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NÔNG THÔN MỚI PHÁT 
TRIỂN BỀN VỮNG TRÊN NỀN 
TẢNG KHOA HỌC 

 
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát 

biểu tại Hội nghị 

Sáng ngày 6.8, tại Vĩnh Phúc đã 
diễn ra Hội nghị Tổng kết Chương 
trình Khoa học và Công nghệ phục 
vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) 
giai đoạn 2012 - 2017 và kế hoạch 
triển khai giai đoạn 2018 - 2020 
dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng 
Vương Đình Huệ, Trưởng Ban chỉ 
đạo các Chương trình mục tiêu 
quốc gia. 

Tham dự có: Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Chu 
Ngọc Anh; Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh 
Phúc Hoàng Thị Thúy Lan. 

Chương trình khoa học và công 
nghệ được Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt giai đoạn II (2016 - 
2020) tại Quyết định số 45/QĐ-
TTg. Năm 2016 - 2017 là giai đoạn 
chuyển tiếp của chương trình. Đây 

là chương trình tổng hợp, liên 
ngành, thể hiện ở 5 mục tiêu và 6 
nhóm nội dung, giao cho Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì, phối hợp cùng với Bộ Khoa học 
và Công nghệ, Bộ Tài chính và các 
bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành 
phố. Chương trình được ngân sách 
nhà nước cấp 221 tỷ đồng, huy 
động nguồn ngoài Nhà nước 165 tỷ 
đồng, chiếm 43% tổng kinh phí 
thực hiện chương trình giai đoạn I. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
cho rằng từ những ngày đầu thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng NTM, Chương trình 
đã nhanh chóng đi vào thực tiễn 
cuộc sống, đáp ứng được nguyện 
vọng, mong muốn của nhân dân và 
trở thành một cuộc vận động to lớn 
trong các tầng lớp xã hội. 

Đặc biệt hơn nữa, Phó Thủ tướng 
đánh giá cao Ban Chỉ đạo đã nhanh 
chóng tham mưu cho Thủ tướng 
Chính phủ ban hành Quyết định số 
27 về Chương trình KHCN phục 
vụ xây dựng NTM vào đầu năm 
2012 - tạo dựng nền tảng khoa học 
để triển khai nhiệm vụ. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ 
cho rằng các viện nghiên cứu cần 
tập trung nhiều hơn nữa vào nghiên 
cứu khoa học trong xây dựng thể 
chế, chính sách thực hiện các vấn 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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đề cụ thể như xử lý rác thải, nước 
sạch cho vùng nông thôn, các mô 
hình sản xuất nâng cao thu nhập, 
bảo tồn văn hoá bản sắc các vùng 
miền, xây dựng NTM gắn với đô 
thị hoá, công nghiệp hoá nông 
nghiệp, bảo đảm an ninh, an toàn 
cho đời sống cư dân nông thôn. 

Trưởng Ban chỉ đạo cũng bày tỏ 
coi trọng vai trò của địa phương 
trong phối hợp với các bộ, ngành 
Trung ương, các viện nghiên cứu 
trong đặt hàng, xây dựng các đề 
tài, dự án để ứng dụng trên địa bàn, 
tăng cường hỗ trợ các start-up địa 
phương trong lĩnh vực nông 
nghiệp, nông thôn. 

Theo báo cáo của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Chương trình khoa học và công 
nghệ đã đáp ứng các mục tiêu, yêu 
cầu được giao, đóng góp thiết thực 
cả về cơ sở lý luận, cơ chế, chính 
sách và chuyển giao ứng dụng có 
hiệu quả, đạt hầu hết các mục tiêu 
đề ra. 100% số đề tài đều đáp ứng 
yêu cầu chuyển giao sản phẩm 
nghiên cứu. Có 74 sản phẩm là các 
kiến nghị giải pháp cơ chế chính 
sách của 42 đề tài, dự án được tiếp 
nhận để sử dụng; đã tạo ra 246 sản 
phẩm mới, 26 công nghệ mới; xây 
dựng được 147 mô hình các loại, 
trong đó có 87 mô hình được các 

địa phương tiếp nhận để nhân rộng. 
Chương trình đã thu hút được sự 
tham gia đông đảo của doanh 
nghiệp, hợp tác xã, nông dân, huy 
động được các nguồn lực ngoài 
nhà nước. Có 21 doanh nghiệp chủ 
trì, tham gia chính các đề tài, dự 
án; nhiều hợp tác xã, nông dân của 
100 xã trên địa bàn 40 tỉnh, thành 
phố cả nước đã trực tiếp tham gia 
trong các mô hình. Nhờ các mô 
hình chuyển giao có hiệu quả kinh 
tế cao, Chương trình khoa học và 
công nghệ có tính lan tỏa rộng, có 
tác động xã hội tích cực, góp phần 
thúc đẩy xây dựng NTM. 

Qua đó đã giúp hơn 5.000 hộ 
nông dân của gần 100 xã trên địa 
bàn 40 tỉnh được hưởng lợi, giúp 
các địa phương, hợp tác xã chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đạt 
hiệu quả kinh tế - xã hội rõ rệt; góp 
phần quan trọng trong kết quả xây 
dựng NTM của cả nước với 3.370 
xã đạt chuẩn NTM (chiếm khoảng 
37,76% số xã), bình quân cả nước 
đạt 14,26 tiêu chí/xã; 53 đơn vị cấp 
huyện được công nhận đạt chuẩn 
NTM; cả nước chỉ còn 103 xã đạt 
dưới 05 tiêu chí. 

Điểm nổi bật trong các kết quả 
nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
thực tiễn của Chương trình là đã đề 
xuất nhiều giải pháp có tính liên 
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ngành, các mô hình liên kết trình 
diễn cụ thể trong sản xuất; các giải 
pháp KHXH và KHCN từ quy 
hoạch, kiến trúc, xây dựng cơ sở hạ 
tầng nông thôn, đời sống văn hóa, 
đến lồng ghép ứng dụng các tiến 
bộ kỹ thuật vào sản xuất và thích 
ứng với biến đổi khí hậu nhằm 
thúc đẩy thực hiện các tiêu chí 
nông thôn mới. 

Chương trình cũng đã thu hút 
nhiều doanh nghiệp (đóng góp 
kinh phí đối ứng tới 43% tổng kinh 
phí), nông dân, hợp tác xã tham 
gia, cơ bản thiết lập được cầu nối 
giữa sản xuất và thị trường tiêu 
thụ, bước đầu bảo đảm công bằng 
thương mại cho nông dân. 

Phó Thủ tướng đánh giá cao việc 
chính quyền các địa phương cũng 
tích cực tham gia, tạo điều kiện 
thuận lợi cho các dự án ngay trong 
quá trình triển khai thực hiện, các 
mô hình dự án của Chương trình 
có quy mô vài chục đến hàng trăm 
ha đến nay đã nhanh chóng được 
nhân rộng hàng nghìn ha trong các 
vùng sản xuất trọng điểm ở đồng 
bằng sông Hồng, đồng bằng sông 
Cửu Long và Tây Nguyên. 

Biểu dương những thành tựu đã 
đạt được, đồng thời chỉ ra những 
tồn tại trong quá trình thực hiện 
Chương trình giai đoạn 2012 - 

2017, Phó Thủ tướng Vương Đình 
Huệ yêu cầu, chương trình cần tập 
trung vào một số nhiệm vụ trọng 
tâm. Xác định rõ tiêu chí lựa chọn 
đề tài, dự án để bảo đảm sự chặt 
chẽ trong quá trình tuyển chọn, 
tránh dàn trải, tập trung được 
nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm; sớm hoàn thiện, bổ sung 
các văn bản pháp quy để kịp thời 
triển khai thực hiện; có những đề 
tài, mô hình đóng góp thiết thực 
cho Chương trình mục tiêu tái cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp và phòng, 
chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định 
đời sống dân cư; gắn nghiên cứu 
mới với đúc kết bài học kinh 
nghiệm trong và ngoài nước. 

(Tổng hợp) 
 
ĐẨY MẠNH ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG NĂNG 
LƯỢNG HIỆU QUẢ 

Năng lượng là bài toán quan 
trọng và phức tạp mà mọi quốc gia 
đều phải đối mặt, điều này càng 
khó khăn hơn đối với các quốc gia 
đang phát triển như Việt Nam. Sự 
phát triển của các công nghệ năng 
lượng mới đang đặt Việt Nam 
trước nhiều thách thức và thời cơ 
để hướng tới mục tiêu phát triển 
nhanh và bền vững. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
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Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
Tùng cho biết như trên tại Diễn 
đàn Công nghệ và Năng lượng Việt 
Nam năm 2018 diễn ra sáng ngày 
31/7/2018, tại Hà Nội do Bộ 
KH&CN tổ chức. 

Đa dạng hóa nguồn năng lượng 
mới 

Diễn đàn là hoạt động nhằm thúc 
đẩy hoạt động ứng dụng và phát 
triển công nghệ với mục tiêu tăng 
cường hiệu quả sử dụng năng 
lượng, đồng thời trao đổi về thách 
thức và giải pháp công nghệ trong 
phát triển bền vững ngành năng 
lượng, góp phần thực hiện các 
chiến lược quốc gia về phát triển 
KH&CN và năng lượng. 

Trong bối cảnh nhu cầu năng 
lượng tăng cao để đáp ứng phát 
triển kinh tế - xã hội, Việt Nam đã 
khai thác nguồn thủy điện gần như 
tối đa, kế hoạch phát triển năng 
lượng nguyên tử tạm dừng nên 
chúng ta đã và đang phải nhập 
khẩu năng lượng sơ cấp cho sản 
xuất điện. Do đó, cần thiết phải đa 
dạng hóa các nguồn cung cấp năng 
lượng mới, tái tạo để nâng cao 
năng lực, hiệu quả, tính bền vững 
và thích ứng cho ngành năng lượng 
quốc gia cũng như thực hiện các 
cam kết quốc tế hướng tới các mục 
tiêu phát triển bền vững. 

Song song với các chính sách và 
giải pháp sử dụng hiệu quả các 
nguồn năng lượng truyền thống 
như than, thủy điện,.. Đảng và 
Chính phủ đã và đang thiết lập 
khung chính sách nhằm đa dạng 
hóa các nguồn cung cấp và hỗ trợ 
các nguồn năng lượng mới, tái tạo, 
đặc biệt là điện mặt trời và điện 
gió. Có thể kể đến một số chính 
sách nổi bật như: Chiến lược phát 
triển năng lượng Việt Nam 2020, 
tầm nhìn đến 2050, Chiến lược 
phát triển năng lượng tái tạo của 
Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 
đến năm 2050, Điều chỉnh quy 
hoạch phát triển điện lực quốc gia 
giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến 
năm 2030; Cơ chế khuyến khích 
phát triển các dự án điện mặt trời 
tại Việt Nam.... 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho biết, trong thời gian qua, 
Bộ KH&CN đã hợp tác, phối hợp 
với các cơ quan có liên quan nỗ lực 
thể chế hóa các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về 
phát triển khoa học, công nghệ và 
chuyển giao công nghệ, tháo gỡ tối 
đa các vướng mắc trong thực tiễn 
nhằm tạo môi trường pháp lý thuận 
lợi nhất để thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ, đổi mới công nghệ. Đối 
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với ngành năng lượng, trong Chiến 
lược phát triển KH&CN đến năm 
2020, Bộ KH&CN đã xác định chú 
trọng đẩy mạnh nghiên cứu làm 
chủ công nghệ chế tạo thiết bị nhà 
máy thủy điện, nhiệt điện công 
suất trung bình và lớn, nghiên cứu 
ứng dụng các dạng năng lượng 
mới, năng lượng tái tạo cũng như 
nghiên cứu các giải pháp khoa học 
công nghệ nhằm sử dụng tiết kiệm 
và hiệu quả trong các khâu sản 
xuất, truyền tải và tiêu thụ năng 
lượng. Trên cơ sở đó, Bộ KH&CN 
đã triển khai nhiều chương trình 
nghiên cứu trọng điểm nhằm giải 
quyết các bài toán công nghệ trong 
ngành năng lượng, trong đó có 
Chương trình KH&CN trọng điểm 
cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020 
“Nghiên cứu ứng dụng và phát 
triển công nghệ năng lượng”. 

