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CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 4.0 TÁC ĐỘNG 
NGÀY CÀNG RÕ NÉT TỚI 
KT-XH VIỆT NAM 

Sáng 13/7/2018, Diễn đàn Cấp 
cao và Triển lãm quốc tế về Công 
nghiệp 4.0 đã chính thức khai mạc. 
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 
đã có báo cáo quan trọng mở đầu 
chuỗi chuyên đề của Diễn đàn, 
phiên Diễn đàn cấp cao với chủ đề 
“Đánh giá năng lực tiếp cận cách 
mạng công nghiệp 4.0 (CMCN4.0) 
của Việt Nam và đề xuất các cơ 
chế, chính sách”. 

Sự kiện thu hút 2.000 đại biểu, 
gồm 11 đại sứ và đại diện các tổ 
chức quốc tế, hơn 50 chuyên gia 
hàng đầu khu vực và thế giới, các 
doanh nghiệp trong nước, quốc tế. 
Diễn đàn cấp cao và Triển lãm 
quốc tế về Công nghiệp 4.0 – 
Industry 4.0 Summit 2018 là sự 
kiện đầu tiên được thực hiện theo 
quy chế phối hợp công tác giữa 
Ban Kinh tế Trung ương và Ban 
Cán sự đảng Chính phủ, được phối 
hợp tổ chức bởi Văn phòng Chính 
phủ, Bộ KH&CN, Bộ Ngoại giao, 
Bộ TT&TT, Ngân hàng Nhà nước, 
Bộ NNPT&NT, UBND TP Hà Nội 

và Tập đoàn IEC. 
Chủ đề của Diễn đàn cấp cao lần 

này là “Tầm nhìn và chiến lược 
phát triển đột phá trong bối cảnh 
cuộc CMCN4.0”. Đây là sự kiện 
quốc tế có quy mô lớn, gồm Diễn 
đàn cấp cao do Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì, 5 
Hội thảo quốc tế theo chuyên đề và 
hoạt động triển lãm công nghệ 4.0 
với sự tham gia của các cơ quan 
Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các 
nhà quản lý, chuyên gia và các 
doanh nghiệp hàng đầu trong nước 
và quốc tế. Diễn đàn lần này có 
mục đích phục vụ cho việc xây 
dựng các chủ trương, chính sách 
của Việt Nam tham gia chủ động, 
có hiệu quả CMCN 4.0, tuyên 
truyền cho cộng đồng xã hội về 
CMCN 4.0, tạo cơ hội tìm hiểu, 
xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực công 
nghệ, nhất là công nghệ 4.0. 

Phát biểu khai mạc và đề dẫn tại 
Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn 
Bình nhấn mạnh, việc khai thác 
đúng đắn và kịp thời những cơ hội 
của CMCN 4.0 là thách thức chung 
của các quốc gia, nhưng đối với 
một nước đang phát triển như Việt 
Nam, thách thức đó càng lớn. 
CMCN mới một mặt mở ra cho 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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chúng ta nhiều cơ hội trong việc 
nâng cao trình độ công nghệ, năng 
lực sản xuất và cạnh tranh trong 
chuỗi giá trị toàn cầu; tạo ra sự 
thay đổi lớn về mô hình kinh 
doanh bền vững hơn và cơ hội cho 
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo; mang lại tiềm năng cho các 
nước đang phát triển có thể rút 
ngắn quá trình công nghiệp hóa 
bằng cách đi tắt, đón đầu, phát 
triển nhảy vọt lên công nghệ cao 
hơn. 

Trong bài báo cáo tại Diễn đàn, 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng 
định: CMCN 4.0 là xu thế tất yếu 
và diễn ra ngày càng mạnh mẽ. 
Chính vì vậy, nhiều quốc gia đã 
lựa chọn được cách tiếp cận của 
mình như: Đức (Industrie 4.0), Mỹ 
(Liên minh Internet công nghiệp), 
Nhật Bản (Xã hội 5.0), Hàn Quốc 
(iKorea 4.0), Trung Quốc (Made in 
China 2025), Thái Lan (Thailand 
4.0), Singapore là Quốc gia thông 
minh hay Australia là chiến lược 
hình thành các khu thử nghiệm 
công nghệ 4.0. Và dù từ cách tiếp 
cận nào thì các quốc gia đều phải 
dựa vào nền tảng là sự phát triển 
của khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo. 

Đối với Việt Nam, CMCN 4.0 
cũng đang mang lại cơ hội cho: 

Nền kinh tế số, sản xuất và dịch vụ 
thông minh, các loại hình nông 
nghiệp thông minh, du lịch thông 
minh, dịch vụ tài chính - ngân 
hàng, logistic thông minh... giúp 
tăng năng suất lao động, tiết kiệm 
chi phí quản lý, chi phí sản xuất, 
mang lại lợi ích to lớn cho Nhà 
nước, doanh nghiệp và người tiêu 
dùng. 

Tuy nhiên, CMCN 4.0 cũng đặt 
ra nhiều thách thức đòi hỏi Chính 
phủ và doanh nghiệp Việt Nam cần 
phải có những đổi mới mạnh mẽ: 
Xây dựng một hành lang pháp lý 
chặt chẽ cho nền kinh tế số, các mô 
hình sản xuất và dịch vụ thông 
minh; thực hiện đồng bộ các nhiệm 
vụ, giải pháp về quản trị công quốc 
gia và phát triển các mô hình sản 
xuất, dịch vụ thông minh; phát 
triển cơ sở hạ tầng kết nối số; đào 
tạo, bổ sung nguồn nhân lực chất 
lượng cao; cải cách hành chính; 
nâng cao năng lực cạnh tranh… 

 
Robot Sophia tương tác với các câu hỏi từ 

các đại biểu tại lễ khai mạc 

Theo báo cáo đánh giá mức độ 
sẵn sàng cho CMCN4.0 của Diễn 
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đàn Kinh tế thế giới (WEF), Việt 
Nam xếp thứ 48/100 về Cấu trúc 
của nền sản xuất và thứ 53/100 về 
Các yếu tố dẫn dắt sản xuất. Đánh 
giá về mức độ sẵn sàng, Việt Nam 
mặc dù vẫn ở nhóm Sơ khởi nhưng 
khá gần với nhóm Tiềm năng cao.  

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu 

tại phiên đối thoại chính sách “Chủ 
trương, chính sách chủ động tham gia 

CMCN 4.0 của Việt Nam” 

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học 
và Công nghệ được Chính phủ 
giao là cơ quan đầu mối, phối hợp 
với các bộ, ngành tham gia nghiên 
cứu, xây dựng Nghị quyết của Bộ 
Chính trị về chủ trương, chính sách 
chủ động tham gia CMCN4.0 (do 
Ban Kinh tế Trung ương chủ trì) và 
Nghị quyết về chương trình hành 
động của Chính phủ để cụ thể hóa 
các nội dung và triển khai thực 
hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị. 
Để phục vụ các nhà khoa học, 
doanh nghiệp nghiên cứu, ứng 
dụng, làm chủ và chuyển giao công 
nghệ của CMCN4.0, làm cơ sở 
nhân rộng các kết quả ra khối 
doanh nghiệp, Bộ Khoa học và 

Công nghệ cũng đang nghiên cứu 
để báo cáo Thủ tướng phê duyệt và 
đưa vào triển khai “Chương trình 
trọng điểm cấp quốc gia về 
CMCN4.0”. 

Để chủ động ứng phó với các tác 
động của CMCN4.0, nắm bắt cơ 
hội và vượt qua thách thức, Việt 
Nam đã, đang và sẽ kiên trì thực 
hiện quan điểm của Đảng về phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo để cùng với nguồn 
nhân lực chất lượng cao thực sự trở 
thành một trong ba đột phá chiến 
lược; là đòn bẩy của tái cơ cấu 
kinh tế, đổi mới mô hình tăng 
trưởng; nâng cao năng suất, chất 
lượng, hiệu quả và năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp và của cả 
nền kinh tế. 

Giải pháp đồng bộ 4 trụ cột 
Trong bản báo cáo, Bộ trưởng Bộ 

KH&CN Chu Ngọc Anh đã đưa ra 
đề xuất mô hình phát triển, theo 
đó,  để hướng đến một kịch bản 
phát triển kinh tế số và sản xuất 
thông minh, Việt Nam cần kết hợp 
hài hòa giữa phát triển sản xuất, 
tiếp nhận công nghệ của thế giới và 
phát triển những sản phẩm công 
nghệ của riêng mình. Thứ nhất, 
tiếp nhận công nghệ để thực hiện 
chuyển đổi số, nâng cao năng lực 
công nghệ của doanh nghiệp trong 
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mọi lĩnh vực nhằm thúc đẩy tăng 
năng suất, chất lượng và sức cạnh 
tranh của doanh nghiệp và của cả 
nền kinh tế. Thứ hai, lựa chọn 
những lĩnh vực cụ thể để phát triển 
những sản phẩm công nghệ dựa 
trên thế mạnh của Việt Nam. 

Bản báo cáo cũng đề xuất cách 
thức thực hiện là lấy doanh nghiệp 
là trung tâm. Nhà nước, Chính phủ, 
Viện, trường đã tập trung cao độ 
hỗ trợ thương mại hóa các kết quả 
của hoạt động KH&CN theo chuỗi 
giá trị, phục vụ đổi mới mô hình 
tăng trưởng. Việc tiếp nhận công 
nghệ nhằm thực hiện chuyển đổi 
số, nâng cao năng lực công nghệ 
của doanh nghiệp sẽ hướng đến các 
nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(chiếm trên 90% tổng số doanh 
nghiệp cả nước), cũng như đối với 
các doanh nghiệp có quy mô lớn. 
Định hướng phát triển những sản 
phẩm công nghệ riêng của Việt 
Nam sẽ hướng đến sự dẫn dắt của 
các doanh nghiệp có quy mô lớn, 
đi đầu, cùng với sự phát triển đột 
phá của các doanh nghiệp 
KH&CN, doanh nghiệp công nghệ 
cao và doanh nghiệp khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo.  

Để thực hiện được những việc 
đó, cần những giải pháp đồng bộ ở 
cả 4 trụ cột: hoàn thiện thể chế, 

chính sách, phát triển công nghệ 
thông tin và hạ tầng thông tin, phát 
triển nguồn nhân lực, hoàn thiện hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia 
(KH&CN, ĐMST, Startups, …) 

Theo đó, một số phương hướng 
đã được gợi mở. Cụ thể: về thể 
chế, chính sách, cần tiếp tục cải 
thiện môi trường cạnh tranh kinh 
doanh để thúc đẩy sự phát triển của 
doanh nghiệp, tạo điều kiện cho 
doanh nghiệp nhanh chóng hấp thụ 
và phát triển được các công nghệ 
sản xuất mới. Cần triển khai các 
Regulatory Sandbox (khuôn khổ 
pháp lý thử nghiệm) để thử nghiệm 
việc triển khai chính sách, các mô 
hình quản lý, kinh doanh mới. Đặc 
biệt là trong các lĩnh vực phát triển 
nhanh, mới như Fintech, khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Để đảm bảo nguồn nhân lực có 
năng lực phù hợp để tiếp cận Công 
nghiệp 4.0, các chính sách và nội 
dung giáo dục cũng cần được thay 
đổi mạnh mẽ để tạo ra nguồn nhân 
lực có khả năng tiếp nhận các xu 
thế công nghệ sản xuất mới. 

Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy sự 
phát triển của CNTT trong nước, 
với các trụ cột chính về hạ tầng 
CNTT: mở rộng xa lộ thông tin 
đến mọi ngõ ngách, đảm bảo kết 
nối cho toàn bộ các thành phần 



Số 267 - 7/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 5 

máy móc, thiết bị với dữ liệu, các 
quy trình, cũng như con người; có 
chính sách khuyến khích doanh 
nghiệp đầu tư phát triển, kinh 
doanh những công nghệ mới như 
5G; Có chính sách đặc biệt khuyến 
khích để doanh nghiệp Việt Nam 
đầu tư Xây dựng trung tâm dữ liệu 
phục vụ nhu cầu trong nước; Có 
chính sách thực sự thiết thực về tài 
chính để doanh nghiệp ứng dụng 
CNTT và đổi mới công nghệ. 

Tiếp tục tạo ra những thay đổi 
căn bản về hệ thống đổi mới sáng 
tạo quốc gia với các chính sách 
khuyến khích được doanh nghiệp 
đầu tư cho KHCN và ĐMST, chấp 
nhận rủi ro, đặc biệt đối với doanh 
nghiệp nhà nước phải được cho 
phép coi đầu tư cho KHCN như 
một khoản đầu tư lâu dài mà 
không yêu cầu thu hồi vốn trước 
mắt; Có các giải pháp cụ thể nâng 
cao năng lực hấp thụ, phát triển 
công nghệ của doanh nghiệp; 
Triển khai xây dựng trung tâm thử 
nghiệm để tiếp nhận, thử nghiệm 
và triển khai các công nghệ mới; 
Hoàn thiện chính sách đầu tư và 
thoái vốn cho đầu tư mạo hiểm 
nhằm thúc đẩy hình thành nhiều 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo trong lĩnh vực 4.0. 

