc… là những nước có công 
nghệ trồng trọt tương đối gần gũi 
với Việt Nam. Đặc biệt, Nhật Bản 
đang là đối tác quan trọng trong 
việc trao đổi, tiếp nhận các khoa 
học công nghệ vào Việt Nam, 
đồng thời góp phần trao đổi 
thương mại giữa hai nước. 

Khi Việt Nam muốn xuất khẩu 
hàng hóa sang Nhật Bản thì công 
nghệ cũng phải tương đối tương 
thích với công nghệ của bạn để tạo 
ra sản phẩm đáp ứng chất lượng 
hàng hóa và được thị trường bạn 
thừa nhận, ông Sơn đánh giá. 
Những công nghệ tiềm năng trong 
sản xuất nông nghiệp từ Nhật Bản 
được các doanh nghiệp Nhật Bản 
giới thiệu như: chế phẩm sinh học, 
thủy canh trong thủy sản; phân 
bón hữu cơ, giống cây trồng, vật 
liệu kiểm soát nhiệt độ, thuốc trừ 
sâu hữu cơ… trong trồng trọt và 
công nghệ khí sinh học trong chăn 
nuôi. Bên cạnh đó, các diễn giả 
còn giới thiệu bộ tiêu chuẩn hữu 
cơ JAS cho nông sản tại thị trường 
Nhật Bản. Theo ông Koichiro 
Abe, Tổng giám đốc điều hành 
Raycean, các mặt hàng nông sản 
Nhật Bản có chất lượng, giá trị 
cao dựa trên các công nghệ nông 
nghiệp có giá thành rất cao ở Nhật 
Bản. Chẳng hạn, xoài có giá trung 
bình 48,5 USD/kg, nhưng giá xoài 
có thể tăng 112% đạt giá trên 102 
USD/kg nhờ thương hiệu giá trị 
cao “Taiyo-no-tamago” trồng ở 
Miyazaki; hay xà lách cũng có giá 
tăng gấp 200% nhờ thương hiệu 
“xà lách có hàm lượng Ka thấp” 
trồng ở Fukushima; thậm chí cà 
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chua rất rẻ nhưng giá có thể tăng 
trên 2.600% với thương hiệu 
“Tokutani-tomato” sản xuất ở 
Kochi…  

“Công nghệ, bí quyết và chiến 
lược maketing có thể nâng cao giá 
trị nông sản gấp rất nhiều lần”, 
ông Koichiro Abe nhấn mạnh. 
Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, việc 
tiếp nhận các công nghệ như: 
giống, chế phẩm sinh học, chất cải 
tạo đất, thuốc bảo vệ sinh học… 
cũng như kiểm soát chất lượng 
của Nhật Bản giúp Việt Nam tiến 
gần hơn với hệ thống chất lượng 
của bạn, góp phần thúc đẩy tiến 
trình xuất khẩu hàng hóa nông sản 
Việt Nam sang Nhật Bản cũng 
như các nước Nhật Bản đang có 
quan hệ về bạn hàng. Thương mại 
giữa VN và Nhật Bản trong những 
năm qua tăng khá cao, nhất là mặt 
hàng rau quả. Nhật Bản đang là thị 
trường đứng thứ 2 sau Trung 
Quốc nhập khẩu rau quả Việt 
Nam. 

 (Theo TTXVN) 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
NÂNG CAO HIỆU QUẢ SẢN 
XUẤT, KINH DOANH 

Đầu tư vào khoa học công nghệ 
là một trong những giải pháp 
quan trọng giúp nâng cao hiệu 

quả sản xuất, kinh doanh của 
doanh nghiệp. 

 
Đây là nhận định của các chuyên 

gia tại Hội thảo giải pháp nâng 
cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 
trong doanh nghiệp do Hiệp hội 
Doanh nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 
(HUBA) phối hợp với Viện 
Nghiên cứu phát triển Tp. Hồ Chí 
Minh tổ chức chiều ngày 
6/6/2018.  

Ông Phạm Ngọc Hưng, Phó Chủ 
tịch HUBA cho biết, số lượng 
doanh nghiệp Việt Nam nhiều và 
gia tăng liên tục nhưng có tới 97% 
là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
doanh nghiệp siêu nhỏ. Thực trạng 
chung của các doanh nghiệp này 
là sử dụng công nghệ lạc hậu, 
năng suất lao động quá thấp.  

Hiện nay, kim ngạch xuất khẩu 
hàng hóa từ Việt Nam không 
ngừng tăng lên nhưng thực chất 
giá trị thu được của doanh nghiệp 
Việt là rất ít. Cụ thể, 70% giá trị 
xuất khẩu của Việt Nam thuộc về 
các doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài (FDI). Một ví dụ khác 
là 44% sản phẩm giày của Adidas 
được sản xuất tại Việt Nam nhưng 
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các doanh nghiệp Việt Nam chưa 
tham gia được vào chuỗi cung ứng 
của thương hiệu này. 