Phát triển đồng bộ KH&CN 
trong lĩnh vực năng lượng 

Báo cáo kết quả 10 năm thực 
hiện chiến lược phát triển năng 
lượng quốc gia đến năm 2020, tầm 
nhìn đến năm 2050, ông Nguyễn 
Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục 
Điện lực và Năng lượng tái tạo, Bộ 
Công thương cho biết, sau gần 10 
năm thực hiện Chiến lược, nhìn 
chung ngành năng lượng Việt Nam 
đã có những kết quả tích cực theo 

các định hướng chiến lược đề ra và 
đạt được một số mục tiêu cụ thể. 
Với những vấn đề liên quan đến 
phát triển kinh tế - xã hội như tăng 
trưởng nhu cầu năng lượng và điện 
nông thôn, những mục tiêu Chiến 
lược đã có thể đạt được. Đối với 
những vấn đề liên quan đến phát 
triển hệ thống năng lượng như dự 
trữ chiến lược dầu, năng lực lọc 
dầu, điện hạt nhân và liên kết hệ 
thống năng lượng, các mục tiêu 
chưa đạt được hoặc đã không còn 
phù hợp. 

Theo ông Nguyễn Văn Thành, có 
một số nguyên nhân dẫn đến việc 
không đạt được các mục tiêu Chiến 
lược đề ra trong đó có những biến 
động lớn toàn cầu trong thập kỷ 
qua như: suy thoái kinh tế toàn cầu 
những năm 2008-2009 và sự biến 
động mạnh của giá nhiên liệu trên 
thế giới. Những yếu tố này khiến 
tính chính xác của các kết quả dự 
báo bị ảnh hưởng mạnh cũng như 
ảnh hưởng đến quyết định đầu tư 
phát triển hạ tầng năng lượng trong 
giai đoạn vừa qua. 

Nhấn mạnh về vai trò của 
KH&CN trong việc đưa Việt Nam 
trở thành công xưởng chế tạo trong 
ngành công nghiệp năng lượng, 
chuyên gia Nguyễn Văn Vy - Phó 
Chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Việt 
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Nam khẳng định, trong những năm 
qua, hoạt động KH&CN của ngành 
Điện đã đạt được nhiều thành tựu, 
nhiều nghiên cứu, ứng dụng các 
thành tựu KH&CN vào lĩnh vực 
sản xuất kinh doanh. Nhiều công 
trình điện được đầu tư công nghệ 
tiên tiến, hiện đại, trình độ 
KH&CN ngành Điện tiệm cận 
trình độ tiên tiến trong khu vực.  

Chuyên gia Nguyễn Văn Vy đã 
đưa ra giải pháp đối với Việt Nam 
đó là cần nghiên cứu nâng cao tỷ lệ 
nội địa hóa các dây chuyền thiết bị 
đồng bộ của các nhà máy nhiệt 
điện, thủy điện...; nghiên cứu, nhập 
khẩu công nghệ, chuyển giao và 
phát triển công nghệ nhằm làm chủ 
trong chế tạo các thiết bị năng 
lượng. Cùng với đó là chủ động 
vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiến 
tới sản xuất chế tạo thiết bị toàn bộ 
trong một số lĩnh vực trọng điểm 
như: nghiên cứu làm chủ công 
nghệ chế tạo thiết bị toàn bộ các 
nhà máy điện gió, điện mặt trời; 
thiết bị của hệ thống truyền tải và 
phân phối điện. Đồng thời, Việt 
Nam cần tích cực, chủ động hội 
nhập quốc tế về KH&CN trong 
lĩnh vực chế tạo các thiết bị năng 
lượng. 

Tại Diễn đàn, Bộ KH&CN đã 
tiếp nhận được những ý kiến đóng 

góp, chia sẻ, những khuyến nghị 
thiết thực của các chuyên gia đầu 
ngành, các nhà quản lý, doanh 
nghiệp, Viện, trường. Trên cơ sở 
đó Bộ KH&CN sẽ phối hợp với 
các bộ, ngành liên quan xây dựng 
các chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ, 
thúc đẩy các hoạt động  nghiên cứu 
phát triển, chuyển giao công nghệ 
ở Việt Nam, góp phần nâng cao 
năng lực công nghệ trong nước 
nhằm đáp ứng mục tiêu phát triển 
của ngành năng lượng. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
 
BA BỘ PHỐI HỢP XÂY DỰNG 
VÀ QUẢN LÝ CHỈ DẪN ĐỊA 
LÝ 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc nhận định, việc xây 
dựng thương hiệu cho sản phẩm 
nông sản trở thành một yêu cầu 
cấp bách. Một trong những giải 
pháp bảo đảm phát triển thị trường 
bền vững cho nông sản là bảo đảm 
quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ 
dẫn địa lý. Bởi, chỉ dẫn địa lý gắn 
với những lợi thế về điều kiện tự 
nhiên, điều kiện sản xuất, đặc 
trưng về chất lượng và danh tiếng 
của sản phẩm. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Phát huy tối đa hiệu quả, giá trị 
của sản phẩm được bảo hộ 

Ngày 08/8/2018, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN), Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT), Bộ Công Thương 
(CT), đại diện các cơ quan của 3 
Bộ, các cơ quan báo chí, truyền 
thông và một số tổ chức quốc tế 
tham dự lễ ký kết Quy chế phối 
hợp về xây dựng và quản lý chỉ 
dẫn địa lý (CDĐL). 

 Quy chế phối hợp được đưa ra 
để bảo đảm sự phối hợp thống 
nhất, hiệu quả giữa Bộ KH&CN, 
Bộ NN&PTNT, Bộ CT trong công 
tác xây dựng và quản lý CDĐL của 
Việt Nam; góp phần tích cực trong 
quản lý nhà nước về CDĐL, hiệu 
quả kinh tế - xã hội của bảo hộ 
CDĐL, nhận thức của người sản 
xuất và tiêu dùng đối với sản phẩm 
mang CDĐL; nâng cao hiệu quả 
hoạt động sử dụng CDĐL của các 
tổ chức, cá nhân, hiệu quả trong 
hoạt động liên kết vùng để phát 
triển các sản phẩm chủ lực của liên 
tỉnh, liên vùng góp phần nâng cao 
khả năng cạnh tranh, giá trị sản 
phẩm trên thị trường trong và 
ngoài nước; góp phần triển khai 
hiệu quả các điều ước quốc tế mà 
Việt Nam là thành viên, các tuyên 
bố chung của Việt Nam với các 

nước liên quan đến chỉ dẫn địa lý. 

 
Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại 

buổi lễ 

Tham dự Lễ ký kết có Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Phạm Công 
Tạc; Thứ trưởng Bộ NN&PT NN 
Trần Thanh Nam; Thứ trưởng Bộ 
Công Thương Đỗ Thắng Hải; 
Giám đốc Cơ quan phát triển Pháp 
(AFD) chi nhánh Hà Nội Fabrice 
RICHY; đại diện lãnh đạo một số 
đơn vị của 3 Bộ. 

 Quy chế phối hợp giữa 3 Bộ có ý 
nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở 
để các Bộ phối hợp, tập trung nâng 
cao hiệu quả quản lý nhà nước, hỗ 
trợ các CDĐL phát huy tối đa hiệu 
quả, giá trị của sản phẩm được bảo 
hộ, nâng cao sức cạnh tranh của 
sản phẩm Việt trong bối cảnh hội 
nhập thị trường quốc tế. 

 Đặc biệt, sự phối hợp giữa 3 Bộ 
sẽ phát huy được ưu thế về năng 
lực chuyên môn, nguồn lực con 
người và tài chính của từng Bộ, 
đồng thời tạo ra sự thống nhất, bổ 
trợ lẫn nhau trong các hoạt động 
xây dựng, quản lý và phát triển 
CDĐL  và cũng là cơ sở để các địa 
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phương xây dựng cơ chế phối hợp 
giữa các Sở, ngành của địa phương 
mình trong xây dựng, quản lý và 
phát triển CDĐL. 

 Xây dựng thương hiệu mạnh 
cho nông sản Việt 

 Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm 
Công Tạc nhận định, việc xây 
dựng thương hiệu cho sản phẩm 
nông sản trở thành một yêu cầu cấp 
bách. Một trong những giải pháp 
bảo đảm phát triển thị trường bền 
vững cho nông sản là bảo đảm 
quyền sở hữu trí tuệ đối với 
CDĐL. Bởi, CDĐL gắn với những 
lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều 
kiện sản xuất, đặc trưng về chất 
lượng và danh tiếng của sản phẩm. 

Tại Việt Nam, theo Cục Sở hữu 
trí tuệ, tính tới 31/7/2018 đã bảo hộ 
cho 62 CDĐL quốc gia và 6 
CDĐL nước ngoài. Hiện, đã có 37 
tỉnh, thành phố có CDĐL được bảo 
hộ. Trong số CDĐL này, 47% sản 
phẩm là trái cây; 23% sản phẩm từ 
cây công nghiệp và lâm nghiệp; 
12% thủy sản; 8% gạo; còn lại là 
các sản phẩm khác. Các sản phẩm 
không phải là thực phẩm được bảo 
hộ là nón lá Huế; thuốc lào Tiên 
Lãng; thuốc lào Vĩnh Bảo; cói Nga 
Sơn và hoa mai vàng Yên Tử. 

 Cũng theo Cục Sở hữu trí tuệ, 
CDĐL đã tác động tới giá trị của 

sản phẩm. Giá bán của sản phẩm 
sau khi CDĐL được bảo hộ có xu 
hướng tăng. Trong đó, cam Cao 
Phong giá bán tăng gần gấp đôi; 
mật ong bạc hà Mèo Vạc tăng 75-
80%; nước mắm Phú quốc tăng 30-
50%; chuối ngự Đại Hoàng tăng 
130-150%; bưởi Luận Văn (Thanh 
Hóa) giá tăng 3,5 lần; cam Vinh 
tăng hơn 50% sau khi CDĐL được 
đăng bạ và quản lý… 

 Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho 
biết, cho tới nay, hệ thống văn bản 
pháp luật của Việt Nam về đăng ký 
bảo hộ CDĐL đã tương đối đầy đủ. 
Thế nhưng, khi thực thi vẫn còn 
bộc lộ một số khó khăn. Ở cấp độ 
trung ương chưa có sự phối hợp 
chặt chẽ giữa các bộ có liên quan 
nhằm xây dựng những định hướng 
và nội dung thống nhất để lồng 
ghép các nguồn lực, phân công lĩnh 
vực hỗ trợ để nâng cao hiệu quả, 
thống nhất về chính sách và giải 
pháp hỗ trợ cho xây dựng và quản 
lý chỉ dẫn địa lý. 

Trong khi đó, ở địa phương, các 
cơ quan quản lý chưa phối hợp 
trong xây dựng, quản lý và phát 
triển CDĐL. Đó là từ khâu xây 
dựng hồ sơ, nộp đơn đăng ký 
CDĐL đến quá trình xây dựng hệ 
thống quản lý và triển khai các 
hoạt động khai thác CDĐL khi 
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được bảo hộ. Do đó, Thứ trưởng 
tin tưởng sự hợp tác của Bộ 
KH&CN, Bộ NN&PTNT cùng Bộ 
CT sẽ tạo ra cơ chế phối hợp thống 
nhất, hỗ trợ lẫn nhau trong các hoạt 
động xây dựng, quản lý và phát 
triển CDĐL. 

 Tuy nhiên, để làm được công 
việc này, ngoài trách nhiệm của 
các cơ quan quản lý nhà nước các 
Bộ, ngành, các Sở... rất cần có sự 
vào cuộc của Doanh nghiệp, đặc 
biệt là các Hiệp hội nghề nghiệp, 
bởi lẽ CDĐL khi vươn ra với thị 
trường thế giới chắc chắn sẽ gặp 
phải những cạnh tranh, khiếu 
kiện.... các cơ quan quản lý nhà 
nước khó có thể tham gia một số 
việc, cho nên rất cần có sự tham 
gia của các cơ quan truyền thông 
tới toàn xã hội, người dân, doanh 
nghiệp sản xuất, đặc biệt là vai trò 
của các Hiệp hội. 