(Tổng hợp) 

VIỆT NAM TIẾP TỤC TĂNG 
HẠNG TRONG XẾP HẠNG 
CHỈ SỐ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TOÀN CẦU 

Ngày 10/7/2018 (22h00 giờ Việt 
Nam), tại New York, Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) đã 
công bố Báo cáo về xếp hạng chỉ 
số đổi mới sáng tạo (ĐMST) toàn 
cầu năm 2018. Việt Nam tiếp tục 
cải thiện vị trí, tăng 2 bậc lên vị trí 
45/126 quốc gia và nền kinh tế 
được xếp hạng. Thứ hạng này đã 
cải thiện tăng 2 bậc so với năm 
2017, tăng 14 bậc so với năm 
2016. 

Chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
toàn cầu (Global Innovation Index, 
gọi tắt là GII) là một bộ công cụ 
đánh giá xếp hạng năng lực ĐMST 
của các quốc gia, được Tổ chức Sở 
hữu trí tuệ thế giới (WIPO) phối 
hợp với Viện INSEAD, Pháp và 
Đại học Cornell, Hoa Kỳ. 

 Việt Nam có điểm số cao trong 
cả 7 trụ cột đánh giá 

 Năm 2018, việc tính toán chỉ số 
GII có thay đổi về phương pháp, cụ 
thể là thay đổi về số lượng chỉ số, 
nội hàm chỉ số và phương pháp 
tính toán chỉ số. GII 2018 với 21 
nhóm chỉ số và 80 tiểu chỉ số  vẫn 
được chia thành 7 trụ cột chính với 
5 trụ cột đầu vào là: Thể chế vĩ mô, 
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Nguồn nhân lực và nghiên cứu, Cơ 
sở hạ tầng, Thị trường và Môi 
trường kinh doanh  và 2 trụ cột đầu 
ra là: Sản phẩm tri thức và công 
nghệ, Sản phẩm sáng tạo. 

Theo báo cáo vừa được tổ chức 
WIPO công bố, chỉ số GII năm 
2018 của Việt Nam tiếp tục cải 
thiện vị trí, tăng 02 bậc, lên vị trí 
45 trên 126 quốc gia/nền kinh tế 
được xếp hạng. Thứ hạng này đã 
cải thiện 14 bậc so với xếp hạng 
năm 2016. Quan trọng hơn, Việt 
Nam có điểm số cao trong cả 7 trụ 
cột, đều cao hơn mức trung bình. 

Kết quả chỉ số GII năm 2018 là 
minh chứng quan trọng cho kết quả 
chỉ đạo quyết liệt, toàn diện của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 
Phó Thủ tướng Chính phủ và nỗ 
lực của các bộ, ngành, địa phương 
trong việc xây dựng và triển khai 
các giải pháp đồng bộ, thiết thực 
nhằm cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia, nâng cao năng lực 
ĐMST quốc gia. 

 Cụ thể, Thể chế vĩ mô tiếp tục 
được cải thiện đáng kể, điển hình 
như chỉ số về Nâng cao hiệu quả 
Thực thi pháp luật tăng mạnh từ 
hạng 74 lên hạng 57; Chỉ số về 
Môi trường kinh doanh tiếp tục 
được cải thiện tăng 10 bậc. 

 
Hình 1. Điểm số các trụ cột của VN 

 Nhóm chỉ số về Trình độ thị 
trường tiếp tục có sự cải thiện với 
chỉ số về Tín dụng tiếp tục tăng từ 
hạng 17 lên hạng 15. Những chỉ số 
này thể hiện sự chỉ đạo và những 
giải pháp của Chính phủ trong việc 
đảm bảo kinh tế vĩ mô và các cân 
đối lớn của nền kinh tế, cùng các 
giải pháp tập trung vào giảm lãi 
suất cho vay bình quân của hệ 
thống ngân hàng thương mại, thúc 
đẩy tăng trưởng tín dụng định 
hướng vào các lĩnh vực ưu tiên, hỗ 
trợ tăng trưởng kinh tế. 

Nhóm chỉ số về Trình độ kinh 
doanh tăng 7 bậc, là nhóm có sự 
cải thiện thứ hai sau Thể chế. 
Trong đó, đáng kể nhất là chỉ số 
Chi cho đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp tăng 23 bậc lên thứ 
13, chỉ số Chi cho nghiên cứu và 
phát triển của doanh nghiệp tăng 4 
bậc lên thứ 48, và chỉ số Hợp tác 
Đại học và Doanh nghiệp tăng 17 
bậc lên thứ 59. Đây đều là những 
yêu tố quan trọng, góp phần thúc 
đẩy sự phát triển của khu vực 
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doanh nghiệp, đặc biệt là phát triển 
dựa trên hoạt động nghiên cứu và 
triển khai (R&D) và ĐMST. 

 Đặc biệt, với chỉ số mới về sáng 
tạo trực tuyến là chỉ số Tạo ứng 
dụng di động, một chỉ số về phát 
triển kinh tế số, Việt Nam được 
xếp hạng 16, thay cho vị trí thứ 52 
về tải video lên youtube của năm 
2017. 

 
Bảng 2. Mục tiêu đến 2020 và kết quả chỉ 

số GII 2018 

Những kết quả rất khích lệ này 
cho thấy những đột phá trong chỉ 
đạo quyết liệt, toàn diện của Chính 
Phủ, Thủ tướng Chính phủ, tạo ra 
những kết quả rất cụ thể, chuyển 
đổi mô hình tăng trưởng, lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm của hệ thống 
đổi mới, thúc đẩy khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền 
tảng để nâng cao năng lực cạnh 
tranh của doanh nghiệp và tạo ra 
nhu cầu để doanh nghiệp đổi mới 
công nghệ nhanh hơn, mạnh hơn, 
góp phần nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao động và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế và năng 
lực cạnh tranh quốc gia. 

Kết quả chỉ số GII năm 2018 cho 
thấy Việt nam đã đạt được hoặc 
gần đạt được các chỉ tiêu Chính 
phủ đặt ra đến năm 2020 tại Nghị 
quyết 19-2017/NQ-CP. 

Bộ KH&CN đề xuất giải pháp 
để tiếp tục cải thiện chỉ số ĐMST 

 Để tiếp tục cải thiện thứ hạng 
trong chỉ số ĐMST một cách bền 
vững, Việt Nam cần tiếp tục chú 
trọng cả các yếu tố đầu vào và đầu 
ra của ĐMST, trong đó, đặc biệt 
lưu ý cải thiện các nhóm chỉ số về 
môi trường kinh doanh, thị trường 
vốn và đầu tư, ứng dụng tri thức và 
công nghệ. Ngoài việc tiếp tục duy 
trì và nâng cao những kết quả đạt 
được trong thời gian qua, Bộ Khoa 
học và Công nghệ đề xuất một số 
giải pháp tập trung cải thiện những 
chỉ số mà Việt Nam đang được xếp 
vào nhóm yếu, hoặc có xu hướng 
giảm trong những năm gần đây, cụ 
thể: 

 Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh hiệu 
quả thực thi các chỉ đạo của Đảng 
và Chính phủ về cải thiện thể chế, 
đặc biệt là Nghị quyết 01, Nghị 
quyết 19, Nghị quyết 35 của Chính 
phủ, đến tất cả các cấp bộ, ngành, 
địa phương. Trong đó, tập trung 
khắc phục những hạn chế về Tạo 
thuận lợi giải quyết phá sản doanh 
nghiệp, Tạo điều kiện thuận lợi cho 
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khởi sự kinh doanh  và Cải thiện 
chất lượng các quy định pháp luật. 

Thứ hai, xây dựng, trọng dụng, 
đào tạo và phát triển đội ngũ cán 
bộ khoa học, kỹ thuật mạnh, kết 
hợp đồng thời biện pháp động 
viên, khuyến khích và đặt yêu cầu 
trở lại. Trong đó, cần quan tâm đầu 
tư, phát triển các trường đại học 
theo định hướng nâng cao chất 
lượng, tăng hàm lượng nghiên cứu 
và hợp tác quốc tế. 

 Thứ ba, tái cơ cấu các ngành 
nghề sản xuất, kinh doanh với định 
hướng nâng cao hàm lượng nghiên 
cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo, 
tạo ra nhiều hơn các việc làm thâm 
dụng tri thức trong bối cảnh hiện 
nay Việt nam đang tích cực, chủ 
động tiếp cận cuộc các mạng công 
nghiệp lần thứ 4. 

 Thứ tư, tiếp tục coi doanh nghiệp 
là trung tâm của hệ thống ĐMST 
quốc gia cùng với các giải pháp 
nâng cao năng lực ĐMST và hấp 
thụ công nghệ của doanh nghiệp. 
Doanh nghiệp phải là chủ thể đi 
đầu trong thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới 
công nghệ, đặc biệt là công nghệ 
thông tin. Cụ thể, cần tập trung 
quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy các 
doanh nghiệp, viện nghiên cứu, 
trường đại học đăng ký sáng chế, 

hướng đến nâng cao năng lực cạnh 
tranh dựa trên tài sản trí tuệ. 

 Thứ năm, có những giải pháp 
tăng cường các sản phẩm của Việt 
Nam trên thị trường công nghiệp 
văn hoá toàn cầu. 

 Ngoài ra, Việt Nam vẫn còn có 
07 chỉ số chưa có dữ liệu để đánh 
giá (trong đó có 03 chỉ số liên quan 
tới giáo dục) và 09 chỉ số có dữ 
liệu chưa cập nhật. Về vấn đề này 
Bộ KH&CN đã đôn đốc các bộ, cơ 
quan có liên quan, đồng thời đã có 
tiếp xúc, trao đổi với Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư để cùng tìm giải pháp 
khắc phục. 

 Theo đề xuất của Bộ KH&CN, 
tại Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP 
ngày 15 tháng 5 năm 2018, Chính 
phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư “chủ trì, phối hợp với Bộ Khoa 
học và Công nghệ và các bộ, ngành 
liên quan nghiên cứu đưa một số 
chỉ số về ĐMST vào thống kê quốc 
gia, thực hiện thống kê theo định 
kỳ”.  

(Tổng hợp) 
 

 
 
 
BỘ KH&CN GIẢI ĐÁP NHIỀU 
VẤN ĐỀ BÁO CHÍ, DƯ LUẬN 
QUAN TÂM  

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Quản lý, sử dụng tài sản hình 
thành từ việc triển khai nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ (KH&CN) 
sử dụng vốn nhà nước; tiến độ xây 
dựng và báo cáo Chính phủ Nghị 
quyết về cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4... 

Đó là những nội dung được các 
nhà báo, phóng viên đề cập đến tại 
buổi Họp báo thường kỳ Quý 
II/2018 do Bộ KH&CN tổ chức 
chiều ngày 6/7, tại Hà Nội dưới sự 
chủ trì của Thứ trưởng Bùi Thế 
Duy.  

Nhiều dấu ấn quan trọng 
Cung cấp các thông tin về kết quả 

hoạt động nổi bật của Quý II, Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy cho biết, Bộ 
đã hoàn thiện, trình Chính phủ ban 
hành Quyết định số 494/QĐ-TTg 
ngày 08/5/2018 của Chính phủ 
thành lập Ban chỉ đạo Đề án “Phát 
triển Hệ tri thức Việt số hóa”; Nghị 
định số 70/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ Quy 
hoạch việc quản lý, sử dụng tài sản 
được hình thành thông qua việc 
triển khai thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN sử dụng vốn nhà nước; 
Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 
15/5/2018 của Chính phủ Quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Chuyển giao công 
nghệ;... 

 Bộ trưởng Bộ KH&CN đã ký 
ban hành Quyết định 1475/QĐ-
BKHCN ngày 30/5/2018 ban hành 
Kế hoạch hành động của Bộ 
KH&CN thực hiện Nghị quyết số 
19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ về tiếp tục thực hiện 
những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 
cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia năm 2018 và các năm tiếp theo; 
Thông tư 01/2018/TT-BKHCN 
ngày 12/4/2018 Quy định tổ chức 
quản lý Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025”;...  

 Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã tổ 
chức nhiều sự kiện quan trọng như 
diễn đàn “Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo” và phát động cuộc thi 
“Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; 
Techfest vùng Bắc Trung Bộ và 
các sự kiện bên lề như Hội thảo 
“Liên kết xây dựng hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vùng 
Bắc Trung Bộ”, cuộc thi “Tìm 
kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo Vùng Bắc Trung Bộ”, tọa 
đàm “Định hướng chính sách khởi 
nghiệp cho Vùng Bắc Trung Bộ 
gắn với doanh nghiệp, tập đoàn lớn 
trong hỗ trợ phát triển các sản 
phẩm, dự án khởi nghiệp gắn với 
thế mạnh đặc trưng Vùng Bắc 
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Trung Bộ như nông nghiệp, du 
lịch, dược liệu”, tọa đàm “các vấn 
đề về xây dựng cộng đồng hỗ trợ 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”; Hội 
nghị Giao ban KH&CN các tỉnh 
vùng Trung du và miền núi phía 
Bắc lần thứ XVII; Hội nghị giao 
ban KH&CN lần thứ XIII vùng 
Bắc Trung Bộ; chuỗi sự kiện chào 
mừng Ngày KH&CN Việt Nam 
18/5; “Diễn đàn Blockchain 2018: 
Xu hướng và tầm nhìn phát 
triển”;… 

 Đặc biệt, theo kết quả đánh giá 
xếp hạng mức độ ứng dụng công 
nghệ thông tin (CNTT), phát triển 
Chính phủ điện tử công bố ngày 
5/7/2018, Bộ KH&CN xếp hạng 
2/19 khối các Bộ, cơ quan ngang 
Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. 
Theo đó, 5 cơ quan xếp hạng cao 
nhất lần lượt là Bộ Tài chính, Bộ 
KH&CN, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, 
Bộ Tài nguyên và Môi trường.  

 Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho 
biết, dự kiến trong Quý III/2018, 
Bộ KH&CN sẽ tổ chức các sự 
kiện, hoạt động theo kế hoạch như 
Diễn đàn cấp cao và Triển lãm 
quốc tế về công nghiệp 4.0; Diễn 
đàn xúc tiến chuyển giao công 
nghệ Việt Nam - Lào; Hội nghị 
giao ban KH&CN vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long; Hội nghị Giao ban 

KH&CN vùng Tây Nam Bộ;… 
 Tại buổi Họp báo, Thứ trưởng 

Bùi Thế Duy và lãnh đạo các đơn 
vị thuộc Bộ đã giải đáp nhiều câu 
hỏi của phóng viên như kết quả chỉ 
đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 
2018 và nhiệm vụ, giải pháp chỉ 
đạo, điều hành 6 tháng cuối năm 
2018; tiến độ xây dựng và báo cáo 
Chính phủ Nghị quyết về nâng cao 
năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4; Thông tư 
liên tịch số 55/2015/TTLT hướng 
dẫn định mức xây dựng, phân bổ 
dự toán và quyết toán kinh phí đối 
với nhiệm vụ KH&CN có sử dụng 
ngân sách nhà nước và Thông tư 
liên tịch số 27/2015/TTLT-BTC-
BKHCN quy định về khoán chi 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN sử 
dụng ngân sách nhà nước;… 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
4.0 VẪN ĐANG DIỄN RA VÀ 
KHÔNG AI CÓ THỂ ĐỨNG 
NGOÀI CUỘC 

Phần lớn doanh nghiệp công 
nghiệp Việt Nam đang ở điểm xuất 
phát với Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư (CMCN 4.0). Thế nhưng 
CMCN 4.0 vẫn đang diễn ra và 
không ai có thể đứng ngoài cuộc. 
Do vậy, Nhà nước cần phải xây 
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dựng được những chính sách thực 
tiễn, trong đó nguồn nhân lực là 
hết sức quan trọng và mang tính 
quyết định. 

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ 
Thắng Hải đã cho biết như trên khi 
trình bày báo cáo đánh giá mức độ 
sẵn sàng tiếp cận và tham gia 
CMCN 4.0 của các doanh nghiệp 
sản xuất công nghiệp Việt Nam và 
các đề xuất chính sách tại Hội thảo 
chuyên đề với chủ đề “Phát triển 
nền sản xuất thông minh: Tầm nhìn 
và giải pháp công nghệ” diễn ra 
chiều 13/7. Đây là một trong 
những sự kiện tại Diễn đàn cấp cao 
và Triển lãm quốc tế về Công 
nghiệp 4.0 diễn ra từ ngày 12 - 
13/7/2018. 

Công nghiệp số hóa tăng năng 
suất lao động 

 Phát biểu khai mạc Hội thảo, 
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban 
Kinh tế Trung ương Cao Đức Phát 
nhấn mạnh, cuộc CMCN 4.0 đang 
bùng nổ và tác động đến mọi quốc 
gia. Chính phủ nhiều nước đã quan 
tâm và chủ động ban hành các 
chiến lược nhằm tận dụng cơ hội 
để phát triển. Cuộc CMCN 4.0 
cũng đang mang lại nhiều cơ hội 
cũng như thách thức to lớn cho 
Việt Nam. Nền công nghiệp số hóa 
giúp tăng năng suất lao động, cải 

thiện kết nối thông tin, tiết kiệm 
chi phí, giảm thiểu thời gian xử lý 
mang lại lợi ích to lớn cho Nhà 
nước, doanh nghiệp và người tiêu 
dùng. 

Phó Trưởng ban Kinh tế Trung 
ương Cao Đức Phát đề nghị, các 
đại biểu dự Hội thảo tập trung thảo 
luận về tình trạng, mức độ tiếp cận 
và tham gia cuộc CMCN 4.0 của 
các doanh nghiệp  Việt Nam nói 
chúng và  doanh nghiệp công 
nghiệp nói riêng; những vấn đề về 
thể chế, chính sách cần được tháo 
gỡ trong việc đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ thông 
minh vào sản xuất nhằm tăng năng 
suất lao động, tăng khả năng cạnh 
tranh  của doanh nghiệp và của nền 
kinh tế; phân tích đánh giá những 
tiềm năng lợi thế của nền công 
nghiệp 4.0 và xu hướng công nghệ 
mới; phân tích, chia sẻ kinh 
nghiệm của các doanh nghiệp 
trong  việc triển khai công nghiệp 
4.0 để vận hành nhà máy thông 
minh, nhà máy số, ứng dụng công 
nghệ  thông minh vào sản xuất 
kinh doanh; trao đổi về vấn đề 
quản trị rủi ro khi hầu hết các khâu 
của quá trình sản xuất đều được tự 
động hóa... 

 Hội thảo góp phần xây dựng các 
Nghị quyết của Bộ Chính trị, 
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hoạch định đường lối chính sách để 
thúc đẩy ứng dụng và phát triển 
công nghệ, thực hiện thành công 
Nghị quyết 23-NQ/TW ngày 
22/3/2018 về Định hướng chính 
sách công nghiệp quốc gia. 

Nguồn nhân lực mang tính 
quyết định 

 Các đại biểu tham dự Hội thảo 
đã tập trung đánh giá thực trạng và 
mức độ sẵn sàng tiếp cận và tham 
gia cuộc CMCN 4.0 của các doanh 
nghiệp Việt Nam nói chung và 
doanh nghiệp nói riêng, những vấn 
đề về thể chế, chính sách cần được 
tháo gỡ để đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ cao, công nghệ thông 
minh vào sản xuất để tăng năng 
suất lao động, tăng khả năng cạnh 
tranh của doanh nghiệp và của nền 
kinh tế. 

 Hội thảo cũng đã nhận được sự 
chia sẻ thiết thực từ các doanh 
nghiệp công nghệ hàng đầu trên 
thế giới trong việc triển khai 
CMCN 4.0; việc xây dựng, quản lý 
và vận hành những mô hình nhà 
máy số, nhà máy thông minh nhằm 
nâng cao năng suất lao động và 
khả năng, cạnh tranh, tối ưu hóa 
vận hành và tối ưu hóa lợi nhuận. 

Sau 9 báo cáo tham luận, dưới sự 
điều khiển của ông Nguyễn Vũ 
Lưu - Trưởng ban Chiến lược, Tập 

đoàn Công nghiệp Viễn thông 
Quân đội (Viettel), các diễn giả đã 
đối thoại, trả lời những câu hỏi của 
các đại biểu dự Hội nghị về những 
vấn đề trong quá trình triển khai áp 
dụng công nghệ 4.0 và kiến nghị 
một số chính sách đối với việc phát 
triển công nghiệp 4.0 tại Việt Nam. 

 Kết luận Hội thảo, ông Cao Đức 
Phát khẳng định, CMCN 4.0 đã và 
đang đến rất gần với Việt Nam và 
để giành được thế chủ động thì yếu 
tố chính sách và nguồn nhân lực là 
quan trọng nhất. Nhà nước và 
doanh nghiệp phải cùng nhau nỗ 
lực trong cuộc cách mạng này 
nhằm giành được những lợi thế lớn 
nhất cho đất nước. 

(Theo most.gov.vn) 
 
THÚC ĐẨY NĂNG LỰC PHÁT 
TRIỂN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
TẠI VIỆT NAM 

Đặt doanh nghiệp là trung tâm 
của đổi mới sáng tạo (ĐMST); 
Nâng cao năng lực doanh nghiệp 
nhằm học hỏi công nghệ; Nâng 
cao số lượng, chất lượng và tương 
quan của tri thức chất lượng cao; 
Không ngừng nâng cao chất lượng 
và tương quan của kỹ năng lực 
lượng lao động. 

Theo ông Dilip – Trưởng nhóm 
kinh tế và giáo dục của WB tại 
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Việt Nam, đó là 4 nền tảng của nền 
kinh tế định hướng ĐMST mà Báo 
cáo Khoa học công nghệ và ĐMST 
Việt Nam tới năm 2035 sẽ xác định 
xây dựng.  

Thông tin trên được đưa ra tại 
Hội thảo kỹ thuật chương trình hỗ 
trợ tư vấn và phân tích về đổi mới 
do Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) và Ngân hàng Thế giới 
(WORLD BANK – viết tắt WB) 
tại Việt Nam phối hợp tổ chức diễn 
ra ngày 9/7 tại Hà Nội. 

Xây dựng Báo cáo KHCN 
&ĐMST Việt Nam tới năm 2035 

Những năm gần đây, kinh tế Việt 
Nam đã liên tục đạt được những 
bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt 
năm 2017, tăng trưởng GDP đạt 
6,81%, cao nhất trong 10 năm qua. 
Năng lực cạnh tranh của Việt Nam 
tăng 5 bậc (đứng thứ 55/137 quốc 
gia), chỉ số đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) tăng 12 bậc, chỉ số tín 
nhiệm quốc gia từ ổn định lên tích 
cực, đồng tiền Việt Nam ổn định 
nhất khu vực châu Á, chỉ số phát 
triển bền vững của Việt Nam tăng 
20 bậc.  

Có được các kết quả trên là nhờ 
vào những nỗ lực của Chính phủ 
Việt Nam trong chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng kinh tế từ chiều 
rộng sang mô hình mới dựa trên 

nền tảng nâng cao năng suất lao 
động với việc áp dụng các thành 
tựu KH&CN tiên tiến. KH&CN đã 
tạo ra và duy trì năng lực sản xuất 
có chiều sâu, nâng cao sức cạnh 
tranh, đẩy mạnh hợp tác ĐMST, 
kết nối các ngành kinh tế, hình 
thành các chuỗi giá trị khu vực, 
tham gia hiệu quả vào chuỗi cung 
ứng toàn cầu, nâng cao hiệu quả 
trong huy động, phân bổ và sử 
dụng vốn, phát huy vai trò của 
nhân tố lao động trong tăng trưởng 
kinh tế theo chiều sâu,...  

Theo ông Hoàng Minh – Giám 
đốc Học viện KH,CN&ĐMST, Bộ 
KH&CN, xác định rõ vai trò của 
KH&CN và ĐMST, Chính phủ 
Việt Nam xác định phát triển 
KHCN&ĐMST và nhân lực chất 
lượng cao là một trong ba đột phá 
chiến lược (cùng với cải cách thể 
chế và hạ tầng); là đòn bẩy của tái 
cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình 
tăng trưởng; nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp và 
nền kinh tế. Cùng với đó, cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 và 
hình thái xã hội 5.0 sẽ tác động tất 
yếu tới tất cả các quốc gia, sự phát 
triển đột phá của các công nghệ 
xuyên ngành thế hệ mới (trí tuệ ảo, 
IoT, công nghệ tích hợp giữa vật 
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lý, sinh học và kỹ thuật số) sẽ làm 
thay đổi cách thức quản lý và vận 
hành kinh tế - xã hội, hoạt động 
sản xuất - kinh doanh của doanh 
nghiệp và điều hành của các Chính 
phủ.  

Trong bối cảnh đó, năm 2015, 
Văn phòng Chính phủ, Bộ 
KH&ĐT và WB đã công bố “Báo 
cáo Việt Nam 2035: Hướng tới 
Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng 
và Dân chủ”. Báo cáo đưa ra thông 
điệp cho chương trình cải cách 
nhằm đảm bảo tăng trưởng kinh tế 
bền vững  gồm 4 nội dung: Tạo 
dựng môi trường thuận lợi cho 
doanh nghiệp trong nước; Đẩy 
mạnh học hỏi và đổi mới sáng tạo; 
Tái cơ cấu đầu tư và đổi mới chính 
sách đô thị; Đảm bảo bền vững 
môi trường. 

Hội thảo kỹ thuật chương trình 
hỗ trợ tư vấn và phân tích về đổi 
mới được tổ chức nhằm lấy ý kiến 
đóng góp từ các bên liên quan, các 
chuyên gia về phạm vi, công cụ, 
phương pháp luận, nguồn dữ liệu 
và kế hoạch thực hiện chương trình 
cung cấp dịch vụ và phân tích 
(ASA).  