Thực tế, doanh nghiệp có rất ít 
thông tin về các chương trình hỗ 
trợ phát triển khoa học công nghệ 
của Nhà nước hoặc biết nhưng 
không tiếp cận được. Điển hình 
như để tiếp cận Quỹ phát triển 
khoa học công nghệ phải trải qua 
quy trình xét duyệt rất rườm rà và 
kéo dài, đến khi được xét duyệt thì 
doanh nghiệp đã hết cơ hội phát 
triển sản phẩm mới.  

Ông Lý Trường Chiến, Chủ tịch 
TriTriGroup thì cho rằng, năng 
lực sản xuất của doanh nghiệp 
Việt Nam hạn chế do ít cập nhật 
sự thay đổi của thị trường và công 
nghệ. Phần lớn doanh nghiệp vẫn 
đang tập trung đầu tư vào nguyên 
liệu và lao động. Trong khi đó 
hàm lượng nguyên vật liệu và lao 
động ngày càng nhỏ trong các sản 
phẩm có giá trị gia tăng lớn.  

Để nâng cao hiệu quả sản xuất, 
kinh doanh của doanh nghiệp, ông 
Phạm Ngọc Hưng cho rằng, cần cải 
thiện hiệu quả của các cơ chế, 
chính sách hỗ trợ phát triển khoa 
học công nghệ của Nhà nước. 

Cụ thể, phải đảm bảo hiệu quả 
thực thi từ khi ban hành chính sách 
đến người thực hiện xét duyệt hồ 

sơ. Đồng thời, cắt giảm những thủ 
tục, giấy tờ không cần thiết, tạo 
điều kiện cho doanh nghiệp tiếp 
cận nguồn vốn hỗ trợ nhanh nhất.  

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà 
nước cần đẩy mạnh việc dự báo 
thông tin thị trường, giúp doanh 
nghiệp yên tâm mạnh dạn đầu tư 
vào công nghệ sản xuất.  

Các doanh nghiệp cho rằng, 
muốn đầu tư đổi mới công nghệ, 
doanh nghiệp phải có vốn, nhưng 
thực tế, hầu hết doanh nghiệp nhỏ 
đã tập trung nguồn lực tài chính 
vào mua nguyên liệu và trả lương 
cho người lao động. Vì vậy, để 
khuyến khích doanh nghiệp đổi 
mới công nghệ, cần tạo điều kiện 
tối đa để doanh nghiệp tiếp cận các 
nguồn vốn tín dụng từ ngân hàng 
cũng như các quỹ đầu tư dành cho 
khoa học công nghệ.  

Đầu tư phát triển công nghệ là 
cần thiết, tuy nhiên các doanh 
nghiệp cũng phải chú trọng đến 
việc sử dụng hiệu quả, linh hoạt 
các nền tảng công nghệ mới có thể 
chiếm lĩnh thị trường. Do đó, quan 
trọng nhất vẫn là đầu tư nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực có đủ 
khả năng ứng dụng và khai thác 
những lợi ích của công nghệ vào 
sản xuất, kinh doanh. 

TTXVN 
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TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG 
MÃ SỐ MÃ VẠCH TRONG 
TRUY XUẤT NGUỒN GỐC 
SẢN PHẨM HÀNG HOÁ 

Từ 30 - 31/5/2018 tại Hà Nội, 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC) đã tổ chức hội 
thảo khoa học về scan and check 
phần mềm quét mã vạch trên 
smartphone và hội thảo đào tạo về 
áp dụng mã số, mã vạch (MSMV) 
GS1 trong xác định nguồn gốc sản 
phẩm hàng hóa. 

Phát biểu tại hội thảo, Tổng cục 
trưởng Tổng cục TĐC Trần Văn 
Vinh cho biết, việc áp dụng MSMV 
đã và đang đóng góp rất lớn cho sự 
phát triển của doanh nghiệp về quản 
lý sản phẩm hàng hóa. Tổng cục 
TĐC sẽ triển khai, xây dựng một hệ 
sinh thái cho MSMV nhằm tạo một 
sân chơi tổng thể cho tất cả doanh 
nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, 
các đối tượng liên quan,… cũng 
như phát triển tối đa công năng của 
MSMV. 

Để xây dựng nền tảng cho hệ sinh 
thái MSMV, từ năm 2017 đến đầu 
năm 2018. Tổng cục TĐC đã hoàn 
thiện phần mềm cơ sở dữ liệu, hỗ 
trợ các doanh nghiệp bổ sung cơ sở 
dữ liệu vào trong hệ thống MSMV.  

Theo Ban tổ chức, Tổ chức Mã số 
mã vạch quốc tế (GS1) là một tổ 
chức tiêu chuẩn toàn cầu, tiên 
phong trong việc xây dựng và phổ 
biến áp dụng các tiêu chuẩn tạo 
thuận lợi cho hoạt động quản lý, sản 
xuất, kinh doanh, lưu thông phân 
phối hàng hóa thông suốt chuỗi 
cung ứng. Tổ chức mã số mã vạch 
Việt Nam (GS1 Việt Nam) trực 
thuộc Viện Tiêu chuẩn Chất lượng 
Việt Nam (Tổng cục TĐC) là thành 
viên của GS1 từ năm 1995. 