 Ông Trần Thanh Nam, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn khẳng định: Việc 
phối hợp xây dựng và quản lý 
CDĐL có ý nghĩa quan trọng và là 
vấn đề cấp thiết đối với ngành 
nông nghiệp trong việc nâng cao 
chất lượng, giá trị nông sản Việt. 

 Hiện nay, ngay đối với thị 
trường trong nước và thế giới đều 
đặt vấn đề về “truy xuất nguồn 

gốc” nên việc đảm bảo yêu cầu 
chất lượng hàng hóa sản phẩm 
nông nghiệp rất quan trọng. Thời 
gian tới, Bộ sẽ chuẩn hóa trên 
2.000 sản phẩm nông nghiệp liên 
quan đến sở hữu trí tuệ.  

Cũng tại lễ ký kết ông Đỗ Thắng 
Hải, Thứ trưởng Bộ Công thương 
nêu rõ, không chỉ ngành công 
thương mà các ngành khác nếu làm 
tốt việc xây dựng và quản lý 
CDĐL sẽ mang lại giá trị gia tăng 
cho giá trị hàng hóa, sản phẩm sản 
xuất trong nước và xuất khẩu. 
Đồng thời, góp phần mở rộng thị 
trường xuất khẩu của Việt Nam 
thời gian tới.  

 
Đại diễn lãnh đạo ba Bộ ký kết Quy chế 

phối hợp 

 Sau lễ ký kết quy chế phối hợp, 
3 cơ quan đầu mối của 3 Bộ sẽ chủ 
động, trao đổi thường xuyên và 
cùng nhau xây dựng kế hoạch cụ 
thể triển khai các nội dung theo 
Quy chế. 

 Theo đó, thời gian tới, triển khai 
xây dựng và phê duyệt quy chế Hội 
đồng tư vấn về CDĐL, nhằm nâng 
cao hiệu quả việc thẩm định đơn 
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đăng ký CDĐL, hoạt động xây 
dựng chính sách, thể chế về 
CDĐL. 

 Đồng thời, trao đổi, xây dựng kế 
hoạch và triển khai các nội dung 
nhằm thúc đẩy thị trường, đưa 
CDĐL trở thành một dấu hiệu 
người tiêu dùng lựa chọn thông 
qua các hội chợ, tuần lễ CDĐL… 

 Bên cạnh đó, thúc đẩy các hoạt 
động xây dựng, sửa đổi và hoàn 
thiện hệ thống pháp luật, tăng 
cường công tác thanh tra, kiểm tra, 
quản lý thị trường, xử lý các hành 
vi xâm phạm về sở hữu trí tuệ đối 
với chỉ dẫn địa lý. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

DOANH NGHIỆP CÔNG 
NGHIỆP VN CẦN XÁC ĐỊNH 
CHỖ ĐỨNG TRƯỚC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 

Sự thành công của Việt Nam 
trong việc tiếp cận Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 
4.0) nhất định phải dựa trên sự 
thống nhất trong tiếp cận, triển 
khai của mỗi ngành, lĩnh vực, địa 
phương, doanh nghiệp. Với ngành 
công thương liệu đã tận dụng được 
cơ hội tốt nhất từ cuộc cách mạng 
này để đổi mới nền sản xuất tạo đà 
cho nền sản xuất thông minh trong 
tương lai? 

Cơ hội lớn thách thức không hề 
nhỏ 

Trong khuôn khổ Diễn đàn cấp 
cao và Triển lãm quốc tế về công 
nghiệp 4.0 diễn ra mới đây tại Hà 
Nội đã diễn ra Hội thảo “Phát triển 
nền sản xuất thông minh: tầm nhìn 
và giải pháp công nghệ”. 

Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ 
Thắng Hải cho biết, hiện nay 
chúng ta nói về CMCN 4.0 như 
một phong trào. Theo ông có 3 nội 
dung quan trọng với CMCN 4.0. 
Thứ nhất là những kiến thức về 
cuộc cách mạng này như thế nào? 
Mỗi một chúng ta với một vị trí, 
với một chức năng, một nhiệm vụ 
thì xác định nó là như thế nào, nó 
có tác động như thế nào đến bản 
thân mình và công việc của mình, 
lớn hơn là đến ngành của mình. 
Thứ hai là việc chúng ta định vị 
được ta đang ở đâu tại cuộc CMCN 
4.0. Điểm thứ ba mang tính chất 
quyết định đó là cần phải làm thế 
nào trong thời gian tới, sao cho phù 
hợp với hoàn cảnh. 

Mức độ sẵn sàng của các doanh 
nghiệp công nghiệp Việt Nam  

Được biết, từ cuối năm 2017, Bộ 
Công thương đã tiến hành khảo sát 
đánh giá toàn diện tác động và tính 
sẵn sàng của các doanh nghiệp 
ngành công thương trong tiếp cận 
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CMCN 4.0. Ngành Công thương 
đã sử dụng cách tiếp cận và 
phương pháp đánh giá của Hiệp 
hội kỹ thuật cơ khí CHLB Đức với 
sự tham gia tích cực của các đơn vị 
nghiên cứu trong Bộ Công thương 
và các bộ, ngành liên quan dưới sự 
hỗ trợ kỹ thuật của Chương trình 
phát triển Liên hợp quốc (UNDP). 
Đến cuối tháng 5/2018 nhiệm vụ 
này hoàn thành. Những kết quả có 
được có giá trị thiết thực không chỉ 
cho ngành công thương mà còn 
mang lại giá trị hữu ích đối với các 
ngành. 

Ông Đỗ Thắng Hải đã chia sẻ 
một số nội dung, kết quả mà Bộ 
Công thương đã đạt được. Theo 
đó, thứ nhất là phần lớn các doanh 
nghiệp sản xuất công nghiệp Việt 
Nam đang mới đứng ở điểm xuất 
phát. Có tới 82% các doanh nghiệp 
của ngành công thương đang ở vị 
trí mới nhập cuộc, trong đó có tới 
61% còn đứng ngoài cuộc, có một 
số doanh nghiệp muốn tham gia 
nhưng chưa biết tham gia như thế 
nào? 

Điểm thứ hai là trong 6 trụ cột 
đánh giá tính sẵn sàng tiếp cận với 
CMCN 4.0 (chiến lược và tổ chức; 
nhà máy thông minh; vận hành 
thông minh; dịch vụ dựa trên nền 
tảng dữ liệu; sản phẩm thông minh; 

người lao động) thì hiện nay, các 
doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận ở 
mức thấp đối với tất cả các trụ cột, 
trong đó trụ cột có vai trò quan 
trọng nhất như chiến lược và tổ 
chức, sản phẩm thông minh cũng là 
trụ cột có mức tiếp cận thấp nhất 
trong các trụ cột.  

Khảo sát 2000 doanh nghiệp của 
Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa 
tại Hà Nội cho thấy 79% doanh 
nghiệp trả lời chưa chuẩn bị cho 
CMCN 4.0. Đây thực sự là con số 
đáng lo ngại và cũng là điểm 
nghẽn cần đòi hỏi nâng cao tính 
sẵn sàng của doanh nghiệp ngành 
công thương trong thời gian tới.  

Thứ ba là về ứng dụng đổi mới 
thiết bị công nghệ theo xu hướng 
của CMCN 4.0 kết quả khảo sát 
cho thấy doanh nghiệp ngành công 
thương mặc dù đã quan tâm tới đầu 
tư đổi mới công nghệ, tuy nhiên 
mức đầu tư rất hạn chế. Phần lớn 
đầu tư trong hai năm qua cũng như 
dự kiến trong 5 năm tới của doanh 
nghiệp chỉ ở mức khoảng 1 tỷ đồng 
Việt Nam, như vậy tương đương 
chưa tới 50000 USD. Trong khi 
cũng theo số liệu khảo sát này, có 
tới 52% doanh nghiệp bắt buộc 
phải thực hiện đầu tư để đổi mới 
thiết bị công nghệ, để xây dựng các 
nhà máy thông minh hoặc đầu tư 
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để sản xuất trong thời gian tới. 
Hiện nay, mức độ ứng dụng các 
công nghệ chủ yếu từ CMCN 4.0 
của các doanh nghiệp ngành công 
thương còn rất hạn chế. Với mức 
đầu tư 50000 USD rất khó để các 
doanh nghiệp ứng dụng đổi mới 
công nghệ theo xu thế của cuộc 
cách mạng này.  

Thứ tư là về phát triển các sản 
phẩm thông minh và dịch vụ dựa 
vào dữ liệu. Phát triển sản phẩm 
thông minh là trụ cột quan trọng 
thứ hai trong tính sẵn sàng tiếp cận 
với nền sản xuất thông minh, là cơ 
sở để giúp nhà cung cấp nắm bắt 
tốt hơn nhu cầu của người dùng từ 
đó để tạo ra những sản phẩm tốt 
nhất với mong muốn của người 
dùng. Đồng thời cũng là cơ sở để 
phát triển các dịch vụ dựa vào dữ 
liệu hay các mô hình kinh doanh 
số. Tuy nhiên, đây đang là điểm 
nghẽn mà các doanh nghiêp Việt 
Nam cần nhanh chóng giải quyết, 
khắc phục trong thời gian tới. 

 
Mô hình sản xuất chất lượng cao ứng 

dụng công nghệ 4.0 của thương hiệu ô tô 
VinFast được giới thiệu tại Diễn đàn 

Thứ 5, về người lao động mặc dù 

có mức độ sẵn sàng cao hơn so với 
các trụ cột khác. Tuy nhiên, phần 
lớn các doanh nghiệp đều cho rằng 
các kỹ năng hiện nay là chưa đủ 
đáp ứng yêu cầu của nhà máy trong 
tương lai.  

Chủ động triển khai CMCN 4.0 
Thời gian qua Bộ Công Thương 

đã chủ động và tích cực trong việc 
triển khai các nhiệm vụ theo chỉ 
đạo của Chính phủ tại Chỉ thị số 
16/CT-TTg về việc tăng cường 
năng lực tiếp cận cuộc CMCN4.0. 
Đến nay, ngành công thương đã 
xây dựng và báo cáo Ban Kinh tế 
Trung ương về một số định hướng, 
chính sách cũng như giải pháp 
trọng tâm của ngành chủ động 
tham gia vào CMCN 4.0, tiếp cận 
của ngành trong cuộc Cách mạng 
chính là tập trung vào đổi mới 
nâng cấp nền sản xuất hiện đại. 
Đẩy nhanh quá trình này bằng việc 
tận dụng những cơ hội và hấp thụ 
nhanh chóng các công nghệ theo 
xu hướng phát triển mới. 

Định hướng trên đã được Bộ 
Công thương cụ thể hóa thành 
nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp 
tập trung vào bốn nhóm vấn đề 
lớn: Nhanh chóng xây dựng chiến 
lược phát triển ngành giai đoạn đến 
2030 tầm nhìn 2035 trên quan 
điểm và cách thức tiếp cận với 
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CMCN 4.0. Định hình lại các ưu 
tiên trong phát triển các ngành lĩnh 
vực và hướng ưu tiên phát triển 
doanh nghiệp trong bối cảnh mới 
có nhiều thay đổi mang tính chiến 
lược; Tập trung hoàn thiện thể chế, 
khuôn khổ pháp lý, tạo môi trường 
bình đẳng, thuận lợi chính là động 
lực quan trọng nhất để thúc đẩy 
doanh nghiệp phát triển, thực hiện 
đổi mới sáng tạo cũng như nhanh 
chóng khắc phục thành tựu từ I4.0; 
Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng 
thành tựu KH&CN trong các 
doanh nghiệp của ngành công 
thương nhằm đổi mới nền sản xuất 
hiện tại chính là giải pháp có tính 
cốt lõi; Phát triển nguồn nhân lực 
có trình độ và kỹ năng đáp ứng yêu 
cầu của nền sản xuất thông minh 
và hiện đại trong tương lai. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

KHỞI ĐỘNG CHƯƠNG 
TRÌNH ĐÀO TẠO THƯƠNG 
MẠI HOÁ KẾT QUẢ NGHIÊN 
CỨU LẦN THỨ 5 

Sáng 01/8/2018, tại Hà Nội, Cục 
Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN đã tổ chức buổi 
giới thiệu chương trình đào tạo 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
lần thứ 5 (Leaders in Innovation 
Fellowships - Chương trình LIF 

năm thứ 5). 
Chương trình này được thực hiện 

tiếp theo sau thành công của 
chương trình LIF năm 4 với 13 học 
viên được lựa chọn để tham gia 
khóa tập huấn 2 tuần tại Vương 
quốc Anh vào tháng 12/2017. 