Liên kết xây dựng hệ thống đổi 
mới sáng tạo 

Theo ông Dilip, Báo cáo STI Việt 
Nam tới năm 2035 nhằm xác định 

4 nền tảng của nền kinh tế định 
hướng ĐMST: Đặt doanh nghiệp là 
trung tâm của ĐMST (nhu cầu); 
Nâng cao năng lực doanh nghiệp 
nhằm học hỏi công nghệ (nhu cầu); 
Nâng cao số lượng, chất lượng và 
tương quan của tri thức chất lượng 
cao (cung); Không ngừng nâng cao 
chất lượng và tương quan của kỹ 
năng lực lượng lao động (cung).  

Các chuyên gia tham dự Hội thảo 
đều cho rằng, việc xây dựng Báo 
cáo phù hợp với bối cảnh Việt 
Nam hiện nay, đó là tăng trưởng 
nhanh và tình hình vĩ mô ổn định; 
việc hội nhập nhanh của Việt Nam 
vào chuỗi giá trị toàn cầu đã mang 
lại những kết quả đáng kể; tăng 
trưởng xuất khẩu nhanh của nhiều 
nhà sản xuất; việc hội nhập nhanh 
của Việt Nam vào chuỗi giá trị 
toàn cầu đã mang lại những kết quả 
đáng kể… Cùng với đó là mối liên 
kết yếu giữa các doanh nghiệp FDI 
và doanh nghiệp vừa và nhỏ, 
những thách thức về năng suất, 
cạnh tranh, hệ sinh thái ĐMST còn 
yếu và tản mạn... Trong khi đó, 
cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 
với các công nghệ mới, đột phá 
mang lại nhiều cơ hội biến đổi và 
các thách thức,…  

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
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cho biết, Chính phủ Việt Nam 
đang tập trung và coi trọng 
KHCN&ĐMST, coi đó là một trụ 
cột chính để tái cấu trúc mô hình 
tăng trưởng nền kinh tế. Việt Nam 
đã có những bước phát triển thần 
kỳ. Tuy nhiên để tiếp tục duy trì 
được đà phát triển, tiếp tục giữ 
vững tăng trưởng Việt Nam cần 
đổi mới nguồn tăng trưởng. Thời 
gian qua, WB đã hỗ trợ Chính phủ 
Việt Nam đưa ra Báo cáo Việt 
Nam 2035 như một đường hướng 
cho Chiến lược phát triển kinh tế - 
xã hội. Trong giai đoạn tiếp theo, 
với KHCN&ĐMST làm một trụ 
cột phát triển kinh tế của đổi mới 
mô hình tăng trưởng, Bộ KH&CN 
đang thống nhất với WB và sự hợp 
tác của nhiều đối tác khác để xây 
dựng Báo cáo KHCN&ĐMST Việt 
Nam tới năm 2035.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

TẦM NHÌN VÀ GIẢI PHÁP 
PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 
THÔNG MINH BỀN VỮNG 

Thực trạng nước ta hiện nay, 
nông nghiệp khó có thể ứng dụng 
4.0 theo phương thức “dàn hàng 
ngang” cùng tiến, mà phải lựa 
chọn công nghệ phù hợp áp dụng 
đối với mỗi loại sản phẩm phù hợp 
với điều kiện tự nhiên, xã hội mỗi 

vùng, miền. 
Thứ trưởng Thường trực Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn Hà Công Tuấn cho biết như 
trên tại Hội thảo chuyên đề với chủ 
đề: Tầm nhìn và giải pháp phát 
triển Nông nghiệp thông minh bền 
vững diễn ra chiều 12/7. Đây là 
hoạt động nằm trong khuôn khổ 
Diễn đàn cấp cao và Triển lãm 
quốc tế về Công nghiệp 4.0, do 
Ban Cán sự đảng Chính phủ và 
Ban Kinh tế TƯ đồng tổ chức. 

Không thể phát triển nông 
nghiệp thông minh kiểu “dàn 
hàng ngang” 

Theo Thứ trưởng Hà Công Tuấn, 
cần phải lựa chọn những giải pháp 
hiệu quả bước đi linh hoạt để xây 
dựng các khu, vùng nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao (CNC), 
hình thành các trang trại, hợp tác 
xã, tổ hợp tác liên kết với doanh 
nghiệp theo chuỗi gắn với ứng 
dụng nghiêm ngặt tiêu chuẩn an 
toàn thực phẩm, môi trường và thị 
trường tiêu thụ. 

Bản chất nông nghiệp thông minh 
là áp dụng thành tựu công nghệ, 
thay đổi phương thức sản xuất để 
tối ưu hóa quy trình sản xuất, nâng 
cao chất lượng nông sản, bảo vệ 
môi trường, cải thiện đời sống và 
làm giàu cho người nông dân.  
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Những công nghệ tiên tiến đã 
giúp nền nông nghiệp của nhiều 
quốc gia phát triển và đạt được 
những thành tựu quan trọng. Do 
đó, việc ứng dụng thành quả của 
khoa học công nghệ và cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0 vào sản xuất 
nông nghiệp thông minh là xu 
hướng tất yếu.   

Tuy nhiên, để thành công cần sự 
nỗ lực phối hợp của cả hệ thống 
chính trị, nhất là sự phối hợp nhịp 
nhàng, bền vững giữa nhà nông - 
nhà khoa học - doanh nghiệp - Nhà 
nước. Thứ trưởng Hà Công Tuấn 
nhấn mạnh. 

Cần có chính sách thúc đẩy 
nông nghiệp ứng dụng CNC 

Về hạ tầng nông nghiệp thông 
minh, Việt Nam có các nhà cung 
cấp giải pháp IoT như: Tập đoàn 
Viettel, Công ty cổ phần dịch vụ 
công nghiệp IoT – IoT Group, Tập 
đoàn FPT… Cùng với đó cũng đã 
có khoảng trên 30 đơn vị sử dụng 
như: Học viện Nông nghiệp Hà 
Nội, Khu Nông nghiệp ứng dụng 
công nghệ cao Thành phố Hồ Chí 
Minh, Tập đoàn Vingroup, Tập 
đoàn TH True Milk, Tập đoàn 
Thành Thành Công…  

Để phát triển nông nghiệp thông 
minh thích ứng với cuộc Cách 
mạng Công nghiệp 4.0, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Phạm 
S đề xuất, Chính phủ cần có chính 
sách nông nghiệp thông minh đến 
năm 2020, định hướng đến 2025 
theo hướng đầu tư nguồn lực vào 
phát triển cơ sở hạ tầng thông minh 
đồng bộ để đáp ứng cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Cùng với 
đó, các trường đại học cần đổi mới 
đào tạo nguồn nhân lực, tiếp cận 
các công nghệ mới theo xu hướng 
thời đại, phục vụ nông nghiệp 
thông minh 4.0. Các địa phương 
tiến hành đào tạo toàn diện các đối 
tượng trực tiếp tham gia nông 
nghiệp thông minh 4.0 bao gồm: 
Nhà quản lý, cán bộ kỹ thuật, 
doanh nghiệp/hợp tác xã và nông 
dân; đồng thời có chính sách khởi 
nghiệp, đổi mới và sáng tạo phát 
triển có chọn lọc, hiệu quả nhất 
nông nghiệp thông minh 4.0.  

Để phát triển kinh tế nông 
nghiệp, công nghiệp hóa chúng ta 
cần xây dựng cơ chế để chính 
quyền, doanh nghiệp và người dân 
trở thành một mối quan hệ bền 
chặt, các bên đều có lợi. Đưa người 
nông dân trở thành một mắt xích 
trong chuỗi sản xuất khép kín ứng 
dụng CNC để tạo việc làm cho 
người dân địa phương và phát huy 
lợi thế vùng miền.  

Các địa phương khi chấp nhận và 
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phê duyệt các dự án đầu tư cần 
đảm bảo quỹ đất và bàn giao đất 
sạch cho doanh nghiệp. Có cơ chế 
khuyến khích, “lôi kéo” doanh 
nghiệp sử dụng CNC để phát huy 
lợi thế của đất, tăng sức cạnh tranh 
và phát triển bền vững. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

CƠ HỘI TIẾP CẬN NGUỒN 
VỐN ƯU ĐÃI ĐỂ PHÁT 
TRIỂN KH-CN  

Sự ra đời của Quỹ Phát triển 
khoa học và công nghệ (KH-CN) 
tỉnh đã mở ra cơ hội cho các tổ 
chức KH-CN và DN tiếp cận 
nguồn vốn ưu đãi để nghiên cứu, 
đưa tiến bộ KH-CN vào phục vụ 
sản xuất, kinh doanh, phát triển 
kinh tế - xã hội trên địa bàn.  

Tiến sĩ Bùi Quang Mạnh (Viện 
Nghiên cứu hải sản phía Nam) cho 
biết, ông đang thực hiện dự án 
“Nghiên cứu ứng dụng sục khí 
công nghệ vật lý cơ lượng tử nuôi 
tôm chân trắng siêu thâm canh tại 
BR-VT”. Dự án này thực hiện theo 
yêu cầu của UBND tỉnh. Theo 
đánh giá của Hội đồng KH-CN 
tỉnh, dự án góp phần giảm ô nhiễm 
môi trường, ô nhiễm hữu cơ, nâng 
cao hiệu quả nuôi tôm thẻ chân 
trắng, cung cấp quy trình nuôi tôm 
thẻ chân trắng để chuyển giao cho 

các hộ nuôi trên địa bàn tỉnh… 
Tuy nhiên, để thực hiện dự án, cần 
phải có nguồn kinh phí lên đến gần 
4 tỷ đồng. Sau khi xem xét, Quỹ 
Phát triển KH-CN tỉnh dự kiến sẽ 
tài trợ hơn 1,9 tỷ đồng để thực 
hiện dự án.  

Bà Trần Thị Thu Hương, Phó 
Giám đốc phụ trách Quỹ Phát triển 
KH-CN tỉnh  cho biết, Quỹ chính 
thức đi vào hoạt động từ tháng 6-
2016, với vốn điều lệ 50 tỷ đồng 
do ngân sách Nhà nước cấp. Tuy 
nhiên, sau khi thành lập, Quỹ gặp 
khó khăn do chưa có hướng dẫn về 
hoạt động từ Bộ KH-CN. Từ tháng 
3-2018, sau khi có ý kiến chỉ đạo 
của Bộ Tài chính, Bộ KH-CN, 
những vướng mắc về nguồn tài 
chính chi thường xuyên của Quỹ 
mới được tháo gỡ. Quỹ đã phối 
hợp với Sở KH-CN thẩm định 
kinh phí cho 18 đề tài, dự án cấp 
tỉnh, cấp kinh phí cho 8/15 đề tài, 
dự án, với tổng kinh phí hơn 3 tỷ 
đồng. Qua đó, thúc đẩy nâng cao 
chất lượng nghiên cứu KH-CN, 
phát triển nguồn nhân lực KH-CN 
tỉnh, tổ chức thực hiện các nhiệm 
vụ KH-CN phục vụ phát triển kinh 
tế - xã hội của tỉnh.  

Hiện nay, Quỹ Phát triển KH-CN 
có các chức năng, nhiệm vụ: Cấp 
kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH-
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CN, tài trợ kinh phí cho nghiên 
cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng, 
các nhiệm vụ KH-CN đột xuất và 
tiềm năng cho các DN, tổ chức 
KH-CN trên địa bàn tỉnh; Hỗ trợ 
hoạt động nâng cao năng lực KH-
CN tỉnh; Hỗ trợ các dự án khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo; Cho vay 
và bảo lãnh vốn vay nhiệm vụ KH-
CN.  

Theo ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN, Phó Chủ 
tịch Thường trực Hội đồng Quản 
lý Quỹ Phát triển KH-CN tỉnh, đối 
tượng được tiếp cận với nguồn vốn 
của Quỹ là các tổ chức KH-CN và 
DN KH-CN. Tuy nhiên, hiện trên 
địa bàn tỉnh mới chỉ có 9 tổ chức 
KH-CN và 4 DN KH-CN. Với 
nhiều chính sách ưu đãi và thông 
thoáng, Quỹ Phát triển KH-CN 
tỉnh sẽ khích lệ việc thành lập 
thêm các tổ chức và DN KH-CN. 
Để nguồn vốn của Quỹ Phát triển 
KH-CN tỉnh đến với các tổ chức, 
DN, thời gian qua, cơ quan điều 
hành Quỹ đã tổ chức nhiều hình 
thức để quảng bá, thông tin trên 
trang web của Sở KH-CN và Sàn 
giao dịch KH-CN tỉnh. Sau khi ổn 
định hoạt động, Quỹ sẽ tăng cường 
phối hợp với các sở, ngành và địa 
phương thông tin hoạt động của 
Quỹ đến các tổ chức, cá nhân, giúp 

họ thuận lợi tiếp cận với nguồn 
vốn của Quỹ, qua đó thúc đẩy ứng 
dụng các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ, 
chuyển giao công nghệ, đổi mới và 
nâng cao trình độ công nghệ của 
sản xuất… 

Theo quy định, Quỹ Phát triển 
KH-CN tỉnh sẽ tài trợ toàn phần 
hoặc một phần kinh phí cho một số 
nhiệm vụ KH-CN cấp cơ sở do tổ 
chức, cá nhân đề xuất nhằm mục 
đích phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ 
cho các hoạt động nâng cao năng 
lực KH-CN trong phạm vi của 
tỉnh, nhà khoa học trẻ tài năng 
không thuộc tổ chức KH-CN công 
lập. Đồng thời, Quỹ cũng cho vay 
không quá 5 tỷ đồng/dự án và 
không quá 70% tổng mức đầu tư 
của dự án đối với các dự án ứng 
dụng kết quả nghiên cứu KH-CN 
vào sản xuất và đời sống phục vụ 
phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh 
theo yêu cầu của Chủ tịch UBND 
tỉnh. Trong đó, cho vay không lấy 
lãi đối với các dự án: Ứng dụng 
kết quả nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ được tạo ra 
trong nước; Ứng dụng công nghệ 
cao hoặc sản xuất sản phẩm công 
nghệ cao; Tạo việc làm và thu 
nhập cho các vùng nông thôn, 
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miền núi và các vùng có điều kiện 
kinh tế-xã hội khó khăn, đem lại 
hiệu quả kinh tế-xã hội của tỉnh.  