Nhằm tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp thực hiện các quy định về kê 
khai thông tin sản phẩm, quảng bá 
hình ảnh doanh nghiệp gắn MSMV, 
từ cuối năm 2014, GS1 Việt Nam 
đã tiến hành xây dựng thành công 
phần mềm IDD (International 
Direct Dialling) khai báo, quản lý 
MSMV trực tuyến phiên bản IDD 
3.0 (năm 2018 đã nâng cấp lên 
phiên bản 4.0) miễn phí cho doanh 
nghiệp tự kê khai, quản lý, lưu trữ 
và tự động cập nhật trực tuyến 
thông tin về sản phẩm gắn MSMV. 
Điều này đã giúp doanh nghiệp tự 
cấp và quản lý mã toàn cầu phân 
định thương phẩm GTIN (Mã số 
thương phẩm toàn cầu), phân định 
địa điểm GLN (Mã toàn cầu phân 
định địa điểm) với khả năng tạo mã 
vạch tương ứng, góp phần quảng bá 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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miễn phí hình ảnh doanh nghiệp và 
giới thiệu sản phẩm ra thị trường 
thông qua phần mềm Scan and 
Check của Tổng cục TĐC và thông 
qua mạng đăng ký toàn cầu thông 
tin điện tử các bên sử dụng mã số 
mã vạch (GEPIR - Global 
Electronic Parties Information 
Registry có tại 
http://gepir.gs1.org.vn/). 

 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh phát biểu 

tại hội thảo 

Cũng trong khuôn khổ hội thảo, 
các đại biểu đã có dịp trao đổi, chia 
sẻ kinh nghiệm về công tác MSMV 
thông qua các báo cáo chuyên đề 
như: cập nhật hệ thống văn bản 
pháp quy liên quan về việc quản lý, 
cấp, sử dụng MSMV và việc xử 
phạt các hành vi vi phạm MSMV; 
báo cáo tổng quan cơ sở dữ liệu 
quốc gia về MSMV và phần mềm 
kê khai thông tin MSMV trực tuyến 
IDD; ứng dụng MSMV trong kinh 
doanh bán lẻ; hướng dẫn doanh 
nghiệp quảng bá miễn phí hình ảnh 
doanh nghiệp cùng thông tin chính 
hãng về hàng hóa gắn MSMV 
thông qua Scan and Check,… 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

TĂNG CƯỜNG HẬU KIỂM, 
DOANH NGHIỆP SAI PHẠM 
CÓ THỂ BỊ XỬ PHẠT GẤP 5 
LẦN 

Cắt giảm trên 90% sản phẩm 
hàng hóa phải kiểm tra trước 
thông quan, Bộ KH&CN được 
Chính phủ ghi nhận là một trong 
những Bộ đi tiên phong trong 
việc kiểm tra chuyên ngành, 
chuyển từ tiền kiểm sang hậu 
kiểm. 

Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó 
Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng ( Bộ 
KH&CN) nhận định, việc tiền 
kiểm sẽ chặt chẽ hơn so với hậu 
kiểm. Nhưng thực hiện theo biện 
pháp quản lý mới sẽ tạo điều kiện 
thuận lợi, môi trường thông 
thoáng cho doanh nghiệp. 

 
Các sản phẩm đồ chơi trẻ em, điện  - 
điện tử, thép, mũ bảo hiểm sẽ được 

chuyển sang hậu kiểm khi nhập khẩu. 

Tuy nhiên, để tránh rủi ro về 
chất lượng sản phẩm, ảnh hướng 
tới người tiêu dùng khi đẩy mạnh 
cơ chế từ tiền sang hậu kiểm, ông 
Linh cho biết, khả năng xảy ra rủi 
ro đương nhiên sẽ là nhiều hơn so 
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với tiền kiểm. Tuy nhiên, khả 
năng đó có xảy ra nhiều hay 
không thì còn phụ thuộc vào ý 
thức, trách nhiệm của cả doanh 
nghiệp. Chính vì vậy, cơ chế hậu 
kiểm cũng sẽ được áp dụng rất 
linh hoạt. 

Theo đó, Bộ KH&CN đã tham 
mưu cho Chính phủ ban hành 
Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 
quy định về xử phạt vi phạm 
hành chính trong lĩnh vực tiêu 
chuẩn, đo lường, chất lượng sản 
phẩm, hàng hóa (Nghị định 119) 
quy định rõ các hành vi, vi phạm 
sản phẩm hàng hóa gây mất an 
toàn cho cộng đồng thì mức xử 
phạt đã được nâng lên, thậm chí 
nâng lên theo số lượng hàng hóa 
vi phạm. Ví dụ như giá trị hàng 
hóa là 1, khi cơ quan chức năng 
tiến hành hậu kiểm, nếu xét thấy 
có mức sai phạm thì doanh 
nghiệp có thể bị xử phạt tăng lên 
mức độ 5 lần giá trị hàng hóa 
hiện tại. Hay nói cách khác, các 
hành vi, cách thức xử lý, răn đe 
được nâng lên theo tinh thần của 
Nghị định 119. 