Tại Lễ khởi động, ông Nguyễn 
Văn Trúc - Giám đốc Trung tâm 
đào tạo và hỗ trợ phát triển thị 
trường công nghệ (Cục Phát triển 
thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN) cho biết, đây là lần thứ 5 
chương trình này được tổ chức ở 
Việt Nam. Mục tiêu của chương 
trình nhằm nâng cao năng lực cho 
các nhà khoa học, nhà sáng chế, 
start-up trong việc thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, đặc biệt là các 
giải pháp sáng tạo có ý nghĩa thực 
tiễn đóng góp vào sự phát triển 
kinh tế - xã hội cho đất nước. Bên 
cạnh đó, LIF còn giúp xây dựng 
mạng lưới quốc tế giữa các nhà 
sáng chế, nhà khoa học và các 
doanh nhân công nghệ. Để tham 
gia chương trình, các ứng viên phải 
nộp bản đề xuất ý tưởng cho một 
sản phẩm, phát minh hoặc giải 
pháp đổi mới sáng tạo thuộc một 
trong các loại hình: Y tế và khoa 
học sự sống; nông nghiệp; môi 
trường; năng lượng; kỹ thuật đô 
thị/đô thị hóa; kỹ thuật số; các giải 
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pháp sáng tạo có tác động tích cực 
tới kinh tế, xã hội. 

Các ứng viên được lựa chọn sẽ 
được đào tạo tại London (Anh) từ 
14-25/1/2019. Vé máy bay, đi lại 
và ăn ở sẽ được Quỹ Newton 
(Vương Quốc Anh) tài trợ. Các nhà 
nghiên cứu muốn tham gia phải 
đáp ứng các tiêu chí như có quốc 
tịch, đang cư trú và làm việc Việt 
Nam; là nhà khoa học tại các Viện 
nghiên cứu, Trường đại học hoặc 
nhà nghiên cứu độc lập có phát 
minh được Nhà nước công nhận; 
nhà nghiên cứu trong bộ phận 
nghiên cứu phát triển sản phẩm của 
doanh nghiệp khởi nghiệp công 
nghệ. Bên cạnh đó, các ứng viên 
phải có sản phẩm, công nghệ hoặc 
dịch vụ sáng tạo có tiềm năng 
thương mại hóa và đang trong giai 
đoạn xây dựng kế hoạch kinh 
doanh; có sản phẩm tối thiểu ở giai 
đoạn vật mẫu. 

Các tiêu chí để đánh giá các đề 
xuất sẽ tập trung vào chất lượng, 
tính mới và hiệu quả của giải pháp 
sáng tạo; tính khả thi, kích thích thị 
trường mục tiêu và khả năng lợi 
nhuận tiềm năng của mô hình kinh 
doanh; những đóng góp tiềm năng 
và thực tế cho sự phát triển kinh tế 
và xã hội cấp địa phương/ 
vùng/quốc gia; kinh nghiệm về 

hoạt động nghiên cứu chuyên 
nghiệp và tinh thần kinh doanh của 
ứng viên; khả năng và sự sẵn sàng 
chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm 
với các nhà nghiên cứu khác về 
thương mại hóa công nghệ và xây 
dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
ở Việt Nam của ứng viên; khả 
năng giao tiếp bằng tiếng Anh của 
ứng viên. 

Tham gia chương trình LIF, các 
doanh nghiệp sẽ được đào tạo theo 
mô hình quốc tế, phát triển bởi các 
chuyên gia đến từ Viện Hàn lâm và 
các trường Đại học hàng đầu của 
Vương quốc Anh. 

Bà Phan Liên Hương, Quản lý 
Chương trình nghiên cứu, Đại sứ 
quán Anh tại Hà Nội cho biết: 
Tham gia khóa đào tạo tại 
LonDon, các ứng viên sẽ được học 
các kĩ năng cứng gồm mô hình 
kinh doanh, thị trường khách hàng, 
tổ chức và lãnh đạo doanh nghiệp, 
tài chính, sở hữu trí tuệ và quy 
định pháp luật, Marketing và các kĩ 
năng mềm bao gồm kỹ năng đàm 
phán, thuyết trình với các nhà đầu 
tư và khách hàng, học hỏi từ đồng 
nghiệp, xây dựng mạng lưới, sự 
vững vàng và tinh thần lạc quan. 

(Theo most.gov.vn) 
 

TIẾP CẬN PHƯƠNG THỨC 
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SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 4.0 
Nhằm phát triển nông nghiệp bền 

vững, nâng cao năng suất, chất 
lượng nông sản và tăng thu nhập 
cho người làm nông nghiệp, tỉnh 
BR-VT đang hướng đến nền nông 
nghiệp 4.0 (nông nghiệp thông 
minh). 

  
Máy bay phun thuốc trừ sâu không người 

lái 
Ông Mai Thanh Quang, Giám 

đốc Sở KH-CN cho biết, bản chất 
của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 trong lĩnh vực nông nghiệp là 
áp dụng thành tựu khoa học - công 
nghệ, thay đổi phương thức canh 
tác để tối ưu hóa quy trình sản 
xuất, nâng cao chất lượng nông 
sản, bảo vệ môi trường. Đây là vấn 
đề mà Sở KH-CN quan tâm nghiên 
cứu nhằm giúp nông dân nâng cao 
giá trị nông sản, giải phóng sức lao 
động và tăng thu nhập. Thời gian 
qua, Sở KH-CN đã tổ chức các hội 
thảo, báo cáo chuyên đề giới thiệu 
mô hình nông nghiệp 4.0 cho nông 
dân trên địa bàn tỉnh. Mới đây, 
ngày 17-7, Sở KH-CN đã tổ chức 
hội nghị báo cáo chuyên đề “Tổng 

quan nông nghiệp thông minh 4.0 
trên thế giới và khả năng áp dụng 
tại Việt Nam” do PGS-TS Lê Quý 
Kha, Phó Viện trưởng Viện Khoa 
học Kỹ thuật Nông nghiệp miền 
Nam trình bày. Chuyên đề này 
nhằm giới thiệu và nâng cao nhận 
thức của các tổ chức, đơn vị, DN, 
HTX, hộ sản xuất trên địa bàn tỉnh 
về xu hướng nông nghiệp thông 
minh 4.0 đang diễn ra trên thế giới 
cũng như cả nước trong giai đoạn 
hiện nay. Từ đó giúp người dân có 
cách nhìn rõ ràng hơn về ứng dụng 
công nghệ 4.0 trong sản xuất nông 
nghiệp. Cũng tại buổi báo cáo 
chuyên đề này, Ban tổ chức còn 
giới thiệu một số giải pháp, thiết bị 
công nghệ được sử dụng trong 
nông nghiệp hiện nay trên thế giới 
và khả năng áp dụng ở Việt Nam 
như: Máy bay phun thuốc trừ sâu 
không người lái (do Công ty CP 
Đại Thành phân phối tại Việt 
Nam); Giải pháp công nghệ 
Agricheck (hệ thống kiểm soát và 
thông tin chuỗi giá trị trong sản 
xuất nông nghiệp) giúp chống hàng 
giả và truy xuất nguồn gốc, theo 
dõi đường đi của sản phẩm. 

Ông Nguyễn Đức Trường, Chủ 
tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công 
ty CP Đại Thành cho biết, sử dụng 
máy bay không người lái giúp tiết 
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kiệm thời gian, giảm chi phí, phù 
hợp với những diện tích lớn hoặc 
những địa hình trồng trọt phức tạp. 
Với 17 lít thuốc, mỗi chiếc máy 
bay có thể phun kín 2ha cây trồng 
chỉ trong 10 phút, năng suất cao 
gấp 50 lần so với các phương pháp 
truyền thống. Các chỉ số, tọa độ sẽ 
tự động lưu trên hệ thống, nông 
dân chỉ cần bấm bút khởi động và 
theo dõi máy bay qua màn hình 
điện thoại, không cần phải điều 
chỉnh. Điểm thuận lợi nữa là 
những chiếc máy bay này hoạt 
động bằng pin, có thể nâng được 
tải trọng lớn kèm theo vòi phun áp 
lực cao nên chúng có thể phun 
thuốc ở những nơi địa hình phức 
tạp như đồi núi dốc hoặc những 
loại cây trồng có tán cao. Luồng 
gió mạnh từ cánh quạt của máy bay 
cũng có tác dụng phân bố đều 
lượng thuốc trên toàn bộ cây trồng. 
Tuy nhiên, hiện nay giá bán của 
máy bay phun thuốc trừ sâu không 
người lái khá cao, lên đến 500-600 
triệu đồng/chiếc, đồng thời chỉ 
thích hợp với mô hình cánh đồng 
lớn, trong khi đa số diện tích sản 
xuất nông nghiệp của nông dân còn 
nhỏ lẻ, manh mún.  

Thời gian qua, tại BR-VT cũng 
đã có một số cơ sở sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ thông 

minh 4.0 như: Nông trại Vifarm 
(phường 12, TP.Vũng Tàu) sử 
dụng phần mềm trên điện thoại di 
động thông minh để quản lý chế độ 
tưới nước, bón phân cho cây trồng; 
Liên hiệp HTX Cung ứng nông sản 
và thực phẩm an toàn BR-VT 
(Co.op BR-VT) sử dụng phần mềm 
truy xuất nguồn gốc sản phẩm 
nông nghiệp; HTX Nông nghiệp - 
Thương mại - Du lịch Bàu Mây sử 
dụng phần mềm QR code để truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm… Theo 
anh Cao Nhật Anh Tú, người sáng 
lập trang trại Vifarm, hiện nay, 
Vifarm đang trồng rau bằng công 
nghệ thủy canh hồi lưu. Với công 
nghệ này, cây trồng không sử dụng 
đất mà sử dụng giá thể và nước. 
Toàn bộ chất dinh dưỡng cho rau 
được pha theo một quy trình đã 
được kiểm duyệt, theo hệ thống 
dẫn nước đi đến các giá thể cung 
cấp cho cây phát triển. Thông qua 
hệ thống tự động giám sát, các điều 
kiện môi trường như nhiệt độ, độ 
ẩm, ánh sáng… tại khu vực trồng 
rau được cập nhật qua ứng dụng 
trên smartphone. Từ smartphone, 
người làm vườn ở Vifarm chỉ cần 
nhấn nút điều khiển theo các thông 
số để bổ sung các điều kiện thiết 
yếu cho rau phát triển. 

Theo Sở NN-PTNT, tỉnh đặt mục 
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tiêu đến năm 2020, ngành nông 
nghiệp sẽ phát triển theo hướng 
hiện đại, sản xuất hàng hóa lớn, có 
năng suất, chất lượng, hiệu quả, có 
sức cạnh tranh cao, với mức tăng 
trưởng 4,5%/năm, trong đó sản 
phẩm nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao chiếm 30% giá trị sản 
xuất nông nghiệp. Để đạt mục tiêu 
này, tỉnh đang tập trung hỗ trợ các 
DN, người dân hình thành các 
vùng nông sản tập trung, những 
cánh đồng lớn cùng nhiều chính 
sách ưu đãi trong sản xuất, xây 
dựng cơ sở hạ tầng, tạo thuận lợi 
cho việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 
và cơ giới hóa trong sản xuất nông 
nghiệp... nhằm mục tiêu hướng tới 
nền nông nghiệp 4.0. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

 Vật liệu mới giống xốp làm 
mất màu thuốc nhuộm có hại 
trong nước sông hồ 

Thuốc nhuộm được sử dụng rộng 
rãi trong các ngành công nghiệp 
như dệt may, mỹ phẩm, chế biến 
thực phẩm, sản xuất giấy và nhựa. 
Trên toàn cầu, con người sử dụng 
khoảng 700.000 tấn thuốc nhuộm 
mỗi năm để nhuộm màu quần áo, 
sản xuất phấn mắt, nhuộm đồ chơi 

và kẹo máy bán hàng tự động. 
Trong quá trình sản xuất, khoảng 

1/10 số thuốc nhuộm được xả vào 
dòng thải. Hầu hết các loại thuốc 
nhuộm này đều “thoát khỏi” các 
quy trình xử lý nước thải thông 
thường và vẫn tồn tại trong môi 
trường, thường được đổ xuống 
sông, hồ và ao nuôi gây ô nhiễm 
môi trường nước nơi động, thực 
vật sinh sống. Chỉ cần thêm một 
chút màu sắc cũng có thể ngăn 
chặn ánh nắng mặt trời và cản trở 
quá trình quang hợp của thực vật, 
làm gián đoạn toàn bộ hệ sinh thái 
thủy sinh.  