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

 Biến đổi enzyme để thúc đẩy 
sản xuất nhiên liệu sinh học và 
vật liệu xử lý sinh học khác 

 
Quy trình xử lý sinh học sử dụng 

các tế bào sống hoặc các thành 
phần của tế bào sống để cho ra 
đời các sản phẩm như nhiên liệu 
sinh học, nhựa, thuốc và mỹ phẩm 
mà thông thường mất nhiều thời 
gian và chi phí sản xuất tốn kém. 
Hiện nay, các nhà khoa học Anh 
có thể phân tách sinh khối từ thực 
vật với tốc độ nhanh gấp 30 lần 
hiện nay. 

TS. Alex Brogan tại Khoa Kỹ 
thuật hóa học thuộc trường Đại 
học Hoàng gia London và các 
cộng sự đã biến đổi enzyme 
glucosidase hỗ trợ phân tách 
carbohydrate trong sinh khối như 

xenlulô từ tế bào thực vật, thành 
đơn vị cơ bản là glucose. Sau đó, 
glucose có thể được lên men để 
sản xuất etanol, một dạng nhiên 
liệu sinh học. 

Khâu giải phóng glucose từ 
xenlulô của quy trình hiện tốn kém 
và mất nhiều thời gian nhất. Một 
phần nguyên nhân là do các 
enzyme thường ngừng hoạt động 
trong điều kiện nhiệt độ cao hơn 
70°C và trong các dung môi công 
nghiệp như chất lỏng ion. Tuy 
nhiên, nếu enzyme có thể hoạt 
động ở nhiệt độ cao hơn trong chất 
lỏng ion, quy trình này sẽ diễn ra 
nhanh hơn. 

Để tạo ra nhiều glucosidase, TS. 
Brogan và các cộng sự đã biến đổi 
cấu trúc hóa học của glucosidase 
để chịu được mức nhiệt lên đến 
137°C. Thay đổi này cũng có nghĩa 
là các nhà khoa học có thể sử dụng 
enzyme trong chất lỏng ion để thay 
cho nước thường và sử dụng một 
loại enzyme thay vì ba loại. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy kết hợp 
khả năng chịu nhiệt và độ hòa tan 
trong các chất lỏng ion làm tăng 30 
lần sản lượng glucose. Nếu kỹ 
thuật này được thực hiện trên quy 
mô lớn, phát thải cácbon từ nhiên 
liệu sẽ giảm khoảng 80 - 100%. 

(Theo NASATI) 

THÀNH TỰU KH&CN 
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 Công nghệ máy học có thể 
thay đổi cách chúng ta dự báo 
thời tiết  

 
Kỹ thuật máy học có thể được sử 

dụng để biểu diễn chính xác các 
đám mây, độ ẩm và nhiệt độ không 
khí của chúng, và biểu diễn tốt hơn 
các đám mây trong các mô hình 
khí hậu có độ phân giải thô - độ 
phân giải ~ 100km (coarse 
resolution), điều này mang lại khả 
năng dự đoán thời tiết chính xác 
hơn. Đây có thể là một tiến bộ lớn 
trong việc dự đoán chính xác về sự 
nóng lên toàn cầu nhằm đáp ứng 
với sự gia tăng lượng khí nhà kính, 
điều này là rất cần thiết cho các 
nhà hoạch định chính sách (ví dụ: 
thỏa thuận khí hậu Paris). 

Đây có thể là một sự thay đổi 
thực sự cho việc dự báo khí hậu, 
chúng tôi có những sai số lớn trong 
việc dự đoán phản ứng của khí hậu 
Trái đất với nồng độ khí nhà kính 
gia tăng. Lý do chính là sự hiện 
diện của các đám mây và cách 
chúng phản ứng với sự thay đổi 
nồng độ các loại khí nhà kính đó. 
Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, kỹ thuật 

máy học có thể giúp chúng tôi biểu 
diễn tốt hơn các đám mây và từ đó 
có thể dự đoán tốt hơn phản ứng 
của khí hậu toàn cầu và khu vực tới 
việc gia tăng nồng độ khí nhà 
kính.  

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng 
một thiết lập giả định (một con tàu 
nhỏ, hoặc một hành tinh với các 
lục địa) như một bằng chứng cho 
cách tiếp cận của họ. Họ đã tạo ra 
một mạng lưới thần kinh sâu để 
học hỏi từ một mô phỏng thể hiện 
các đám mây, được họ đặt tên là 
Cloud Brain (CBRAIN), nó có thể 
khéo léo dự đoán nhiều tính năng 
như sưởi ấm, làm ẩm và bức xạ 
đám mây, những điều rất cần thiết 
cho mô phỏng khí hậu. 

Các nhà nghiên cứu cũng lưu ý 
rằng, độ nhạy của nhiệt độ toàn cầu 
với CO2 liên quan chặt chẽ đến 
miêu tả đám mây, CBRAIN cũng 
có thể cải thiện các dự đoán về 
nhiệt độ trong tương lai. Họ đã thử 
nghiệm điều này trong các mô hình 
khí hậu khác và đã chứng minh các 
kết quả rất hứa hẹn, cho thấy rằng 
điều này có thể được sử dụng để 
dự đoán phản ứng khí nhà kính. 

 (Theo NASATI) 
 

 Máy lọc nước bằng năng 
lượng mặt trời tạo ra chất khử 
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trùng từ nước và ánh nắng mặt 
trời 

Máy lọc nước đã được chế tạo tại 
phòng thí nghiệm của Xiaolin 
Zheng, phó giáo sư kỹ thuật cơ khí 
tại Trường Đại học Standford, là 
sự thay đổi quy trình nổi tiếng sử 
dụng năng lượng mặt trời để tách 
nước thành hydro, nhiên liệu đốt 
sạch và oxy, yếu tố cần thiết duy trì 
sự sống. Tuy nhiên, thay vì tách 
hoàn toàn oxy và hydro, quy trình 
mới khử oxy và oxy hóa nước tạo 
thành hydro peroxit hoặc H2O2.  

Chỉ cần một lượng nhỏ H2O2 
cũng có thể lọc nước. Hydro 
peroxit khử trùng nước ở mức 
hàng chục phần triệu, cụ thể là 
khoảng hai muỗng cho 25 gallon 
nước. Trong các thử nghiệm sử 
dụng nước máy, hệ thống mới dễ 
dàng đạt hơn 400 phần triệu 
H2O2 trong 5 giờ. 

 PGS Zheng cho biết, nhóm 
nghiên cứu sẽ phải thay đổi một số 
nguyên liệu trong quy trình này để 
tạo ra hỗn hợp nước thường với 
hydro peroxit an toàn để uống. 
Nhưng các nhà khoa học cho rằng 
một ngày nào đó, một người khát 
nước có thể sử dụng bộ lọc năng 
lượng mặt trời trọng lượng nhẹ, đổ 
nước vào và chờ để tạo ra đủ 
H2O2 thông qua quy trình kích 

hoạt bằng ánh nắng mặt trời nhằm 
biến đổi bất cứ loại nước ngọt nào 
thành nước uống. 

 Ngoài các ứng dụng sản xuất 
nước uống trong tương lai, nhóm 
nghiên cứu cũng cho rằng hệ thống 
của họ phù hợp với các bể bơi tự 
làm sạch bằng hydro peroxit được 
tạo ra nhờ năng lượng mặt trời thay 
vì dùng clo, hoặc các trạm xử lý 
nước bằng năng lượng mặt trời 
dành cho các khu vực đang phát 
triển nơi nước ngọt là mặt hàng 
quý giá. 

 TS Samira Siahrostami, đồng tác 
giả nghiên cứu và là kỹ sư nghiên 
cứu đã lựa chọn bismuth vanadate 
làm cực dương cho mẫu máy lọc 
nước này do hiệu quả và khả năng 
sản sinh hydro peroxit. Trong 
tương lai, các nhà nghiên cứu sẽ 
tìm kiếm các vật liệu cực dương 
khác ổn định, hiệu quả và an toàn 
để lọc nước. 

  (Theo vista.gov.vn) 
 

 Vật liệu cho phép cửa sổ vừa 
cung cấp điện vừa kiểm soát 
nhiệt độ cho ngôi nhà  
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Xu hướng xây dựng thân thiện 
với môi trường đã làm tăng mức 
độ phổ biến của lớp phủ cửa sổ, 
làm giảm chi phí sưởi ấm và làm 
mát bằng cách ngăn chặn những 
phần ánh nắng mặt trời không cần 
thiết. Điều này tạo cảm hứng cho 
các nhà khoa học và kỹ sư chế tạo 
pin mặt trời mỏng, trong suốt để 
biến cửa sổ thành máy phát điện 
thu nhỏ. Các nhà nghiên cứu 
Trung Quốc đã tiến thêm một 
bước và kết hợp hai chức năng 
này vào trong một vật liệu phù 
hợp với cửa sổ để tăng gấp đôi 
hiệu quả sử dụng năng lượng của 
hộ gia đình. 

Để tạo ra một nguyên mẫu vừa 
có khả năng sản xuất điện vừa 
ngăn chặn nhiệt dư thừa, các nhà 
nghiên cứu đứng đầu là giáo sư 
khoa học vật liệu Fei Huang đã 
thực hiện hành động cân bằng 
theo ba hướng giữa khai thác ánh 
sáng để sản xuất điện, ngăn chặn 
ánh sáng để cách nhiệt và truyền 
ánh sáng như một cửa sổ bình 
thường. Thông qua hòa trộn và kết 
hợp giữa các vật liệu với các hợp 
chất hóa học được đề xuất trước 
đây phục vụ nhiều mục đích, các 
nhà khoa học đã tạo ra một thiết bị 
cho phép phần ánh nắng mặt trời 
nhìn thấy xuyên qua, cản trở ánh 

sáng hồng ngoại và chuyển đổi 
vùng ánh sáng hồng ngoại gần ở 
giữa vào dòng điện. 

Các tính toán cho thấy về lý 
thuyết, việc lắp đặt các cửa sổ có 
thể giảm 50% sự phụ thuộc của hộ 
gia đình vào các nguồn điện bên 
ngoài. Dù ước tính mỗi inch 
vuông của cửa sổ sẽ được ốp pin 
mặt trời đa năng, nhưng chỉ cần 
tăng nhẹ hiệu suất chuyển đổi 
năng lượng từ 6,5%.  

Vật liệu có chức năng kép này 
vẫn đang trong giai đoạn phát 
triển ban đầu, nhưng các tác giả 
hy vọng vật liệu mới sẽ mở đường 
cho các công nghệ mới.  

 (Theo NASATI) 
 
 
 

MALAYSIA: NĂM LĨNH VỰC 
CÔNG NGHỆ ƯU TIÊN 

Giáo sư Asma Ismail, chủ tịch 
Viện Hàn lâm KH&CN Malaysia 
cho rằng, Malaysia cần giải quyết 
tình trạng bất bình đẳng kinh tế xã 
hội từ khả năng sử dụng công 
nghệ thông tin truyền thông - cải 
thiện y tế, phát triển các ngành 
công nghiệp trên nền tảng công 
nghệ sinh học. 

60 năm sau ngày giành độc lập, 
Malaysia hiện là quốc gia có GDP 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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đứng thứ ba trong số 10 quốc gia 
Đông Nam Á. Thành công này có 
được là do Malaysia đã chuyển 
đổi nền sản xuất hàng hóa giá rẻ 
từ thiếc, nhựa cao su, cacao, gỗ, 
gạo… sang các loại hàng hóa có 
nhiều giá trị kinh tế cao, ví dụ như 
các chi tiết điện tử, sản phẩm từ 
dầu mỏ, hóa dầu, máy móc và 
thực phẩm. 

Nhưng kể từ cuộc khủng hoảng 
kinh tế châu Á năm 1997, nền 
kinh tế đã phát triển chậm lại và 
những thuận lợi mang tính lịch sử 
mà Malaysia có được trong việc 
thu hút đầu tư nước ngoài - nhân 
công lao động giá rẻ, tay nghề 
thấp, cơ sở hạ tầng tốt và ưu đãi 
về thuế - đã suy giảm, đồng thời 
nhiều thách thức mới xuất hiện, 
Malaysia có tỷ lệ người béo phì 
cao nhất Đông Nam Á, độ tuổi 
trung bình của dân số đang tăng 
nhanh hàng đầu thế giới. 