Bộ KH&CN đã chủ động ban 
hành Thông tư số 07/2017/TT-
BKHCN sửa đổi, bổ sung Thông 
tư số 27/2012/TT-BKHCN quy 
định việc kiểm tra nhà nước về 

chất lượng hàng hoá nhập khẩu 
thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ 
KH&CN để chuyển 91% nhóm 
sản phẩm, hàng hóa (với 93% 
loại sản phẩm cụ thể phân theo 
mã HS) do Bộ KH&CN quản lý 
sang cơ chế hậu kiểm. 

Cụ thể đã cắt giảm từ 24 nhóm 
sản phẩm, hàng hóa (với 299 loại 
sản phẩm cụ thể phân theo mã 
HS) phải kiểm tra trước thông 
quan xuống còn 2 nhóm sản 
phẩm, hàng hóa phải kiểm tra 
(tương ứng với 20 loại sản phẩm 
cụ thể phân theo mã HS) là xăng 
dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng. 
Theo đó, Thông tư số 
07/2017/TT-BKHCN đã giúp cắt 
giảm khoảng 96% số lô hàng hóa 
thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
KH&CN phải kiểm tra trước 
thông quan. 

 (Theo Vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Ứng dụng công nghệ in 3D 
để tạo ra giác mạc cấy ghép 
trên người  

Lần đầu tiên trên thế giới, một 
nhóm các nhà khoa học Anh đã 
ứng dụng thành công công nghệ 
in 3D để tạo ra giác mạc có thể 

TIN NGẮN KH&CN 
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cấy ghép trên người. 

 
Tiến sỹ Steve Swioklo (trái) và giáo sư 
Che Connon với giác mạc được in 3D 

(Nguồn: Đại học Newcastle) 

Các nhà khoa học tại Đại học 
Newcastle (Anh) đã trộn tế bào 
gốc từ một giác mạc hiến tặng 
khỏe mạnh với alginate, một chất 
gel chiết xuất từ rong biển, và 
collagen để tạo ra một loại “mực 
sinh học” có thể sử dụng để “in” 
các giác mạc cấy ghép. 

Máy in 3D sẽ sử dụng loại 
“mực sinh học” này để tạo ra một 
giác mạc trong vòng chưa tới 10 
phút. 

Giáo sư Che Connon, người 
đứng đầu công trình nghiên cứu, 
cho biết gel sinh học mới giúp 
giữ các tế bào gốc sống được 
trong các giác mạc in 3D. Ngoài 
ra, đây còn là một chất liệu đủ 
cứng cáp cho giác mạc nhưng vẫn 
mềm dẻo để sử dụng được cho 
máy in 3D. 

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu 
cũng cho thấy có thể tạo ra giác 
mạc khớp với đặc trưng của 
người ghép giác mạc. 

Giác mạc in 3D vẫn cần thử 
nghiệm sâu hơn song nhóm 
chuyên gia hy vọng kỹ thuật này 
có thể ứng dụng phổ biến trong 
vòng 5 năm tới. Theo giáo sư 
Connon, nếu thành công, đây có 
thể là giải pháp giúp giải quyết 
tình trạng thiếu giác mạc cấy 
ghép. 

Hiện có khoảng 10 triệu người 
trên thế giới cần phẫu thuật cấy 
ghép giác mạc mỗi năm. 

 (Theo vietnamplus.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Phó Thủ tướng đặt hàng nhà 
khoa học trả lời các câu hỏi về 
kinh tế 

Sáng 10/6, tại hội thảo “Củng 
cố và tạo lập nền tảng cho tăng 
trưởng nhanh và bền vững trong 
bối cảnh mới ở Việt Nam” do 
Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 
Việt Nam tổ chức, Phó thủ tướng 
Vương Đình Huệ đã phân tích 
quá trình phát triển kinh tế của 
đất nước, chỉ ra điểm khuyết cần 
được nhà khoa học vào cuộc. 

Phó thủ tướng bày tỏ lo ngại các 
căng thẳng địa - chính trị thế giới 
và trong khu vực đang diễn biến 
khó lường. Sự ảnh hưởng của 
cuộc cách mạng khoa học kỹ 
thuật hiện nay vừa mang lại lợi 
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ích vừa kèm theo thách thức to 
lớn.  

Chia sẻ với các nhà khoa học 
hiện nền kinh tế đang có độ mở 
rất lớn với tổng kim ngạch xuất 
nhập khẩu bằng 193% GDP (năm 
2017), Phó thủ tướng cho rằng 
Việt Nam dễ chịu tác động của 
các bất ổn thế giới. Chính phủ đã 
chỉ đạo các bộ ngành Tài chính, 
Ngân hàng Nhà nước, Kế hoạch 
và Đầu tư, Tư pháp, Công 
Thương… xây dựng báo cáo 
đánh giá rõ rủi ro, thách thức Việt 
Nam phải đối mặt từ nay tới năm 
2020 và những năm tiếp theo. 