Nhóm nghiên cứu đã đưa ra 
phương pháp khử màu trong nước 
bằng cách sử dụng vật liệu giống 
xốp được chế tạo từ bột gỗ và các 
mẩu kim loại nhỏ. Xenlulô, cấu 
trúc chính trong thành tế bào thực 
vật và là vật liệu tự nhiên phong 
phú nhất Trái đất, tạo ra xương 
sống của vật liệu được trang trí 
bằng những miếng paladi nhỏ. Kim 
loại này đóng vai trò như chất xúc 
tác giúp khử màu nhanh. 

Thay vì loại bỏ thuốc nhuộm 
khỏi nước, nhóm nghiên cứu đã 
tìm cách đổi màu của thuốc nhuộm 
thành dạng khác những gì chúng ta 
có thể nhìn thấy trong quang phổ 
nhìn thấy.  

THÀNH TỰU KH&CN 
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Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 
miếng xốp trong phòng thí nghiệm 
sử dụng thuốc nhuộm xanh và đỏ 
thường thấy trong ngành công 
nghiệp dệt. Các nhà khoa học đổ 
lên trên miếng xốp nước màu, đã 
trộn lẫn với phân tử khử màu hiện 
có. Khi chất lỏng đi qua vật liệu, 
kết quả là nước trở nên trong suốt. 
Trong một thử nghiệm khác, nhóm 
nghiên cứu đã phun vật liệu xốp 
trong một lọ chứa nước nhuộm 
xanh và sau khoảng 10 giây thì 
màu sắc biến mất. 

Ngoài các thử nghiệm tại lab, các 
nhà nghiên cứu cho biết nhiều vật 
liệu giống miếng xốp có thể được 
thả xuống hồ ô nhiễm thuốc nhuộm 
cùng với phân tử khử màu. Tương 
tự như khuấy tròn một túi trà lọc 
trong cốc, xốp có thể được kéo 
xung quanh hồ cho đến khi tất cả 
các màu sắc biến mất. 

 (Theo NASATI) 
 

 Vi khuẩn dưới đất phân hủy 
nhựa thay thế  

 
Nhóm nghiên cứu tại Viện Công 

nghệ Liên bang Thụy Sĩ (ETH 

Zurich) đã chứng minh một loại 
nhựa thay thế có tên là PBAT, viết 
tắt của poly, có thể bị phân hủy bởi 
vi khuẩn trong đất. 

Các nhà nghiên cứu hy vọng vật 
liệu này có thể được sử dụng để 
thay thế màng phủ polyethylene. 
Màng PE được sử dụng phổ biến 
trên các cánh đồng để hỗ trợ tăng 
năng suất cây trồng bằng cách tăng 
nhiệt độ của đất và giữ ẩm cho đất. 

Xử lý tấm nhựa là việc làm khó 
khăn và khối lượng lớn nhựa cuối 
cùng sẽ tích tụ trong đất. Ô nhiễm 
nhựa polyethylene có thể làm gián 
đoạn chu trình vận chuyển nước và 
làm suy giảm chất lượng đất. 

Các nhà nghiên cứu tại ETH 
Zurich đã tìm hiểu xem chất thay 
thế polyme như PBAT có thân 
thiện với môi trường hay không. 
Polyme được coi là phân hủy sinh 
học để ủ phân, nhưng không được 
sử dụng trong nông nghiệp. 

Trong thí nghiệm, các nhà khoa 
học đã tổng hợp PBAT với một 
lượng đồng vị cacbon -13 nhất 
định. Điều này cho phép các nhà 
nghiên cứu theo dõi sự phân hủy 
cacbon theo các lộ trình phân hủy 
sinh học khác nhau. Thông qua các 
mẫu đất, nhóm nghiên cứu có thể 
theo dõi việc chuyển đổi cacbon 
của polyme thành sinh khối và 
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năng lượng, cũng như sản phẩm 
phụ CO2. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, 
chặng đường kiểm soát ô nhiễm 
gây ra bởi ngành công nghiệp nhựa 
toàn cầu vẫn còn dài và xử lý nhựa 
theo cách phân hủy sinh học là 
bước đi đúng hướng. 

Nghiên cứu đã được công bố trên 
tạp chí Science Advances và đây là 
nghiên cứu đầu tiên chứng minh 
một loại nhựa thực sự có khả năng 
phân hủy sinh học trong đất. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 
 

ROBOT SOPHIA: VIỆT NAM 
SẼ LÀ MỘT HÌNH MẪU CHO 
THẾ GIỚI THUẬN 

Tại Diễn đàn cấp cao và Triển 
lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 tổ 
chức ở Hà Nội ngày 13/7, Sophia- 
robot đầu tiên trong lịch sử được 
cấp quyền công dân như con người 
- cho rằng Việt Nam sẽ là một mô 
hình, hình mẫu cho thế giới noi 
theo, đi đầu trong sáng tạo và ứng 
dụng công nghệ. 

Tại Diễn đàn, nữ robot đã có 
cuộc trò chuyện và trao đổi trực 
tiếp với con người về các vấn đề 
quan trọng của cách mạng 4.0 
(CMCN 4.0). 

 
Sophia giao lưu với báo chí - Ảnh: 

VGP/An Bình 

Khi được hỏi về thách thức và cơ 
hội của cuộc CMCN 4.0 với các 
quốc gia như Việt Nam, Sophia 
cho rằng, luôn có những câu hỏi về 
sự nguy hiểm khi sử dụng công 
nghệ như công nghệ giám sát. 
Những người có tiền và có quyền 
lực trong xã hội có cơ hội và lợi 
thế hơn. Chúng ta cần bảo đảm 
những quy định luật pháp và chính 
sách bảo đảm quyền lợi cho người 
dân, đặc biệt là những đối tượng dễ 
bị tổn thương. Cần phải bảo đảm 
con người phải được trang bị với 
những kỹ năng cần thiết để hòa 
nhập với cuộc CMCN 4.0. Công 
nghệ giúp chúng ta cùng đạt sự 
phồn vinh, mọi người đều có lợi 
ích, kể cả người nghèo. 

Về những thách thức và cơ hội 
cho thế hệ trẻ trong cuộc CMCN 
4.0 đối với Việt Nam, Sophia cho 
rằng, thách thức có rất nhiều giống 
như cơ hội đối với người trẻ tuổi. 
Người trẻ tuổi có nhu cầu tìm công 
ăn việc làm để hòa nhập trong cuộc 
CMCN 4.0, nhất là những lĩnh vực 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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như khoa học-công nghệ, giáo dục, 
công trình sư, toán học. Thế hệ trẻ 
có thể chuẩn bị tốt hơn và cần có 
kỹ năng của thế kỷ thứ 21.  

Sau khi trao đổi với đại biểu tại 
Diễn đàn, Sophia đã dự cuộc họp 
báo, giao lưu với các phóng viên. 

Sophia được kích hoạt vào ngày 
19/4/2015 và lần đầu tiên xuất hiện 
trước công chúng vào tháng 3/2016 
tại Lễ hội South by Southwest ở 
Austin, Taxas, Mỹ. Sophia được 
tạo ra bởi David Hanson, CEO của 
Công ty Hanson Robotics. Ông là 
nhà sáng chế robot và là một 
chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ 
nhân tạo (AI).  

Sophia là người máy tiên tiến 
nhất mà công ty Hanson Robotics 
từng chế tạo. Robot được trang bị 
công nghệ trí tuệ nhân tạo, công 
nghệ nhận diện khuôn mặt, giọng 
nói và khả năng xử lý dữ liệu bằng 
hình ảnh. 

Bên cạnh đó, các chương trình AI 
có khả năng phân tích các cuộc hội 
thoại và trích xuất dữ liệu, cho 
phép Sophia có thể học hỏi, cải 
thiện phản ứng và trở nên thông 
minh hơn trong tương lai. 

Sophia có thể giao tiếp với con 
người bằng cả giọng nói và ánh 
mắt. Làn da mềm được làm từ 
silicon cao cấp, cùng với sự kết 

hợp của nhiều công nghệ tiên tiến 
cho phép robot thể hiện 62 sắc thái 
biểu cảm khác nhau trên khuôn 
mặt. 

Ngày 25/10/2017, Sophia được 
Saudi Arabia cấp quyền công dân 
như con người. Đây là một cột mốc 
lớn khi lần đầu tiên trong lịch sử 
robot trở thành công dân của một 
quốc gia.  

 (Theo chinhphu.vn) 
 

ROBOT VÀ AI TẠO RA 
NHIỀU VIỆC LÀM Ở CHÂU Á 
HƠN LÀ “CƯỚP VIỆC” 

Phân tích các nền kinh tế châu Á 
giai đoạn 2005 - 2015, Ngân hàng 
phát triển châu Á (ADB) nhận ra 
rằng, việc áp dụng robot và những 
hệ thống kết nối khác đã kích thích 
sản xuất và tăng trưởng kinh tế, 
tạo ra 134 triệu việc làm mới trong 
khi chỉ làm mất đi 101 triệu việc 
làm. 

Lạc quan vào khả năng tạo công 
việc mới 

Hãy nhìn vào ngành ngân hàng, 
có thể thấy công nghệ mới chỉ hỗ 
trợ một vài công đoạn chứ không 
thể thay thế toàn bộ công việc, ví 
dụ máy rút tiền ATM không thể 
thay thế toàn bộ công việc của 
nhân viên giao dịch mà chỉ giúp họ 
quản lý mối quan hệ khách hàng 
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được tốt lên. Trong khi đó, robot, 
trí tuệ nhân tạo và internet vạn vật 
đã tạo ra nhiều công ty mới, nhiều 
ngành sản xuất mới và dĩ nhiên là 
công việc mới, do đó đã tạo ra 
nhiều cuộc giao dịch qua ngân 
hàng hơn. 

Cũng phải nói thêm rằng, công 
nghệ hiện đại trong ngành sinh 
học, y tế, dược phẩm… đã dẫn đến 
sự ra đời của nhiều ngành nghề 
chăm sóc và điều trị sức khỏe cho 
con người theo cách mới - cá thể 
hóa dựa trên những kết quả phân 
tích về hệ gene mà cách đây nhiều 
năm chúng ta còn chưa thể hình 
dung, ví dụ như y học cá thể hóa, y 
học chính xác, y dược hệ gene… 
Yêu cầu về những ngành nghề mới 
này đòi hỏi ngành giáo dục phải 
kịp thời có được những chương 
trình, những khóa đào tạo mới để 
có được nguồn nhân lực kịp thời. 
Tạo ra những nghề nghiệp mới, 
bản thân công nghệ sẽ là giải pháp 
để giải quyết vấn đề thay thế con 
người trong công việc. 

Đan xen lạc quan và âu lo 
Người ta vẫn thường nói đến sự 

thay thế con người của máy móc 
với các loại công việc đơn giản, ít 
cần kỹ năng phức tạp như dệt may, 
lắp ráp. Đó là việc có thể nhưng 
không phải bây giờ. Những số liệu 

của ADB cho thấy, ngay với điện 
tử và sản xuất ô tô là hai ngành 
công nghiệp sử dụng nhiều robot 
nhất với tỷ lệ 39%, thì số robot này 
cũng chỉ chiếm 13,4% tổng số lao 
động trong hai ngành này. 

Ngược lại, tỷ lệ robot có mặt 
trong dây chuyền sản xuất của các 
nhà sản xuất hàng dệt may, thực 
phẩm và đồ uống cũng chỉ đạt 
1,4%. Và có một nguyên nhân 
khác: mức lương thấp trong ngành 
dệt may và giày dép khiến các 
doanh nghiệp ít có động cơ sử 
dụng robot trong các dây chuyền 
sản xuất, trong khi các mặt hàng 
cao cấp lại đòi hỏi nhân công phải 
làm bằng tay nhiều. 