Để vượt qua những thách thức 
đó của đất nước, giáo sư Asma 
Ismail, chủ tịch Viện Hàn lâm 
KH&CN Malaysia đã phác thảo 
một hệ thống KH&CN có khả 
năng hỗ trợ nền kinh tế và đáp 
ứng yêu cầu của đời sống xã hội 
với các đặc điểm: gắn kết khoa 
học và công nghiệp; đầu tư vào 
một số lĩnh vực ưu tiên; tổ chức 

lại hệ thống quản lý khoa học. 
Gắn kết khoa học với công 

nghiệp 
Bức tranh về hoạt động KH&CN 

của Malaysia hết sức đa dạng, liên 
quan đến 23 bộ, 14 chính quyền 
bang và lãnh thổ liên bang và 268 
đơn vị tham gia thực hiện các 
chính sách và sáng kiến quốc gia. 
Vì vậy cần thiết có đơn vị là trung 
tâm điều phối và lập kế hoạch để 
giảm thiểu những vấn đề trùng 
lặp, tránh phân tán nguồn lực đầu 
tư. 

Hiện nay tổng ngân sách chi cho 
R&D của Malaysia chỉ dành 70% 
(tương đương 10,6 tỷ ringgit hoặc 
2,6 tỷ USD) cho nghiên cứu ứng 
dụng và 21% cho nghiên cứu cơ 
bản - tương tự tỷ lệ của các quốc 
gia phát triển như Anh và 
Singapore. Tuy nhiên Malaysia lại 
không đầu tư nhiều vào phát triển 
sản xuất thử nghiệm khi chỉ dành 
9% ngân sách R&D cho các sáng 
kiến như sản xuất mẫu, gia tăng 
quy mô chế tạo sản phẩm…, khác 
biệt với Hàn Quốc, Nhật Bản hay 
Ireland khi các quốc gia này dành 
lần lượt 62%, 64% và 48% ngân 
sách R&D cho công việc này. 
75% các nhà khoa học Malaysia 
làm việc trong các viện nghiên 
cứu, chỉ có 12% trong các doanh 
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nghiệp và 10% trong lĩnh vực 
chính phủ quản lý... 

Tất cả những điều này cho thấy, 
R&D của Malaysia không có sự 
dẫn dắt của ngành công nghiệp và 
sự thiếu hụt tài năng trong lĩnh vực 
kinh doanh dẫn đến hiệu quả thấp 
trong việc chuyển kết quả nghiên 
cứu thành sản phẩm ứng dụng. 

Những lĩnh vực ưu tiên 
Năm 2017, một nghiên cứu do 

Viện Hàn lâm KH&CN Malaysia 
thực hiện đã xác định Malaysia cần 
ưu tiên đầu tư 5 lĩnh vực công 
nghệ: sinh học, công nghệ số, công 
nghệ xanh, công nghệ nano và 
công nghệ thần kinh. Đây cũng là 
những công nghệ có tiềm năng ảnh 
hưởng đến cả công nghiệp lẫn đời 
sống xã hội. Đó là: 

Công nghệ sinh học: có vai trò 
quan trọng trong phát triển nông 
nghiệp chính xác, trong lĩnh vực y 
tế cũng là một ưu tiên nữa. Ví dụ 
như tạo ra cây chuyển gene 
(transgenic plants) để đem lại 
những nguyên liệu cho ngành 
dược phẩm giá rẻ hơn các phương 
pháp thông thường. 

Công nghệ số: Malaysia đang 
tồn tại tình trạng bất bình đẳng 
kinh tế xã hội trong sử dụng công 
nghệ số, đặc biệt giữa thành thị và 
nông thôn. Vì vậy cải thiện truy 

cập băng thông rộng là giải pháp 
để các cộng đồng ở nông thôn chia 
sẻ thông tin, tạo công ăn việc làm 
là giúp họ có được những quyết 
định quan trọng trong lĩnh vực 
hoạt động của mình. 

Công nghệ xanh: Malaysia cam 
kết giảm thiểu phát thải khí nhà 
kính tới 45% vào năm 2030, vì 
vậy cần phát triển năng lượng tái 
tạo với các công nghệ điện mặt 
trời, địa nhiệt đại dương… để 
giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu 
hóa thạch. 

Công nghệ nano: Cải thiện việc 
chăm sóc sức khỏe và phòng ngừa 
bệnh tật theo hướng áp dụng hệ 
thống giám sát sức khỏe thời gian 
thực với cảm biến nano và các 
thiết bị có thể mang, đeo trên 
người; phát triển các bộ kit chỉ thị 
sinh học (bộ sinh phẩm có chức 
năng kiểm tra nhanh một loại 
bệnh, một chỉ tiêu về sức khỏe) và 
coi đó như những công cụ chẩn 
đoán bệnh tật, ví dụ như ung thư 
giai đoạn đầu. 

Công nghệ thần kinh: Các bệnh 
thần kinh như Alzheimer và 
Parkinson đã tăng lên và được cho 
là nguyên nhân thứ hai dẫn đến 
khả năng tử vong ở Malaysia, sau 
bệnh tim. Vì vậy điều trị các bệnh 
về thần kinh là cần thiết để có thể 
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sẵn sàng cho tỷ lệ dân số già hóa 
trong hàng thập kỷ tới. 

Tổ chức lại cơ quan quản lý 
Để làm tốt việc thương mại hóa 

sản phẩm nghiên cứu, Malaysia 
cần thiết lập được một cơ quan 
quản lý nghiên cứu giống như Quỹ 
KH Mỹ (NSF) để liên kết, lập kế 
hoạch, kiểm tra và đánh giá 
KH&CN, đổi mới sáng tạo của đất 
nước. Bên cạnh đó cần có thêm 
một tổ chức quan trọng phụ trách 
thương mại hóa công nghệ, ví dụ 
như Cơ quan Đổi mới sáng tạo 
Anh (Innovate UK) để hướng dẫn 
các hoạt động đổi mới sáng tạo và 
thương mại hóa. 

 (Theo tiasang.com.vn) 
 
 
 

 
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI, 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Trước hiện trạng nhiều doanh 
nghiệp (DN) Việt Nam chưa coi 
trọng đầu tư cho khoa học và công 
nghệ (KH&CN), thời gian tới, Bộ 
Công Thương sẽ nghiên cứu, đề 
xuất và triển khai các giải pháp 
thúc đẩy năng lực chế tạo và hấp 
thụ công nghệ của các DN. 

“Vùng trũng” trong năng lực 
cạnh tranh 

Theo Vụ KH&CN (Bộ Công 
Thương), ngoài một số lĩnh vực có 
tốc độ đổi mới công nghệ khá 
nhanh như công nghệ thông tin - 
viễn thông, dầu khí, hàng không, 
tài chính - ngân hàng… phần lớn 
DN nước ta vẫn đang sử dụng công 
nghệ lạc hậu so với mức trung bình 
của thế giới 2-3 thế hệ. Đối với các 
DN trong lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp (chiếm khoảng 1/3 tổng số 
DN), nhưng nhóm DN có trình độ 
công nghệ tiên tiến chỉ khoảng 
dưới 20% (chủ yếu là các DN có 
vốn đầu tư nước ngoài). Đặc biệt, 
ngành dệt may, da giày, khai 
khoáng vẫn dựa vào nhân công giá 
rẻ và tài nguyên, hệ quả là kim 
ngạch xuất khẩu cao nhưng giá trị 
mang lại rất thấp.  

 Công nghệ và sáng tạo vẫn là 
“vùng trũng nhất” (có xếp hạng 
thấp nhất), kéo dài nhiều năm 
trong sơ đồ cạnh tranh quốc gia 
của Việt Nam. Theo Báo cáo 
thường niên về năng lực cạnh tranh 
toàn cầu 2017-2018 của Diễn đàn 
Kinh tế thế giới (WEF), Việt Nam 
được xếp hạng 55 trên 137 quốc 
gia. Tuy nhiên, nhóm yếu tố được 
coi là điểm yếu lâu dài của Việt 
Nam, với điểm số, thứ hạng thấp 
và không cải thiện nhiều trong mấy 
năm qua là năng lực đổi mới sáng 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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tạo của DN (xếp hạng 79), chất 
lượng nghiên cứu khoa học (xếp 
hạng 90), mức độ sẵn có của 
chuyên gia và kỹ sư (xếp hạng 78), 
số lượng và chất lượng nhà cung 
ứng địa phương (xếp hạng 105 và 
116), độ rộng của chuỗi giá trị (xếp 
hạng 106)…  

 Điều này cho thấy, việc đổi mới 
công nghệ để nâng cao chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa chưa gắn với 
lợi ích thiết thực của các DN cũng 
như chưa hình thành nhu cầu tự 
thân đủ mạnh của các DN trong 
việc phát huy vai trò của KH&CN. 
Nguyên nhân chính của tình trạng 
này do phần lớn DN Việt Nam là 
vừa và nhỏ, việc huy động nguồn 
lực đủ lớn về tài chính và nhân lực 
cho hoạt động đổi mới công nghệ 
còn rất khó khăn. Vì vậy, Việt 
Nam cần tạo dựng môi trường 
thuận lợi cùng với các thể chế, 
chính sách mới cho khu vực DN để 
thúc đẩy quá trình nâng cao công 
nghệ và sáng tạo. Đây được coi là 
một nội dung quan trọng của sự 
chuyển đổi mô hình tăng trưởng ở 
Việt Nam. 

 Lấy DN làm trọng tâm hỗ trợ 
 Để tiếp tục đẩy mạnh hoạt động 

đổi mới KH&CN, góp phần tích 
cực hơn nữa trong quá trình tái cơ 
cấu ngành Công Thương, đồng 

thời tận dụng được những cơ hội 
phát triển mới từ cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ 4, thời gian 
tới, Bộ Công Thương sẽ tập trung 
rà soát, xây dựng, sửa đổi các dự 
thảo luật liên quan để thúc đẩy đổi 
mới, chuyển giao công nghệ. Đồng 
thời, nghiên cứu, đề xuất và triển 
khai các giải pháp thúc đẩy năng 
lực chế tạo và hấp thụ công nghệ 
của các DN, đặc biệt là DN sản 
xuất công nghệ cao, sản phẩm ứng 
dụng công nghệ cao; phát triển 
nguồn nhân lực chất lượng cao.  

 Bên cạnh đó, cải thiện hạ tầng 
KH&CN và môi trường kinh 
doanh để thúc đẩy các DN FDI đầu 
tư chuyển giao công nghệ và triển 
khai hoạt động thiết kế, chế tạo tại 
Việt Nam thay vì tăng cường gia 
công, lắp ráp sử dụng lao động giá 
rẻ; lựa chọn và xây dựng chính 
sách nhập khẩu công nghệ nguồn, 
công nghệ cao trong công nghiệp 
từ các nước phát triển và đang phát 
triển. Lựa chọn, tập trung hỗ trợ 
triển khai nghiên cứu, ứng dụng và 
phát triển công nghệ một số nhóm 
nhiệm vụ có quy mô lớn thuộc các 
ngành công nghiệp ưu tiên.  

 Đồng thời, tập trung thực hiện 
chính sách hỗ trợ nhằm hình thành 
và phát triển các DN KH&CN, các 
cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
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DN KH&CN trong lĩnh vực công 
nghiệp. Tích cực huy động nguồn 
vốn đầu tư; đầu tư theo chiều sâu; 
sử dụng hiệu quả Quỹ phát triển 
KH&CN của các tập đoàn, tổng 
công ty để đầu tư cho hoạt động 
KH&CN.  

 (Theo baocongthuong.com.vn) 
 

 
 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ 
THỐNG TIÊU CHUẨN, QUY 
CHUẨN TRONG LĨNH VỰC 
NÔNG NGHIỆP 

Với mục đích nâng cao hệ thống 
chất lượng tiêu chuẩn, quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia, từng bước hoàn 
thiện tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ 
thuật trong lĩnh vực nông nghiệp. 
Sáng ngày 18/7 tại Hà Nội. Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển Nông 
thôn (NN&PTNT) phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
tổ chức Hội nghị Giải pháp nâng 
cao chất lượng công tác tiêu 
chuẩn, quy chuẩn ngành nông 
nghiệp và phát triển nông thôn. 

Phát biểu khai mạc Hội nghị,  Vụ 
trưởng Vụ KHCN&MT Nguyễn 
Thị Thanh Thủy cho biết, trước xu 
thế hội nhập ngày càng sâu rộng 
của đất nước, KH&CN đang trở 
thành lực lượng sản xuất trực tiếp, 

quyết định đến giá trị thặng dư của 
sản phẩm, dịch vụ. Hoạt động tiêu 
chuẩn (TC) và quy chuẩn (QC) kỹ 
thuật đã có những đóng góp đáng 
ghi nhận, hỗ trợ tích cực cho hoạt 
động thương mại, sản xuất kinh 
doanh... thời gian qua. 