Phó thủ tướng muốn nhà khoa 
học chỉ rõ đâu là điểm cốt yếu 
của phát triển bền vững kinh tế - 
xã hội ở Việt Nam, để làm sao 
vừa phát triển nhanh nhưng bền 
vững; làm thế nào để gia tăng 
tính gắn kết trong phát triển kinh 
tế, xã hội và môi trường dựa trên 
nguyên tắc “không đánh đổi phát 
triển kinh tế để hủy hoại môi 
trường”…? Chính phủ đang tái 
cơ cấu nền kinh tế để không còn 
phụ thuộc vào công nghiệp khai 
khoáng, liệu nền kinh tế đã 
chuyển sang giai đoạn mới? 

Với thị trường trong nước, ông 
cho rằng hai năm qua tăng trưởng 
trên 10%/năm nhưng cơ sở hạ 

tầng của thị trường nội địa còn 
yếu kém, cần được tập trung làm 
rõ, tạo nền tảng vững chắc cho 
thị trường này.  

 (Theo Vnexpress.net) 
 

 Hội thảo Kế hoạch ứng phó 
sự cố an ninh cho cơ sở hạt nhân 

Từ ngày 04-07/6/2018, Cục An 
toàn bức xạ và hạt nhân 
(ATBXHN) phối hợp với Cơ quan 
An ninh hạt nhân quốc gia 
(NNSA), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ 
(USDOE) tổ chức Hội thảo Kế 
hoạch ứng phó sự cố an ninh cho 
cơ sở hạt nhân. Phó Cục trưởng 
Dương Quốc Hùng đã đến dự và 
phát biểu khai mạc Hội thảo. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Phó Cục trưởng Dương Quốc 
Hùng ghi nhận mối quan hệ hợp 
tác giữa Cục ATBXHN và NNSA 
đã được xây dựng và phát triển tốt 
đẹp, hiệu quả trong nhiều năm 
qua, và NNSA đã hỗ trợ Cục tổ 
chức nhiều hội thảo hữu ích để 
nâng cao năng lực cho các cán bộ 
công tác trong lĩnh vực an ninh 
hạt nhân của Việt Nam. Phó Cục 
trưởng nhấn mạnh, Hội thảo này 
sẽ là cơ hội tốt để các cán bộ học 
hỏi kiến thức, kinh nghiệm trong 
việc xây dựng và đánh giá Kế 
hoạch ứng phó sự cố an ninh của 
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một cơ sở hạt nhân, một phần 
không thể thiếu trong hoạt động 
của cơ sở hạt nhân nhằm đảm bảo 
an ninh hạt nhân. 

Mục đích của Hội thảo nhằm 
cung cấp cho học viên kiến thức 
và hiểu biết về các yêu cầu được 
khuyến nghị của Kế hoạch ứng 
phó sự cố an ninh của một cơ sở 
hạt nhân. Kế hoạch bao gồm tập 
hợp các hoạt động để ứng phó và 
chống lại các hành động có ý định 
di dời trái phép hoặc phá hoại một 
cơ sở hạt nhân. 

Chương trình học bao gồm 12 
học phần giúp học viên hiểu về 
định dạng và nội dung của một 
bản Kế hoạch ứng phó sự cố an 
ninh, có kết hợp các bài tập thực 
hành phân tích, xử lý tình huống./. 

(Theo Cục ATBXHN) 
 

 Hơn 300 đơn vị tham gia triển 
lãm công nghệ thông tin, viễn 
thông năm 2018 

Sáng ngày 7/6, Triển lãm Quốc 
tế về Sản phẩm, dịch vụ Viễn 
thông, Công nghệ thông tin và 
Truyền thông – Vietnam 
ICTCOMM 2018 - Triển lãm 
Quốc tế về Phát thanh Truyền 
hình – Broadcast Vietnam 2018 và 
Triển lãm Quốc tế về Sản phẩm 
Điện tử - Electronics Vietnam 

2018 đã chính thức được tổ chức 
tại Trung tâm Hội chợ và Triển 
lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí 
Minh. 

Triển lãm diễn ra dưới sự chủ trì 
của Bộ Khoa học và Công nghệ, 
Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Công Thương, sự phối hợp tổ 
chức giữa Công ty Cổ phần Adpex 
(ADPEX JSC) và Hiệp hội 
Internet Việt Nam (VIA), Hội Tin 
học Việt Nam (VAIP), Cục phát 
triển Thị trường và Doanh nghiệp 
Khoa học và Công nghệ (NATEC) 
cùng với Trung tâm Đổi mới Sáng 
tạo ứng phó với Biến đổi Khí hậu 
Việt Nam (VCIC); Triển lãm 
Quốc tế ICT COMM là một trong 
những triển lãm quốc tế thương 
mại chuyên ngành công nghệ 
thông tin, viễn thông, phát thanh 
truyền hình và truyền thông lớn 
nhất khu vực Đông Nam Á. 