Tuy nhiên về lâu dài, những 
người làm các công việc đơn giản 
và ít kỹ năng vẫn cần trang bị cho 
mình những kỹ năng làm việc tốt 
hơn hoặc chuyên sâu hơn, kể cả 
khi robot chưa thắng thế và thay 
thế công việc của họ bởi tiền lương 
từ những việc làm thông thường sẽ 
ngày càng thấp hơn và cũng bấp 
bênh hơn trong khi những việc làm 
mới đòi hỏi những kỹ năng mới, 
đồng thời có sự tham gia của tự 
động hóa, trí tuệ nhân tạo trong 
một số công đoạn của công việc 
cũng đòi hỏi người làm phải tự 
thích ứng với tình hình mới, phát 
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triển những kỹ năng mới. 
Để “chiến thắng” công nghệ? 
Về cơ bản, công nhân với kỹ 

năng làm việc yếu có thể sẽ đứng 
trước nguy cơ mất việc. Nhằm đảm 
bảo quyền lợi cho người lao động 
trước sự “tấn công” của các loại 
hình công nghệ mới và giảm bớt 
bất bình đẳng xã hội, các chính phủ 
cần phải sẵn sàng đối mặt với các 
thách thức này bằng việc tạo điều 
kiện cho họ có được những kỹ 
năng làm việc mới, đủ khả năng 
khai thác những ưu điểm của công 
nghệ. 

ADB khuyến cáo, điều này chỉ có 
thể thực hiện được bằng những 
chương trình hành động phối hợp 
sự tham gia của nhiều cơ quan 
chính phủ, nhiều tổ chức nghề 
nghiệp, trường đại học… để có thể 
phát triển kỹ năng, tăng cường các 
quy định làm việc, bảo trợ xã hội 
và phân phối thu nhập xã hội. 
Chính phủ cần áp dụng những 
công nghệ mới vào giáo dục cũng 
như mở ra nhiều dịch vụ công như 
các chương trình bảo trợ xã hội, hỗ 
trợ việc làm, hướng dẫn kỹ năng 
làm việc cho người lao động ở 
nhiều độ tuổi và nhiều ngành nghề 
dễ bị ảnh hưởng bởi tự động hóa, 
trí tuệ nhân tạo… Bên cạnh đó, với 
sự tư vấn của các chuyên gia 

KH&CN, chính phủ chỉ nên ủng 
hộ phát triển những công nghệ mới 
có khả năng đem lại lợi ích cho 
con người, bảo vệ quyền lợi chính 
đáng và quyền riêng tư của họ. 

Và rõ ràng, không chỉ ở châu Á 
mà các chính phủ khác trên thế 
giới cũng cần thiết phải cải cách 
chương trình giáo dục, thiết kế 
chương trình học mới ở các cấp để 
tăng cường kiến thức và kỹ năng 
mới cho học viên, không chỉ ở lứa 
tuổi đi học mà còn ở lứa tuổi 
trưởng thành – theo nghĩa này là 
một chương trình học tập suốt đời 
để có thể trao cho con người những 
cơ hội tốt nhất, những điều kiện tốt 
nhất để có thể chiến thắng các cỗ 
máy thông minh. 

(Theo Báo KH&PT) 
 
 
 

 
VN CHUYỂN GIAO NHIỀU 
CÔNG NGHỆ MỚI TRONG 
NÔNG NGHIỆP CHO LÀO 

Tại Diễn đàn Xúc tiến chuyển 
giao công nghệ Việt Nam - Lào 
2018 đã có 11 thỏa thuận hợp tác 
chuyển giao công nghệ (CGCN) 
giữa các viện nghiên cứu, trường 
đại học và doanh nghiệp Việt Nam 
với các đối tác Lào được ký kết. 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Ông Tạ Việt Dũng, Cục trưởng 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ, Bộ KH&CN cho biết, trên cơ 
sở nhu cầu tiếp nhận công nghệ 
của đối tác Lào, Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ đã làm việc 
với các đơn vị Việt Nam có nguồn 
cung công nghệ và khả năng hợp 
tác với các đối tác Lào và kết nối 
để hai bên ký các thỏa thuận hợp 
tác chuyển giao công nghệ 
(CGCN) tại Diễn đàn lần này. 
Đồng thời, biên soạn Cẩm nang 
song ngữ xúc tiến CGCN Việt 
Nam - Lào để hỗ trợ các đơn vị. 

Theo đó, Cục Ứng dụng và  Phát 
triển công nghệ, Bộ KH&CN Việt 
Nam sẽ hỗ trợ dự án nghiên cứu và 
phát triển thí điểm lồng HDPE chi 
phí thấp trong nuôi cá ở Lào cho 
Vụ Đổi mới công nghệ - Bộ 
KH&CN Lào. 

Tiếp theo là ký kết giữa Trường 
Đại học Khoa học Tự nhiên 
(ĐHQGHN) với Đại học Quốc gia 
Lào về CGCN tích hợp sản xuất 
các sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao (chất hóa dẻo và chất ổn nhiệt 
cho nhựa và cao su) và diesel sinh 
học từ dầu thực vật và mỡ động vật 
phi thực phẩm. Đồng thời, Viện 
Công nghệ Thông tin (Đại học 
Quốc gia Hà Nội) cũng chuyển 
giao giải pháp công nghệ thông tin 

và truyền thông phục vụ phát triển 
đô thị thông minh với Viện công 
nghệ thông tin và Viễn thông –
Lào, dự kiến triển khai cho một 
quận của Thành phố Viêng Chăn. 
Viện Vi sinh vật và công nghệ sinh 
học (ĐHQGHN) đã ký kết Biên 
bản ghi nhớ với Viện Sinh thái và 
Công nghệ sinh học (CHDCND 
Lào) về nghiên cứu đa dạng vi sinh 
vật ở các vùng sinh thái khác nhau 
của Lào và phát triển ứng dụng 
trong nông nghiệp sạch và xử lý ô 
nhiễm môi trường. Khoa Y Dược 
(ĐHQGHN) ký kết với Viện dược 
liệu cổ truyền (Bộ Y tế - Lào) về 
CGCN tách chiết các chế phẩm 
dược liệu từ Tam thất và nghệ. 
Trường Đại học Công nghệ 
(ĐHQGHN) đã ký với Công ty 
Lao Scitec nhằm triển khai hệ 
thống điều vận xe trực tuyến 
EMDDI tại Lào. 

Chia sẻ về việc nhận CGCN, ông 
Kheuankham Samounty, Giám đốc 
Công ty Kinh doanh xuất - nhập 
khẩu Lao Scitec, đơn vị ký hợp tác 
với Đại học Quốc gia Hà Nội về 
CGCN điều vận xe trực tuyến 
EMDDI cho biết, công ty sẽ triển 
khai phát triển hệ thống công nghệ 
điều vận xe trực tuyến EMDDI 
trên các loại hình dịch vụ xe taxi, 
xe buýt mini và có thể tiến tới là xe 
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tuk tuk tại Lào, qua đó giúp người 
dân, khách du lịch dễ dàng gọi xe 
tại bất kỳ địa điểm nào. 

 
Công ty Cổ phần CPART – Việt Nam và 

Công ty TNNHH Bio FERTILIZER A+ ký 
kết hợp tác 

Tại Techconnect Việt Nam – Lào 
2018 Tập đoàn công nghệ T-Tech 
cũng đã tặng mô hình lò đốt rác 
cho Vụ Đổi mới Công nghệ (Bộ 
KH&CN Lào). NETAFIM tặng mô 
hình tưới nhỏ giọt thông minh cho 
Viện Quản lý KH&CN Lào. Viện 
Sinh học Nông nghiêp - Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam tặng mô 
hình thủy canh cho Viện Nông lâm 
của Lào. 

Công ty Cổ phần CPART – Việt 
Nam và Công ty TNHH BIO 
FERTILIZER A+ về chương trình 
hợp tác phát triển ứng dụng vi sinh 
hữu hiệu trong sản xuất phân bón 
hữu cơ tại Lào. Với nội dung hợp 
tác này, phía Công ty Cổ phần 
CPART sẽ chuyển giao quy trình 
công nghệ ứng dụng vi sinh vật 
hữu hiệu phục vụ sản xuất phân 
bón hữu cơ từ các nguồn nguyên 
liệu có sẵn tại Lào như tàn dư thực 

vật, phân chuồng, than bùn tại Lào. 
Đồng thời chuyển giao quy trình 
công nghệ ứng dụng vi sinh vật 
bảo vệ thực vật để sản xuất phân 
bón vi sinh tại Lào. 

Trường Đại học Cửu Long (Việt 
Nam) và Vụ Đổi mới công nghệ 
(Lào) đã ký Bản ghi nhớ đẩy mạnh 
hợp tác trong thời gian tới thông 
qua hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, 
tổ chức Hội nghị, Hội thảo và báo 
cáo chuyên đề cũng như giao lưu 
văn hóa, giáo dục, đào tạo và các 
hoạt động khoa học kỹ thuật khác.  

Trường Đại học Cửu Long có ký 
kết với Viện Cơ điện nông nghiệp 
và công nghệ sau thu hoạch về 
nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh 
vực cơ khí nông nghiệp và công 
nghệ sau thu hoạch. 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN Nam Định cũng đã ký kết 
hợp tác với Công ty Nông nghiệp 
BNN (Lào) để CGCN khí canh 
trong sản xuất rau củ. 

  (Tổng hợp) 
 

CHẾ TẠO THÀNH CÔNG HỆ 
THỐNG SẤY CHÂN KHÔNG 
NHIỆT ĐỘ THẤP TỰ ĐỘNG 
ĐIỀU KHIỂN BẰNG IoT 

Sấy thăng hoa chỉ thích hợp sấy 
các loại sản phẩm có giá trị kinh tế 
cao như: sữa ong chúa, tổ yến, chế 



Số 268 - 8/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 25 

phẩm sinh học, dược liệu,… vì tiêu 
tốn chi phí năng lượng lớn, làm 
hạn chế triển khai ứng dụng vào 
sản xuất để bảo quản các nông sản 
sau thu hoạch. 

Khắc phục nhược điểm này cũng 
như ứng dụng IoT để điều khiển và 
kiểm soát quá trình sấy nhằm tạo 
ra sản phẩm có chất lượng, chi phí 
năng lượng thấp, các nhà khoa học 
của Trường Đại học Sư phạm Kỹ 
thuật TPHCM đã chế tạo thành 
công “Hệ thống sấy chân không 
nhiệt độ thấp DSV-03, tự động 
điều khiển đầu tiên tại Việt Nam 
và kiểm soát quá trình băng IoT”. 

 
TS. Nguyễn Tấn Dũng đang điều khiển 

máy sấy 

Hệ thống này thay thế cho hệ 
thống sấy thăng hoa với chi phí 
năng lượng tạo ra sản phẩm giảm 
(30 - 35%) so với sấy thăng hoa, 
giá thành của mỗi hệ thống sấy chỉ 
khoảng một nửa so với hệ thống 
sấy thăng hoa cùng năng suất, tạo 
ra lợi thế cạnh tranh trong sản xuất, 
giúp cho các doanh nghiệp dễ dàng 
đầu tư, bảo quản các sản phẩm sau 

thu hoạch nhằm nâng cao giá trị 
sản phẩm. 

Sấy chân không nhiệt độ thấp có 
nhiều ưu điểm: do quá trình sấy 
tiến hành ở nhiệt độ thấp và áp suất 
thấp nên sản phẩm sấy chân không 
giữ được hầu như đầy đủ các tính 
chất đặc trưng ban đầu của vật liệu: 
tính chất sinh học, hương vị, màu 
sắc, hình dáng, cấu trúc xốp và khả 
năng hoàn nguyên rất tốt, sản 
phẩm bảo quản lâu và ít bị tác 
động bởi điều kiện ngoài. Chi phí 
năng lượng giảm hơn một nửa so 
với sấy thăng hoa. Bên cạnh đó, hệ 
thống sấy được giám sát và điều 
khiển bằng IoT rất chính xác, làm 
giảm tối đa chi phí vận hành. Tất 
cả sẽ tạo ra ưu thế cạnh tranh thật 
sự, đồng thời nâng cao chất lượng 
sản phẩm thực phẩm và nông sản 
sau thu hoạch, giúp cho nền nông 
nghiệp phát triển. 