Bên cạnh đó, nhiều văn bản quy 
phạm pháp luật hiện hành về TC 
và QC kỹ thuật đã từng bước được 
hoàn thiện phù hợp với tình hình 
hiện nay. Công tác tuyên truyền 
phổ biến về áp dụng các TC, QC 
kỹ thuật cũng đã được nâng cao và 
phổ quát hơn rất nhiều. Do vậy, 
các doanh nghiệp đã từng bước 
nâng cao nhận thức về tầm quan 
trọng của TC, QC cũng như sự phù 
hợp nhận thức sản phẩm của mình 
với các TC và QC quốc tế. Điều 
này đã giúp hàng hóa Việt Nam 
thâm nhập dễ dàng và vươn xa hơn 
ở các thị trường trong và ngoài 
nước. 

 Cũng theo bà Thủy, Bộ 
NN&PTNT luôn luôn coi việc 
hoàn thiện hệ thống TC, QC phục 
vụ quản lý vật tư nông nghiệp; an 
toàn vệ sinh thực phẩm; kiểm tra 
chuyên ngành,… là nhiệm vụ quan 
trọng của ngành nông nghiệp. 

Tuy nhiên, hoạt động TC và QC 
kỹ thuật cần tiếp tục đổi mới mạnh 
mẽ hơn nữa, tập trung vào hoàn 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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thiện hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật chuyên ngành; đổi mới 
cơ chế quản lý, quy hoạch, kế 
hoạch, quy trình thủ tục xây dựng 
TC, QC kỹ thuật; cơ chế chính 
sách đào tạo nâng cao năng lực, 
trình độ chuyên gia,… trong thời 
gian tới. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

3 LĨNH VỰC “NÓNG” TRIỂN 
KHAI ĐỢT THANH TRA 
CHUYÊN ĐỀ KH&CN 2018 

Thanh tra về đề tài, dự án 
KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, 
chất lượng; sở hữu trí tuệ, là 03 
lĩnh vực được Thanh tra Bộ 
KH&CN phối hợp với các đơn vị 
chức năng liên quan tập trung 
triển khai trong đợt thanh tra 
chuyên đề KH&CN năm nay. 

Đây là nội dung được đưa ra tại 
buổi tập huấn nghiệp vụ thanh tra 
chuyên ngành KH&CN do Thanh 
tra Bộ KH&CN phối hợp với Sở 
KH&CN Bình Định tổ chức từ 
ngày 03 đến ngày 05/7/2018 tại 
thành phố Quy Nhơn, Bình Định. 

Nội dung tập huấn năm nay tập 
trung chủ yếu với những hoạt động 
thanh tra chuyên đề, cụ thể là: Lĩnh 
vực đề tài, dự án KH&CN gắn việc 
tập huấn với hoạt động thanh tra về 
chương trình nông thôn miền núi; 

đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo 
lường chất lượng thì tập trung 2 
mảng là: Chất lượng xăng, dầu, khí 
hóa lỏng và mã số, mã vạch. Về 
lĩnh vực sở hữu trí tuệ được tập 
trung vào các vấn đề mới phát sinh 
trong xử lý xâm phạm quyền 
SHTT như tên miền xâm phạm 
quyền SHTT, xâm phạm quyền 
SHTT trong thương mại điện tử; 
xử lý xung đột quyền SHTT.  

 Trong thời gian gần đây, hoạt 
động của thanh tra KH&CN nói 
chung và của Thanh tra Bộ 
KH&CN nói riêng có những 
chuyển biến tích cực đáng ghi 
nhận, đóng góp vào sự phát triển 
của KH&CN nước nhà. Đặc biệt 
về lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Thanh 
tra Bộ đã phối hợp với các bộ, 
ngành liên quan giải quyết thành 
công nhiều vụ việc phức tạp (tranh 
chấp giữa các doanh nghiệp liên 
quan đến nhiều lĩnh vực, kéo dài 
trong nhiều năm); tăng cường đối 
thoại trong giải quyết khiếu nại và 
xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí 
tuệ, góp phần đáng kể trong ngăn 
chặn khiếu kiện kéo dài, bảo vệ 
quyền và lợi ích hợp pháp của 
doanh nghiệp và bảo đảm môi 
trường cạnh tranh lành mạnh. 

 Tại Hội nghị, nhằm giúp các Sở 
KH&CN địa phương nắm bắt được 
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xu hướng và phương thức xử lý đối 
với những vụ việc cụ thể, bà 
Nguyễn Như Quỳnh – Phó Chánh 
Thanh tra Bộ trình bày “Một số 
vấn đề về thực thi quyền sở hữu trí 
tuệ ở Việt Nam” với nhiều nội 
dung mới và thiết thực như: Xử lý 
hành vi xâm phạm quyền sở hữu 
công nghiệp trong thương mại điện 
tử; Xử lý hành vi cạnh tranh không 
lành mạnh liên quan đến tên miền; 
Xử lý hành vi quảng cáo xâm 
phạm quyền sở hữu công nghiệp; 
Xử lý xâm phạm trong trường hợp 
xung đột quyền; Tăng cường đối 
thoại trong xử lý xâm phạm quyền 
sở hữu công nghiệp. 

 Trong 03 ngày, từ ngày 3 đến 
ngày 5/7/2018, Hội nghị lắng nghe 
và thảo luận các chuyên đề về Các 
Thông tư quản lý Chương trình 
NTMN giai đoạn 2011-2015 và 
giai đoạn 2016-2020; Một số vấn 
đề về thanh tra các dự án thuộc 
Chương trình NTMN; Quản lý nhà 
nước về đo lường, chất lượng đối 
với xăng dầu và hướng dẫn nghiệp 
vụ kiểm tra phương tiện đo, lấy 
mẫu thử nghiệm chất lượng xăng 
dầu; Quản lý nhà nước về mã số 
mã vạch và hướng dẫn nội dung 
kiểm tra việc quản lý, sử dụng mã 
số mã vạch; Áp dụng Nghị định 
119/2017/NĐ-CP để xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực 
tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng 
sản phẩm, hàng hóa. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Đã tìm thấy loại vật liệu có thể 
“bẫy” khí thải độc hại trong 
không khí  

Không những có thể thu hút NO2, 
loại vật liệu này còn có thể chuyển 
hóa NO2 và lưu trữ chúng để tái 
sử dụng. 

Từ lâu, các nhà khoa học đã vô 
cùng quan ngại về việc khí hậu 
nóng dần lên do từ hiệu ứng nhà 
kính gây ra bởi sự phát thải khí của 
các phương tiện giao thông và nhà 
máy. Trong số các loại khí phát 
thải đó, nổi bật là nitro dioxide tức 
NO2, loại khí độc màu nâu đỏ này 
có mùi gắt đặc trưng và là một chất 
gây ô nhiễm không khí số một. 

 
Thế nhưng, một nhóm các nhà 

nghiên cứu quốc tế vừa tổng hợp 
được một loại vật liệu có thể thu 
hút NO2, một trong các phân tử 

TIN NGẮN KH&CN 
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thuộc họ NOx, vốn là “nhân tố” 
chủ yếu trong việc tạo ra những 
cơn mưa acid. Không những thế, 
loại vật liệu này còn có thể chuyển 
hóa NO2 và lưu trữ chúng để sử 
dụng. 

Đây là loại vật liệu xốp có khung 
kim loại hữu cơ (MOF - Metal 
Organic Framework) có tính năng 
nắm bắt chính xác và bẫy 
NO2 trong bầu không khí đầy hơi 
nước, sulfur dioxide (SO2) và 
carbon dioxide (CO2). Vật liệu này 
có tên MFM-300 (Al), có thể tái sử 
dụng và tương đối dễ dàng để sản 
xuất và tái chế nhiều lần mà vẫn 
không bị mất đi tính năng ban đầu. 
Sau khi bị bẫy, NO2 sẽ được gia cố 
hoặc hóa lỏng và lưu trữ tại một 
nơi nào đó trong khi chờ tìm cách 
sử dụng thích hợp cho môi trường 
sinh thái. 

Vậy là trong tương lai không xa, 
con người sắp có loại vũ khí mới 
để chống lại tình trạng không khí ô 
nhiễm. 

 (Theo khampha.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc: Tự đổi mới để trở thành 
một Chính phủ của thời đại 4.0 

Sáng 18-7, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc dự Diễn đàn Cấp cao 

Công nghệ thông tin-truyền thông 
Việt Nam (Vietnam ICT Summit) 
2018. 

 
Thủ tướng thăm các gian trưng bày sản 

phẩm công nghệ tại Diễn đàn 

Sự kiện do Hiệp hội Phần mềm 
và Dịch vụ công nghệ thông tin 
Việt Nam (VINASA) phối hợp 
với Ban Phát triển kinh tế tư nhân 
tổ chức tại Hà Nội. Đây là lần thứ 
8 chương trình được tổ chức với 
chủ đề: “Hướng tới Chính phủ số 
và Kinh tế số”. Vietnam ICT 
Summit 2018 thu hút sự tham dự 
của 500 đại biểu là lãnh đạo các 
bộ, ngành, địa phương, doanh 
nghiệp lớn trong lĩnh vực công 
nghệ thông tin ở trong nước và 
khu vực. 

Phát biểu trước các diễn giả, 
doanh nghiệp, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc cho rằng cách mạng 
công nghiệp 4.0 là cơ hội lịch sử 
song cũng đầy thách thức đối với 
công cuộc cải cách và phát triển 
đất nước. Để không bỏ lỡ cơ hội 
này, trước hết, Chính phủ phải tự 
đổi mới, chuyển đổi để trở thành 
một Chính phủ của thời đại 4.0, có 
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đủ năng lực quản trị phát triển 
quốc gia trong thời đại số. 

Thủ tướng cho biết Chính phủ 
Việt Nam đã bắt tay xây dựng 
Chính phủ điện tử ngay từ đầu 
những năm 2000, gắn với quá 
trình đổi mới thể chế và cải cách 
nền hành chính và đã có những 
kết quả nhất định. Hầu hết các bộ, 
ngành, địa phương đã có những 
ứng dụng công nghệ thông tin 
trong công tác quản lý, điều hành. 

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng 
thẳng thắn đánh giá, việc triển 
khai còn rất chậm và không đồng 
đều, các kết quả đạt được chưa 
đáp ứng với mục tiêu, nhiệm vụ 
đề ra. Thủ tướng nêu rõ với quyết 
tâm chính trị, thống nhất quan 
điểm “Hành động nhanh, kết quả 
lớn, làm đâu chắc đấy”; “nghĩ lớn, 
nghĩ tổng thể nhưng bắt đầu từ 
những việc nhỏ nhất nhưng có 
hiệu quả lớn”, Chính phủ đã giao 
Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn 
thảo Nghị quyết của Chính phủ về 
những nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm phát triển Chính phủ điện tử 
giai đoạn 2018-2020, định hướng 
đến 2025. Nghị quyết cần xác 
định rõ mục tiêu, hiệu quả thực 
thi, tránh tình trạng làm hình thức 
mà không bảo đảm yêu cầu. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 

 Tọa đàm “Xây dựng và phát 
triển Sàn giao dịch công nghệ” 

Sáng ngày 10/07/2018 tại Hà 
Nội, Cục Thông tin KH&CN Quốc 
gia tổ chức buổi tọa đàm với chủ 
đề “Xây dựng và phát triển Sàn 
giao dịch công nghệ”. Ông Trần 
Đắc Hiến, Cục Trưởng Cục Thông 
tin KH&CN Quốc gia chủ trì buổi 
tọa đàm. 

Hiện nay trên cả nước đã có trên 
15 Sàn Giao dịch công nghệ hoạt 
động, bước đầu đã đạt được một số 
kết quả đáng kể, góp phần tạo lập 
và phát triển thị trường công nghệ 
tại các địa phương, thúc đẩy hoạt 
động đổi mới và chuyển giao công 
nghệ vào thực tiễn.  

Tại buổi tọa đàm, các địa 
phương đã tham gia thảo luận sôi 
nổi, các tham luận đã đề cập tới 
nhiều chủ đề như: cơ chế, chính 
sách phát triển sàn giao dịch công 
nghệ; kinh nghiệm tổ chức và 
triển khai sàn trong nước và nước 
ngoài; các tổ chức trung gian hỗ 
trợ thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu và giao dịch công nghệ; hợp 
tác và liên kết giữa các Sàn, xây 
dựng Sàn giao dịch công nghệ 
quốc gia.  

Một số đề xuất được đề ra trong 
buổi tọa đàm như: Đề nghị các cơ 
quan Trung ương, Bộ KH&CN 
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trong thời gian tới tiếp tục tăng 
cường khung pháp lý, các cơ chế, 
chính sách cụ thể về Sàn giao dịch 
công nghệ để các Sàn hoạt động 
đúng hướng và có hiệu quả; đẩy 
mạnh liên kết hợp tác giữa các 
Sàn trong cả nước để chia sẻ 
thông tin; tăng cường các nguồn 
lực thông tin công nghệ, đào tạo, 
bồi dưỡng và nâng cao trình độ 
đội ngũ cán bộ vận hành Sàn; tăng 
cường hợp tác giữa các tổ chức 
trung gian hỗ trợ thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu và chuyển giao 
công nghệ... Trên cơ sở các ý kiến 
đóng góp từ phía các Sàn địa 
phương, đại diện các Cục Thông 
tin KH&CN, Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN 
sẽ tổng hợp ý kiến đề xuất với Bộ 
KH&CN để các Sàn hoạt động tập 
trung thành một mạng lưới và có 
hiệu quả hơn trong thời gian tới. 