Phát biểu tại Lễ khai mạc Triển 
lãm, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng khẳng định, trải 
qua 2 kỳ tổ chức thành công năm 
2016, 2017, Vietnam ICT COMM 
đã trở thành sự kiện thường niên 
quy tụ hàng trăm đơn vị sản xuất, 
kinh doanh, phân phối hàng đầu 
trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin, truyền thông của Việt Nam và 
thế giới. Vietnam ICT COMM 
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không chỉ là cầu nối giao thương 
giúp khởi tạo và duy trì mối quan 
hệ hợp tác bền vững giữa các 
doanh nghiệp trong nước và quốc 
tế, mà còn là diễn đàn giao lưu 
công nghệ quan trọng, mang đến 
những cơ hội chia sẻ, trao đổi các 
công nghệ tiên tiến với bạn bè 
quốc tế trong lĩnh vực viễn thông, 
công nghệ thông tin và phát thanh 
truyền hình. 

Song song với hoạt động trưng 
bày, tại triển lãm đã diễn ra các 
chương trình Kết nối giao thương 
– B2B. Đây là một hoạt động 
mang tính thương mại cao, khai 
thác triệt để lợi ích thương mại, 
đưa các doanh nghiệp trưng bày 
từng bước tiếp cận với các đối tác 
tiềm năng cũng như các nhà đầu 
tư trong nước và quốc tế.  

Bên cạnh đó, đại biểu tham dự 
còn được tham gia những diễn đàn 
hội, thảo chuyên đề dưới sự chủ trì 
bởi các chuyên gia hàng đầu trong 
nước và quốc tế với các chủ đề 
nóng được các doanh nghiệp quan 
tâm, nghiên cứu hiện nay. Đó là 
các giải pháp thời đại công nghệ 
4.0, hay còn gọi là cuộc cách 
mạng số, phát triển thông qua các 
công nghệ như internet vạn vật, trí 
tuệ nhân tạo, thực tế ảo, tương tác 
thực tại ảo, mạng xã hội, điện toán 

đám mây, di động, phân tích dữ 
liệu lớn... và các cơ hội trải 
nghiệm các khu công nghệ cao. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Nghiệm thu kết quả thực hiện 
Dự án “Sản xuất thí nghiệm 
Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật cải 
tạo và thâm canh vườn cây ăn 
quả xã Long Phước, thành phố 
Bà Rịa” 

Sáng ngày 13/6, Sở Khoa học và 
Công nghệ tổ chức Hội đồng tư 
vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả 
thực hiện Dự án “Sản xuất thí 
nghiệm Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
cải tạo và thâm canh vườn cây ăn 
quả xã Long Phước, thành phố Bà 
Rịa”. Chủ tịch hội đồng là ông 
Mai Thanh Quang - Giám đốc Sở 
KH&CN. Dự án do ThS. Mai Văn 
Trị làm chủ nhiệm, Trung tâm 
nghiên cứu Cây ăn quả miền 
Đông Nam Bộ là cơ quan chủ trì.  

Trong 36 tháng triển khai, Dự án 
đã xây dựng mô hình trồng mới 
bưởi Da Xanh theo tiêu chuẩn 
VietGAP với diện tích 6,1 ha ở 11 
hộ (kế hoạch 6 ha, 8 hộ) trong mô 
hình sinh trưởng và phát triển tốt, 
mức độ nhiễm sâu bệnh hại thấp 
hơn so với vườn đối chứng. Xây 
dựng mô hình cải tạo thâm canh 
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áp dụng các biện pháp kỹ thuật 
trên cây sầu riêng với diện tích 2 
ha ở 4 hộ, năng suất tăng 40,14 – 
63,56% và hiệu quả kinh tế tăng 
69,25 – 125,51% so với đối 
chứng. Xây dựng mô hình cải tạo 
thâm canh áp dụng các biện pháp 
kỹ thuật trên cây măng cụt với 
diện tích 2 ha ở 4 hộ, năng suất 
tăng 21,94 – 23,92% và hiệu quả 
kinh tế tăng 28,46 - 33,47% so với 
đối chứng. Đồng thời, đã tập huấn 
240 lượt nhà vườn về thực hành 
sản xuất cây ăn quả theo tiêu 
chuẩn VietGAP. Dự án góp phần 
nâng cao nhận thức, kỹ năng của 
người dân trong việc cải tạo và 
thâm canh vườn cây, góp phần cải 
hiện chất lượng vườn cây, nâng 
cao năng suất và hiệu quả kinh tế 
cho nhà vườn tham gia dự án. 

  Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, 
tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện 
đề tài theo góp ý của Hội đồng. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 

 Tư vấn tuyển chọn Dự án 
SXTN “Thiết kế, chế tạo và lắp 
đặt hệ thống tự động đo, phân 
tích, giám sát và cảnh báo sớm 
chất lượng nước thử nghiệm tại 
các hộ dân nuôi trồng thủy sản 
trên sông Chà Và, tỉnh BR-VT” 

Sáng 22/6, Sở KH&CN đã tổ 

chức Hội đồng tư vấn tuyển chọn 
dự án SXTN “Thiết kế, chế tạo và 
lắp đặt hệ thống tự động đo, phân 
tích, giám sát và cảnh báo sớm 
chất lượng nước thử nghiệm tại 
các hộ dân nuôi trồng thủy sản 
trên sông Chà Và, tỉnh Bà Rịa-
Vũng Tàu”, Chủ tịch hội đồng là 
ông Nguyễn Kim Trường – Phó 
Giám đốc Sở KH&CN. Đề tài do 
Tiến Sĩ Lê Ngọc Trân làm chủ 
nhiệm, Viện Kỹ thuật Kinh tế 
biển, trường Đại học Bà Rịa – 
Vũng Tàu là cơ quan chủ trì. 