Đây là hệ thống máy sấy chân 
không nhiệt độ thấp DSV-xx tự 
động điều khiển bằng IoT đầu tiên 
của Việt Nam với năng suất từ 20 
kg/mẻ đến 500 kg/mẻ, mỗi mẻ 12 - 
20 giờ, nhiệt độ môi trường sấy 25 
- 550C, áp suất môi trường sấy có 
thể điều chỉnh dưới 6,0 mmHg; 
nhiệt độ ngưng tụ đóng băng dưới - 
350C”, TS. Nguyễn Tấn Dũng 
(ĐT: 0918801670) rất mong muốn 



Số 268 - 8/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 26 

thành quả nghiên cứu khoa học này 
giúp ích cho các doanh nghiệp tăng 
sức cạnh tranh, giảm giá thành, 
tăng lợi nhuận. 

(Theo khoahocphothong.com.vn) 
 

 
 

PHẢI TẠO NÊN MỘT CUỘC 
CÁCH MẠNG 4.0 TRONG 
LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN ĐO 
LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 

Đó là phát biểu của Thứ trưởng 
Trần Văn Tùng tại Hội thảo công 
tác tiêu chuẩn đo lường chất lượng 
các tỉnh thành phố năm 2018 diễn 
ra ngày 3/8. 

 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại 

Hội thảo 

Theo Thứ trưởng Trần Văn Tùng, 
đối với Bộ KH&CN, hiện đang có 
hai trụ cột chính rất gần, sát thực tế 
để cơ quan nhà nước tiếp cận, hiểu 
và giúp đỡ doanh nghiệp. Đó là 
TCĐLCL và sở hữu trí tuệ. Ngay 
cả trong kỳ họp về tái cơ cấu nền 
kinh tế, Chính phủ cũng đã nhắc đi 
nhắc lại tới 7-8 lần về khoa học và 
công nghệ (KH&CN), trong đó 

có TCĐLCL. Đồng thời, khẳng 
định nếu muốn tái cơ cấu hiệu quả 
thì phải dựa vào KH&CN, trong đó 
bao gồm hoạt động TCĐLCL làm 
trọng tâm. 

Không những thế, trong nội dung 
về KH&CN, Chính phủ cũng đặc 
biệt đề cập tới những vấn đề như 
năng suất chất lượng, tiêu chuẩn 
chất lượng. Đặc biệt, chỉ số TFP 
được nhấn mạnh nhiều lần và được 
đưa vào trong cả báo cáo của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư. Tại các buổi 
họp, vấn đề làm sao để doanh 
nghiệp không bị cản trở về các thủ 
tục hành chính, việc giảm 50% 
điều kiện kinh doanh để cởi trói 
cho doanh nghiệp hay cả việc minh 
bạch, công khai thông tin của cơ 
quan quản lý trong quá trình doanh 
nghiệp làm thủ tục cũng là vấn đề 
được quan tâm, lưu ý. 

Phải bắt kịp xu thế cách mạng 
công nghiệp 4.0 

Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng đã đặc 
biệt nhấn mạnh về tầm quan trọng 
của cuộc cách mạng công nghiệp 
4.0 đối với sự phát triển kinh tế-xã 
hội nói chung, hoạt động TCĐLCL 
nói riêng. Theo Thứ trưởng, để 
hoạt động TCĐLCL thực sự đi vào 
thực tiễn sản xuất, có hiệu quả, 
việc ứng dụng các thành tựu mới 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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của KH&CN, của cách mạng công 
nghiệp 4.0 là vô cùng cần thiết. 
Trong đó, có một lĩnh vực mà 
ngành TCĐLCL chúng ta đang làm 
thời gian qua là truy xuất nguồn 
gốc các sản phẩm. 

Hiện tại, đối với rất nhiều sản 
phẩm chúng ta đã có mã số mã 
vạch hoặc mã QR để truy xuất 
nguồn gốc. Tuy nhiên, để đảm bảo 
hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu 
được thuận lợi thì nên kết hợp cơ 
sở dữ liệu, thông tin từ hai loại 
hình này. Khi đó, không chỉ người 
tiêu dùng mà các doanh nghiệp 
nhập khẩu, phân phối cũng biết 
được hàng hóa có nguồn gốc từ 
đâu, có đảm bảo tiêu chuẩn hay 
không”. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng chia 
sẻ thêm, hiện phía Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển Nông thôn cũng đã có 
đề nghị với Bộ KH&CN chuyển 
giao công nghệ, hỗ trợ về 
blockchain để đảm bảo truy xuất 
nguồn gốc cho sản phẩm nông 
nghiệp và mong muốn những sản 
phẩm đó được theo dõi, đánh giá 
chặt chẽ, đảm bảo các chuẩn cần 
thiết để có thể xuất khẩu ra nước 
ngoài. 

Để làm được điều này, Thứ 
trưởng Tùng cho rằng các đơn vị 
thuộc ngành TCĐLCL mà cụ thể là 

phía Tổng cục TCĐLCL phải lên 
phương án xây dựng một hệ thống 
cơ sở dữ liệu lớn. Trong đó, dữ liệu 
từ doanh nghiệp, cấp Chi cục địa 
phương với Tổng cục sẽ có thể liên 
kết với nhau để cung cấp thông tin, 
hoàn thiện thủ tục một cách nhanh 
nhất, đỡ tốn kém, phiền hà nhất, 
vừa có lợi cho doanh nghiệp, vừa 
giúp cơ quan nhà nước làm tốt 
công tác quản lý. 

Đối với việc đảm bảo cơ sở cho 
việc sản xuất sản phẩm hàng hóa 
của doanh nghiệp đạt chuẩn, chất 
lượng tốt, Thứ trưởng Tùng cũng 
đề nghị Tổng cục TCĐLCL hoàn 
thiện các chính sách, quy định về 
chuẩn sản phẩm. Trong đó, chú ý 
tới những xu hướng đang tác động 
trực tiếp tới sức khỏe người tiêu 
dùng như nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp sạch, sản xuất thực 
phẩm theo chuỗi liên kết an toàn. 

Phát biểu kết luận Hội thảo, Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng còn nhấn 
mạnh, thời gian tới, Tổng cục 
TCĐLCL cần quan tâm đặc biệt 
đến công tác tổ chức, các cơ quan 
trong Tổng cục phải có sự liên kết, 
phối hợp chặt chẽ nhịp nhàng. 
Đồng thời, phối kết hợp hoàn 
thành tốt nhiệm vụ mà Bộ 
KH&CN đã đề ra. 

 (Theo vietq.vn) 
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SỞ KH&CN TỈNH BR-VT TÔN 
VINH DOANH NGHIỆP ĐẠT 
GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA 

Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu vừa tiến hành tôn vinh Công ty 
cổ phần LDT - doanh nghiệp đạt 
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia 
năm 2017. 

Tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng Bà Rịa - Vũng Tàu đã 
diễn ra “Hội nghị tôn vinh doanh 
nghiệp của tỉnh đạt giải thưởng 
chất lượng quốc gia năm 2017 và 
phát động giải thưởng chất lượng 
quốc gia năm 2018”. 

Các doanh nghiệp đạt GTCLQG 
đều là những doanh nghiệp điển 
hình trong áp dụng thành công các 
hệ thống quản lý, công cụ cải tiến, 
đạt kết quả sản xuất kinh doanh nổi 
bật đi đầu trong phong trào nâng 
cao năng suất chất lượng và có 
đóng góp tích cực cho cộng đồng 
và xã hội. Đạt được giải thưởng 
các doanh nghiệp sẽ có cơ hội nâng 
cao uy tín, tăng hiệu quả kinh 
doanh và quảng bá thương hiệu 
rộng rãi đến khách hàng. 

Được thành lập vào năm 2012 
sau hơn 5 năm hoạt động, Công ty 
LDT đã khẳng định là một trong 
những doanh nghiệp hàng đầu về 
lĩnh vực Kiểm định và Đào tạo an 

toàn. Để đạt được GTCLQG là cả 
một quá trình LDT phấn đấu, nỗ 
lực không ngừng để thỏa mãn được 
bộ tiêu chí của giải thưởng. Trong 
tổ chức ban lãnh đạo công ty đã đề 
ra những phương án kinh doanh, 
biết đưa khoa học công nghệ vào 
sản xuất gắn liền với thực tiễn, liên 
hệ mời gọi hợp tác với các doanh 
nghiệp trong và ngoài nước để dịch 
vụ ngày càng tốt hơn, phù hợp với 
thị hiếu xu hướng của khách hàng. 

Ngay từ những ngày đầu thành 
lập, công ty đã xây dựng hệ thống 
quản lý chất lượng, môi trường, an 
toàn và sức khỏe nghề nghiệp 
(HSEQ) theo các tiêu chuẩn quốc 
tế ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 , OHSAS 18001:2008, 
ISO/IEC 17025:2005, ISO/IEC 
17024:2012… Bên cạnh đó, công 
ty cũng đã áp dụng các công cụ cải 
tiến như: 5S, Kaizen và hướng đến 
chất lượng sản phẩm là yếu tố quan 
trọng hàng đầu. Sự phát triển của 
LDT được chứng minh qua tỷ lệ 
tăng trưởng năm 2017 là trên 10%, 
số lượng khách hàng tăng dần qua 
các năm. 

Ông Lê Duy Thặng, Tổng Giám 
đốc Công ty CP LDT cho 
biết, “Mục tiêu chiến lược dài hạn 
của LDT là trở thành đơn vị Kiểm 
định và Huấn luyện an toàn hàng 



Số 268 - 8/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 29 

đầu tại Việt Nam, góp phần đảm 
bảo an toàn cho người lao động, an 
toàn cho sản xuất của các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh và khu 
vực, đóng góp cho ngân sách nhà 
nước, giải quyết việc làm cho lao 
động trên địa bàn tỉnh và thực hiện 
trách nhiệm xã hội. Trong năm 
2018 công ty sẽ phấn đấu đạt được 
giải vàng chất lượng quốc gia”. 

Được biết, tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu có 3 doanh nghiệp được Thủ 
tưởng chính phủ trao tặng Giải Bạc 
chất lượng quốc gia năm 2017 
gồm: Công ty cổ phần LDT 
(đường số 6, KCN Đông Xuyên, 
TP.Vũng Tàu); Công ty CP Du 
lịch - Dịch vụ Dầu khí Việt Nam - 
OSC Việt Nam (số 2, Lê Lợi, 
TP.Vũng Tàu) và Công ty TNHH 
Thảo Nguyên (ấp Thị Vải, xã Mỹ 
Xuân, huyện Tân Thành). 

(Theo Vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 “Trình làng” máy in 3D lớn 
nhất thế giới  

Các nhà khoa học Nam Phi vừa 
giới thiệu máy in 3D lớn nhất thế 
giới có khả năng tạo mẫu vật phẩm 
với kích thước tương đương người 
thật. 

 
Máy in 3D lớn nhất thế giới do Nam Phi 

chế tạo - Ảnh: businessinsider 

Đây là dự án được phối hợp giữa 
Trung tâm Nghiên cứu hàng không 
Nam Phi và Trung tâm nghiên cứu 
laser Nam Phi. Toàn bộ chi phí 
nghiên cứu, phát triển và sản xuất 
máy in 3D này do Bộ Khoa học và 
Công nghệ Nam Phi tài trợ.  

Các nhà khoa học Nam Phi cho 
biết máy in 3D (còn gọi là công 
nghệ in đắp lớp) do nước này chế 
tạo sử dụng vật liệu titan để tạo ra 
các lớp được in lần lượt chồng liên 
tiếp lên nhau và các lớp này có khả 
năng kết dính với nhau để tạo ra 
một sản phẩm hoàn chỉnh.  

Việc sử dụng titan - một loại kim 
loại quý hiếm để tạo mẫu - giúp 
máy in 3D này có khả năng tạo ra 
những sản phẩm có kết cấu phức 
tạp với độ chính xác và hoàn thiện 
cao như linh kiện máy bay hay các 
dụng cụ dùng trong lĩnh vực y tế.  