 (Theo NASATI) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Giải pháp số hoá hồ sơ văn 
bản, tạo lập cơ sở dữ liệu điện 
tử 

Sáng ngày 10/07/2018, tại Trung 
tâm hội nghị tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu đã diễn ra Hội thảo với chủ 
đề: “Giải pháp số hoá hồ sơ văn 
bản, tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử” 

do Sở Thông tin và Truyền thông 
phối hợp với Công ty CP Đầu tư 
Thương mại và Phát triển Công 
nghệ FSI tổ chức. Đến tham dự 
Hội thảo, có Ông Lê Văn Lâm 
Phó GĐ Sở Thông tin và Truyền 
thông, đại diện Công ty CP Đầu 
tư Thương mại và Phát triển Công 
nghệ FSI và gần 60 đại biểu là đại 
diện cho các các sở, ngành, cơ 
quan, đơn vị liên quan trong tỉnh. 

Hội thảo nhằm đưa ra các vấn đề 
khó khăn, vướng mắc trong lưu 
trữ hồ sơ, văn bản, qua đó đề xuất 
giải pháp số hoá hồ sơ văn bản, 
tạo lập cơ sở dữ liệu điện tử. Tại 
Hội thảo, chuyên gia đến từ Công 
ty CP Đầu tư Thương mại và Phát 
triển Công nghệ FSI đã giới thiệu 
các giải pháp tạo lập CSDL trong 
bài toán tổng thể chung và đi sâu 
vào giải pháp số hóa hồ sơ văn 
bản, một trong các giải pháp tạo 
lập CSDL trực tiếp từ hồ sơ tài 
liệu, văn bản được áp dụng rộng 
rãi trên thế giới và cũng đang 
được FSI triển khai ở nhiều cơ 
quan, đơn vị trên cả nước. Giải 
pháp số hóa hồ sơ văn bản là việc 
chuyển đổi văn bản giấy sang văn 
bản điện tử, đồng thời, ứng dụng 
công nghệ kỹ thuật để tạo lập cơ 
sở dữ liệu điện tử theo nhu cầu 
nhằm chuẩn hóa dữ liệu phục vụ 
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khai thác. Giải pháp số hóa hồ sơ 
văn bản sẽ giúp người dùng tìm 
kiếm, khai thác dữ liệu nhanh 
chóng, chính xác và thuận tiện, 
giúp tiết kiệm thời gian xử lý 
nghiệp vụ, nâng cao hài lòng của 
người dân. Đồng thời thông tin 
được cập nhật nhanh chóng giúp 
minh bạch hóa thông tin. 

 Hội thảo đã mang đến cho các 
đại biểu cái nhìn tổng thể về quá 
trình xây dựng, tạo lập CSDL điện 
tử cũng như cung cấp giải pháp 
công nghệ tiên tiến góp phần tạo 
lập các CSDL một cách đầy đủ, 
kịp thời góp phần xây dựng chính 
phủ điện tử và thành phố thông 
minh. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 

 Báo cáo chuyên đề “Tổng 
quan Nông nghiệp thông minh 
4.0 trên thế giới và khả năng áp 
dụng ở Việt Nam” 

Sáng ngày 17/7, tại TP. Bà Rịa, 
Trung tâm Thông tin và Thống kê 
KH&CN (Sở KH&CN) đã tổ chức 
báo cáo chuyên đề “Tổng quan 
Nông nghiệp thông minh 4.0 trên 
thế giới và khả năng áp dụng ở 
Việt Nam” cho Cán bộ, đoàn viên 
thanh niên, đại diện các doanh 
nghiệp về lĩnh vực nông nghiệp 
trên địa bàn tỉnh. 

Buổi báo cáo chuyên đề nhằm 
giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên 
thanh niên trên địa bàn tỉnh nắm 
bắt được xu hướng nông nghiệp 
thông minh 4.0 đang diễn ra trên 
thế giới cũng như trong nước 
trong giai đoạn hiện nay, từ đó có 
cách nhìn nhận rõ ràng hơn việc 
ứng dụng công nghệ 4.0 trong sản 
xuất nông nghiệp thực sự trở 
thành xu hướng và đem lại hiệu 
quả. Báo cáo chuyên đề thuộc kế 
hoạch hè 2018 đã được Ban chỉ 
đạo hè tỉnh phê duyệt. 

 Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn 
Kim Trường - Phó GĐ Sở 
KH&CN cho biết: Tháng 5/2017, 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 
Chỉ thị 16/CT-TTg về việc tăng 
cường nâng cao năng lực tiếp cận 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên 
thế giới. Từ đó, tất cả các Bộ, 
ngành, các địa phương tích cực 
chủ động trong việc tiếp cận  
những thành tựu và ứng dụng 
trong tất cả các lĩnh vực. Đối với 
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã chủ 
động, tiếp cận cuộc cách mạng 4.0 
bằng nhiều hình thức, tỉnh đã tổ 
chức khoảng 10 Hội thảo về tất cả 
các lĩnh vực áp dụng được vào 
trong phát triển kinh tế - xã hội, an 
ninh – quốc phòng, chú trọng ứng 
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dụng cách mạng 4.0 trên nền tảng 
Internet vạn vật (IoT), để đáp ứng 
nhu cầu phát triển thực hiện đề án 
04 của Ban chấp hành Đảng bộ 
tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao đến năm 2020 
và tầm nhìn năm 2025 có rất nhiều 
hoạt động diễn ra để nắm bắt cuộc 
cách mạng 4.0 vào nông nghiệp. 

 Tại buổi báo cáo, TS. Lê Quý 
Kha - Phó Viện Trưởng Viện 
Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp 
Miền Nam giới thiệu một số tổng 
quan về cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, Một số mô hình Nông 
nghiệp 4.0 được áp dụng, triển 
khai hiệu quả tại một số nước. 
Tiếp đó là phần trình diễn công 
nghệ thiết bị trong nông nghiệp 
4.0 do ông Nguyễn Đức Trường - 
Tổng giám đốc Công ty CP Đại 
Thành giới thiệu gồm Thiết bị bay 
không người lái và Giải pháp công 
nghệ Agricheck – Hệ thống kiểm 
soát và cung cấp thông tin chuỗi 
giá trị trong sản xuất nông nghiệp. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 
 
 

 
 Chế phẩm vi sinh và chế 
phẩm sinh học chitosan dùng 
cho cây hồ tiêu 

Các nhà khoa học thuộc Viện 
Nghiên cứu khoa học miền Trung 
(Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) vừa nghiên cứu, sản xuất 
thành công chế phẩm vi sinh và 
chế phẩm Chitosan phòng trừ 
bệnh chết nhanh, chết chậm trên 
cây hồ tiêu (giảm tỷ lệ mắc bệnh ≥ 
70%), đồng thời giúp tăng năng 
suất của cây lên trên 15%. 

Ứng dụng tại Quảng Trị và Tây 
Nguyên cho thấy, chế phẩm vi 
sinh và chế phẩm sinh học 
Chitosan giúp tăng lợi nhuận từ 
82-90 triệu đồng/ha so với chỉ bón 
phân chuồng hoai mục, tỷ suất lợi 
nhuận tăng 1,5-2,7 lần. 

 
Chế phẩm vi sinh và chế phẩm sinh học 

Chitosan. 

 Chi tiết xin liên hệ: Viện 
Nghiên cứu Khoa học miền 
Trung, 321 Huỳnh Thúc Kháng, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - 
Huế; Phạm Thị Thúy Hoài - Thư 
ký dự án; Tel: 0234.3523339. 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 Phân bón vi lượng trừ bệnh 
nấm trên cây 

Thông qua việc thực hiện Dự án 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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sản xuất thử nghiệm “Hoàn thiện 
quy trình công nghệ và triển khai 
dây chuyền sản xuất nano CuCl 
ứng dụng làm phân bón vi lượng 
có tác dụng diệt trừ nấm bệnh cho 
một số cây trồng”, các nhà khoa 
học thuộc Viện Khoa học Vật liệu 
ứng dụng (Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam) đã nghiên cứu và xây 
dựng thành công quy trình công 
nghệ sản suất phân bón vi lượng 
đa chức năng chứa nano 
CuCl/chitosan công suất 5.000 
lít/tháng (dạng lỏng) và chứa 
nano CuCl/zeolite 4A công suất 
1.000 kg/tháng (dạng bột). 

 
Loại phân bón này không chỉ có 

tác dụng giúp cây trồng tăng 
trưởng tốt mà còn có khả năng 
phòng trừ những bệnh khó trị do 
nấm gây ra, như bệnh đạo ôn hại 
lá lúa, bệnh đốm nâu trên thanh 
long và bệnh chết nhanh trên hồ 
tiêu. Do tận dụng được nguồn 
nguyên liệu sẵn có trong nước và 
tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao nên chi phí sản xuất và giá sản 
phẩm được đánh giá là phù hợp 

đối với người nông dân. 
Chi tiết xin liên hệ: Viện Khoa 

học Vật liệu ứng dụng, 01 Mạc 
Đĩnh Chi, quận 1, TP Hồ Chí 
Minh; TS Lại Thị Kim Dung - 
Thư ký dự án; Tel: 028.38243507. 

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 
 

 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NHẬN CHUYỂN GIAO CÔNG 
NGHỆ 

Ngày 15/5/2018, Chính phủ đã 
ban hành Nghị định số 
76/2018/NĐ-CP quy định chi tiết 
và hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Chuyển giao công nghệ 
(CGCN). Nghị định gồm 5 chương 
với 43 điều. 

Ngoài chương quy định chung 
và tổ chức thực hiện, Nghị định 
dành 3 chương để quy định một số 
vấn đề cụ thể: Danh mục công 
nghệ, quản lý hoạt động CGCN; 
biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy CGCN, 
ứng dụng, đổi mới công nghệ và 
phát triển thị trường khoa học và 
công nghệ (KH&CN); thẩm 
quyền, trình tự, thủ tục, điều kiện 
hoạt động của tổ chức đánh giá, 
thẩm định giá, giám định công 
nghệ. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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Cụ thể, để được hỗ trợ doanh 
nghiệp phải đáp ứng 3 điều kiện: 
1- Có dự án thuộc ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu 
tư theo quy định của luật đầu tư; 
2- Có hợp đồng CGCN hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký 
CGCN (nếu thuộc đối tượng 
phải đăng ký CGCN); 3- Công 
nghệ được chuyển giao thuộc dự 
án quy định tại (1) nêu trên. 

Hình thức hỗ trợ là cho vay 
vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ lãi 
suất vay để thực hiện CGCN; hỗ 
trợ kinh phí thông qua thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN hoặc hỗ trợ 
trực tiếp. 

Nội dung hỗ trợ đối với hỗ trợ 
kinh phí thông qua thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN hoặc hỗ trợ 
trực tiếp để phục vụ hoạt động 
cải tiến, đổi mới công nghệ, sử 
dụng tối đa hiệu suất; nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm 
trong quá trình thực hiện CGCN 
bao gồm: Được ưu tiên đưa vào 
danh mục nhiệm vụ tuyển chọn, 
giao trực tiếp và được hỗ trợ 
theo quy định của chương trình, 
quỹ thông qua nhiệm vụ 
KH&CN; được hỗ trợ thuê 
chuyên gia tư vấn phục vụ đánh 
giá hiệu chỉnh thiết bị, quy trình 
công nghệ, dây chuyền sản xuất; 

đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 
năng lực hấp thụ, làm chủ công 
nghệ cho doanh nghiệp đối với 
hỗ trợ trực tiếp. 

Về mức hỗ trợ, ngoài hưởng 
các ưu đãi đối với ngành, nghề 
ưu đãi đầu tư và địa bàn đầu tư 
theo quy định của pháp luật về 
đầu tư, doanh nghiệp được hưởng 
mức hỗ trợ áp dụng theo quy định 
hiện hành đối với nguồn kinh phí 
hỗ trợ được bố trí từ các chương 
trình KH&CN cấp quốc gia; quỹ 
phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 
quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành 
phố trực thuộc trung ương; nguồn 
ngân sách nhà nước dành cho 
KH&CN và kinh phí huy động từ 
các nguồn hợp pháp khác. 

Được hỗ trợ tối đa 2%/năm lãi 
suất vay từ Quỹ Đổi mới công 
nghệ quốc gia, quỹ phát triển 
KH&CN của bộ, cơ quan ngang 
bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, 
thành phố trực thuộc trung ương 
đối với khoản vay thực hiện 
CGCN trong dự án. 

Ngoài ra, được vay vốn với lãi 
suất ưu đãi theo quy định của các 
quỹ, tổ chức tín dụng cho vay ưu 
đãi đối với khoản vay thực hiện 
CGCN trong dự án. 

 (Theo Chinhphu.vn) 