Mục tiêu của đề tài là Thiết kế, 
chế tạo và lắp đặt hệ thống tự 
động đo, phân tích và cảnh báo 
chất lượng nước (bao gồm các chỉ 
tiêu: nhiệt độ, nồng độ muối, oxy 
hòa tan, độ pH, nồng độ chlorine 
trong nước) trên bè nuôi các hộ 
dân nuôi trồng thủy sản trên sông 
Chà Và và xã Long Sơn tỉnh BR-
VT; Xây dựng và hoàn thiện quy 
trình kỹ thuật biển triển khai hệ 
thống giám sát và cảnh báo tự 
động chất lượng nước trên bè 
nuôi của các hộ dân; Lập trình và 
xây dựng phần mềm đo, thu thập 
dữ liệu, cảnh báo và điều khiển, 
phần mềm web-server kết nối hệ 
thống với các đơn vị quản lý;... 

 Tại tỉnh BR-VT, việc nuôi 
trồng thủy sản trên sông Chà Và 
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(xã Long Sơn, tp VT) tăng lên 
nhanh chóng về số lượng cũng 
như chủng loại giúp bà con phát 
triển kinh tế, tuy nhiên việc phát 
triển không có quy hoạch cũng 
như chất lượng nước không đảm 
bảo đã gây ra thiệt hại rất lớn cho 
bà con. Trước nhu cầu bức thiết 
đó, Chi cục Thủy sản và Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
xác định nhiệm vụ là phải xây 
dựng một hệ thống tự động lấy 
mẫu, đo, phân tích, đánh giá và 
cảnh báo sớm chất lượng nước 
nuôi trồng thủy sản nhằm giúp bà 
con ổn định canh tác, giảm thiệt 
hại cũng như giúp các nhà quản lý 
hoạch định chiến lược nuôi trồng 
thủy sản của tỉnh trong những 
năm tới. 

 Hội đồng đánh giá dự án đạt 
yêu cầu, tuy nhiên cần bổ sung 
hoàn thiện dự án theo góp ý của 
Hội đồng trước khi triển khai. 

 
 
 

 
 Công nghệ biến nước bẩn 
thành nước sạch trong vài phút 

Các nhà nghiên cứu tại 
Australia phát triển thành công 
một công nghệ lọc nước mới, giúp 
xử lý nước thải hiệu quả và tiết 

kiệm hơn. 
Phó giáo sư Laichang Zhang và 

tiến sĩ Zhe Jia tại Đại học Công 
nghệ Edith Cowan của Australia 
chế tạo thành công một thiết bị 
đặc biệt có khả năng làm sạch 
nước bẩn chỉ trong vài phút. 

Họ đã sử dụng công nghệ nano 
thay đổi cấu trúc nguyên tử của 
sắt để tạo ra các tấm “thủy tinh 
kim loại” có cấu trúc đặc biệt, có 
khả năng hấp thụ các chất bẩn và 
độc hại trong nước. 

Thiết bị giúp lọc nước nhanh 
hơn và tiết kiệm hơn so với các 
phương pháp lọc nước bằng bột 
sắt truyền thống. Các tấm “kim 
loại thủy tinh” này rất rẻ, chỉ vài 
USD/kg và có thể tái sử dụng đến 
20 lần. 

Phó giáo sư Zhang đang làm 
việc với một số công ty khai 
khoáng quốc tế để ứng dụng công 
nghệ này vào việc xử lý nước thải 
trên thế giới. 

 (Theo Vnexpress.net) 
 

 Thùng rác Bin.E được trang 
bị nhiều công nghệ hiện đại  

Thùng rác thông minh do công 
ty Bin.E chế tạo có thể tự nhận 
diện và phân loại rác. 

 Quá trình phân loại bắt đầu 
ngay khi rác được bỏ vào. Sử 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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dụng kết hợp các cảm biến, công 
nghệ nhận diện hình ảnh và trí tuệ 
nhân tạo, thùng rác Bin.E sẽ xác 
định vật thể đó thuộc dạng hỗn 
hợp, kính, nhựa hay giấy rồi nén 
lại trước khi chuyển vào ngăn 
chứa phù hợp. 

Loại thùng rác mới cũng sẽ thu 
thập dữ liệu và gửi tới kho dữ liệu 
bên ngoài. Kho dữ liệu tổng hợp 
thông tin từ nhiều thiết bị để cải 
tiến quá trình nhận diện hình ảnh. 
Khi một trong các ngăn chứa đầy, 
Bin.E sẽ báo cho dịch vụ bảo trì 
và công ty quản lý rác thải để 
nhân viên đến thu gom. Vì rác đã 
được nén lại nên quá trình thu 
gom diễn ra đơn giản và sạch sẽ. 

Thùng rác Bin.E đang được thử 
nghiệm tại Ba Lan và có thể bán ở 
Anh trong vài năm tới. Giá của 
thùng rác thông minh sẽ không rẻ. 
Phiên bản cho văn phòng có giá 
khoảng 570 USD và người dùng 
phải trả thêm khoản phí 142 USD 
cho ứng dụng đi kèm. Phiên bản 
sử dụng tại nhà dự kiến giá thấp 
hơn. 

(Vnexpress.net) 
 

 
 
CHÍNH SÁCH CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ TRONG NÔNG 

NGHIỆP QUA HOẠT ĐỘNG 
KHUYẾN NÔNG 

 
Chính phủ vừa ban hành Nghị 

định 83/2018/NĐ-CP về khuyến 
nông. Trong đó nêu rõ chính sách 
chuyển giao công nghệ trong nông 
nghiệp thông qua hoạt động 
khuyến nông như: Chính sách bồi 
dưỡng, tập huấn, đào tạo; chính 
sách thông tin tuyên truyền; chính 
sách xây dựng và nhân rộng mô 
hình; chính sách khuyến khích hoạt 
động tư vấn, dịch vụ khuyến 
nông… 

Theo Nghị định, đối tượng nhận 
chuyển giao công nghệ được hỗ trợ 
tối đa 100% chi phí tài liệu, tiền 
ăn, đi lại, nơi ở trong thời gian 
tham dự đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng, khảo sát học tập khuyến 
nông theo quy định hiện hành. 

Đối tượng chuyển giao công nghệ 
được hỗ trợ tối đa 100% chi phí tài 
liệu, đi lại, tiền ăn, nơi ở trong thời 
gian tham dự đào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng, khảo sát học tập khuyến 
nông theo quy định hiện hành; 
người tham gia giảng dạy, trợ 
giảng, hướng dẫn tham quan, tổ 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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chức lớp học được hưởng 100% 
các chế độ theo quy định hiện 
hành. Nghị định nêu rõ, ưu tiên đào 
tạo cán bộ khuyến nông là nữ, 
người dân tộc thiểu số. 

Cũng theo Nghị định, ngân sách 
nhà nước hỗ trợ tối đa 100% kinh 
phí xây dựng nội dung tuyên 
truyền khuyến nông trên các 
phương tiện thông tin đại chúng, 
xuất bản tạp chí, tài liệu, ấn phẩm 
khuyến nông, tổ chức sự kiện 
khuyến nông (hội nghị, hội thảo, 
hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn 
đàn, tọa đàm), xây dựng và quản lý 
cơ sở dữ liệu thông tin khuyến 
nông và các hình thức thông tin 
tuyên truyền khuyến nông khác. 

Đối tượng chuyển giao, đối tượng 
nhận chuyển giao công nghệ khi 
tham dự các sự kiện khuyến nông 
được hỗ trợ chi phí tài liệu, đi lại, 
tiền ăn, nơi ở theo quy định hiện 
hành. 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa 
100% kinh phí tổ chức đào tạo, tập 
huấn, thông tin tuyên truyền, hội 
nghị, hội thảo, tham quan học tập 
để nhân rộng mô hình. 

Nghị định nêu rõ, tổ chức, cá 
nhân hoạt động khuyến nông được 
tham gia tư vấn và dịch vụ khuyến 
nông quy định Nghị định này và 
theo quy định của pháp luật hiện 

hành. Tổ chức, cá nhân hoạt động 
tư vấn và dịch vụ khuyến nông 
được ưu tiên thuê đất, vay vốn ưu 
đãi, miễn, giảm thuế, lệ phí theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Chi phí dịch vụ, tư vấn khuyến 
nông do các bên thỏa thuận. Việc 
quản lý, sử dụng các khoản thu từ 
dịch vụ, tư vấn khuyến nông theo 
quy định của pháp luật hiện hành. 

Cũng theo Nghị định, các tổ 
chức, cá nhân tham gia xã hội hóa 
hoạt động khuyến nông, chuyển 
giao công nghệ trong nông nghiệp 
được hưởng các chính sách sau: 
Được vinh danh, quảng bá, giới 
thiệu sản phẩm thuộc quyền sở hữu 
của tổ chức, cá nhân khi thực hiện 
hoạt động khuyến nông, chuyển 
giao công nghệ có hiệu quả, có tác 
động tốt đến sản xuất kinh doanh 
nông nghiệp; được cơ quan quản lý 
nhà nước về khuyến nông hướng 
dẫn, tạo điều kiện thuận lợi khi 
tham gia hoạt động khuyến nông, 
chuyển giao công nghệ trong nông 
nghiệp; được hưởng các chính sách 
ưu đãi về thuế, lệ phí, vay vốn, 
thuê đất và các chính sách khác 
theo quy định của pháp luật hiện 
hành… 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ 
ngày 10/7/2018. 

 (Theo ĐCSVN) 