Khả năng tạo mẫu nhanh của 
máy in 3D đã được ứng dụng phổ 
biến rộng khắp nhiều lĩnh vực từ 
kiến trúc, xây dựng, thời trang, mỹ 
thuật, y học, giáo dục đến các 
ngành công nghiệp sản xuất khác 

TIN NGẮN KH&CN 
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như hàng tiêu dùng, ô tô, máy bay, 
vũ trụ.  

 (Theo chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Nâng cao khả năng ứng phó 
sự cố bức xạ hạt nhân tại miền 
Trung 

 
Các chuyên gia Hoa Kỳ hướng dẫn các 

học viên sử dụng thiết bị phát hiện phóng 
xạ - Ảnh: VGP/Minh Trang 

Ngày 6/8, Cục An toàn bức xạ và 
hạt nhân (Bộ Khoa học và Công 
nghệ), Bộ Năng lượng Hoa Kỳ 
phối hợp cùng Sở Khoa học và 
Công nghệ TP. Đà Nẵng tổ chức 
tập huấn ứng phó sự cố bức xạ hạt 
nhân cho lực lượng ứng phó sự cố 
hạt nhân của Đà Nẵng và khu vực 
vùng kinh tế trọng điểm miền 
Trung. 

Khóa tập huấn nhằm huấn luyện 
về các giải pháp xử lý bức xạ 
và đánh giá tình huống bức xạ 
khẩn cấp, tập trung vào các nguồn 
phóng xạ bị mất hoặc các nguồn 
phóng xạ, vật liệu hạt nhân nằm 
ngoài sự kiểm soát. Vật liệu hạt 
nhân ngoài sự kiểm soát là mối 
quan ngại đặc biệt trong việc gây 

ra chiếu xạ nguy hiểm cho công 
chúng hoặc được sử dụng cho ý đồ 
xấu, hành động tội phạm, thậm chí 
là khủng bố. 

Khoá tập huấn bao gồm các bài 
giảng trên lớp, phần minh hoạ, 
huấn luyện thực hành và thực hành 
tại hiện trường với thiết bị dò 
phóng xạ và các nguồn phóng xạ 
hoạt độ thấp. Trong đợt tập huấn từ 
ngày 6-10/8, các học viên đến từ 
Ban Chỉ đạo ứng phó sự cố bức xạ 
hạt nhân, các cơ sở phóng xạ có 
quy mô lớn của các tỉnh miền 
Trung được huấn luyện kiến thức 
cơ bản về phóng xạ, các đe dọa về 
an ninh hạt nhân và phóng xạ, 
kiểm soát và chỉ đạo, trang thiết bị 
bảo hộ cá nhân, thiết bị dò nhiễm 
bẩn phóng xạ và phương pháp thu 
hồi nguồn phóng xạ thông qua các 
bài giảng, phần minh họa, huấn 
luyện thực hành và thực hành thực 
tế. 

Đội chuyên gia của Bộ Năng 
lượng Hoa Kỳ đã mang đến khóa 
tập huấn hơn 40 hệ thống phát hiện 
phóng xạ, ứng phó sự cố bức xạ 
hạt nhân hiện đại bao gồm thiết bị 
cá nhân, thiết bị đeo ba lô, hệ 
thống trên ô tô, thiết bị nhận diện 
đồng vị phóng xạ và thiết bị vật lý 
sức khỏe. 

  (Theo chinhphu.vn) 
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 3 startup Việt sang chinh phục 
thị trường Malaysia 

Boom Potty, Gcalls, EyeQ Tech 
là 3 startup Việt đầu tiên được 
Chương trình Runway To The 
World chọn đưa sang Malaysia 
vào tháng 8 để tìm hiểu thị trường. 

Đây là chương trình do Trung 
tâm Sáng kiến hỗ trợ đổi mới sáng 
tạo và khởi nghiệp TPHCM 
(SIHUB) triển khai trong chiến 
dịch vươn ra kết nối toàn cầu. 

 Gcalls với giải pháp quản lý 
trung tâm cuộc gọi tích hợp giúp 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ tối 
ưu hóa tài nguyên trong việc 
chuyển đổi trung tâm cuộc gọi để 
nâng cấp khả năng bán hàng hoặc 
dịch vụ. Tính năng nổi bật của 
công nghệ này là khả năng quản lý 
tập trung tất cả cuộc gọi đến và đi 
từ đầu số của doanh nghiệp, giúp 
dễ dàng đánh giá chất lượng công 
việc theo từng nhân viên cũng như 
theo dõi hoạt động thoại và tương 
tác với danh bạ của đội ngũ. 

 EyeQ Tech thì giới thiệu sang thị 
trường Malaysia những giải pháp 
dựa trên nền tảng công nghệ trí tuệ 
nhân tạo để xây dựng các giải pháp 
ứng dụng trong quảng cáo, giao 
thông, camera thông minh,… 

 Trong khi đó, Boom Potty khởi 
nghiệp với dự án bồn vệ sinh đa 

năng cho trẻ em, được kết cấu hình 
học ôm đỡ, giúp trẻ ngồi thoải mái 
ngay từ 6 tháng tuổi. Sản phẩm còn 
giúp trẻ dễ bài tiết, tránh táo bón, 
vệ sinh dễ dàng, sạch sẽ, tiện lợi 
hơn các loại bô thông thường. 

 3 startup này sẽ được SIHUB hỗ 
trợ vé máy bay, lưu trú tại khách 
sạn. Đồng thời, SIHUB giúp các 
startup kết nối với các đối tác 
Malaysia, xúc tiến, tìm hiểu thị 
trường và được các mentor 
Malaysia hướng dẫn trong hành 
trình chinh phục thị trường mới. 

Chương trình Runway To The 
World được chính thức khởi động 
từ tháng 1/2018 với sự bắt tay giữa 
SIHUB và đối tác Hàn Quốc 
Shinhan Future’s Lab. Tháng 
3/2018, phía Hàn Quốc đã đưa 3 
startup sang Việt Nam gặp gỡ và 
tìm kiếm cơ hội kinh doanh gồm 
EightCups, Victoria Productions và 
Myggum. 3 nhóm này đã có những 
hoạt động tích cực và giữa tháng 
8/2018 sẽ quay lại Việt Nam để ký 
kết hợp tác kinh doanh với các đối 
tác Việt. 

 Tháng 7/2018, 6 startup của 
Malaysia và Singapore là Build 
Easy, Teleme, Tag La, Telepod, 42 
Race và PostCo đã sang Việt Nam 
trong chương trình trao đổi startup 
giữa Việt Nam và Malaysia, 
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Singapore. Ngày 13-15/8, SIHUB 
đưa 3 startup Việt sang Malaysia. 
Ngày 17-19/9, SIHUB tiếp tục đưa 
3 startup Việt sang Singapore. 
Cuối tháng 8, SIHUB sẽ mở đợt 
tuyển chọn startup và dự kiến 
tháng 10/2018 sẽ đưa 3 startup 
Việt sang Hàn Quốc. 

 Trong năm 2019, ngoài những 
đối tác đã hợp tác trong năm nay, 
SIHUB sẽ tiếp tục chương trình 
với nhiều đối tác tại các quốc gia 
khác như Đức, Phần Lan… 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội nghị “Cố vấn và nhà đầu 
tư thiên thần - Người đồng hành 
nâng tầm khởi nghiệp” 

Chiều ngày 06/8/2018, tại 
TP.Vũng Tàu, Sở Khoa học và 
Công nghệ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
phối hợp cùng Quỹ khởi nghiệp 
Doanh nghiệp Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị 
“Cố vấn và nhà đầu tư thiên thần - 
Người đồng hành nâng tầm khởi 
nghiệp” nhằm bước đầu định 
hướng kiến thức về đầu tư khởi 
nghiệp, đầu tư thiên thần và tình 
hình đầu tư khởi nghiệp tại Việt 
Nam. Tham dự, có ông Lê Văn 
Minh – Bí thư Tỉnh đoàn, Ông 
Trần Duy Tâm Thanh - Trưởng 

Văn phòng Thúc đẩy khởi nghiệp 
Đổi mới sáng tạo tỉnh, Ông 
Nguyễn Việt Đức – Tổng Giám đốc 
Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư 
khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam 
cùng hơn 50 đại biểu là đại diện 
các sở, ban, ngành, các doanh 
nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa, các dự án khởi nghiệp trên 
địa bàn tỉnh.  

Tại hội nghị, các đại biểu đã 
được nghe ông Tony Wheeler – cố 
vấn, nhà đầu tư, chuyên gia về đổi 
mới sáng tạo, Giám đốc điều hành 
Công ty Imagine Consulting Group 
International (Australia) trao đổi, 
chia sẻ về vai trò cố vấn khởi 
nghiệp và nhà đầu tư thiên thần 
trong hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp 
và chia sẻ các kinh nghiệm xây 
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
Bang Queensland.   

Cũng tại hội nghị, hai dự án khởi 
nghiệp Đèn LED Marisol của ông 
Trần Thái Sơn và Cacao Binon của 
ông Lê Văn Thành tại tỉnh Bà Rịa 
– Vũng Tàu thuyết trình, được các 
nhà đầu tư đánh giá cao và góp ý. 
Đồng thời, các đại biểu đã được 
trao đổi, thảo luận cùng các chuyên 
gia về phát triển các dự án khởi 
nghiệp và phương pháp đánh giá 
các dự án khởi nghiệp để đầu tư. 

 (Theo Sở KH&CN) 
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 Lễ ra mắt Câu lạc bộ tri thức 
và doanh nhân tỉnh BR-VT 

Chiều ngày 25/07/2018, tại TP. 
Vũng Tàu, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật tỉnh đã tổ chức lễ 
ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Trí thức 
và Doanh nhân tỉnh.  

CLB Trí thức và Doanh nhân là 
tổ chức tự nguyện, tự chủ, trực 
thuộc sự quản lý của Liên hiệp các 
hội KH&KT tỉnh BR-VT, nhằm 
tập hợp trí thức và doanh nhân của 
tỉnh với mục đích trao đổi, truyền 
đạt tri thức và kinh nghiệm trong 
quản lý, sản xuất kinh doanh, công 
nghệ và giảng dạy; Giúp kết nối 
các DN, cá nhân, tạo dựng mối 
quan hệ và cơ hội kinh doanh cho 
hội viên; Hỗ trợ quảng bá thương 
hiệu, sản phẩm, dịch vụ của hội 
viên; Tham gia các hoạt động tư 
vấn, phản biện thực hiện các dự án 
trong và ngoài tỉnh, góp phần xây 
dựng tỉnh BR-VT ngày càng giàu 
đẹp. Hiện tại, CLB có trên 100 
thành viên tham gia, chủ nhiệm 
CLB là PGS.TS  Hoàng Văn Quý – 
Phó Chủ tịch Liên hiệp hội 
KH&KT. 

Lễ ra mắt đã diễn ra thành công 
tốt đẹp trong một bầu không khí 
đoàn kết, cùng nhau xây dựng phát 
triển CLB.  

 (Theo Sở KH&CN) 

 
 

 
 Hệ thống truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm RAVI 

 Nhằm quản lý sản xuất rau an 
toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, 
nhóm nghiên cứu thuộc Công ty 
thực phẩm sạch Ravi đã xây dựng 
hệ thống minh bạch truy xuất 
nguồn gốc sản phẩm và chống giả 
RAVI. 

Theo đó, các chỉ số về thời tiết, 
quá trình sinh trưởng của từng loại 
rau, quả… được cài đặt, cập nhật 
liên tục với thuật toán AI và các 
kết quả tương ứng sẽ được đưa ra 
cho người phụ trách canh tác như: 
thời điểm bón phân, lượng nước 
cần bổ sung, thời gian thu hoạch… 
Ưu điểm của hệ thống là các dữ 
liệu của quy trình (tưới nước, bón 
phân, thuốc bảo vệ thực vật…) 
được đưa vào quy trình một cách 
minh bạch và nhờ đó, dễ dàng truy 
xuất nguồn gốc sản phẩm, tạo được 
sự tin cậy cho người tiêu dùng về 
nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. 
Với các tính năng đã được cài đặt, 
hệ thống còn trợ giúp việc lập kế 
hoạch sản xuất, giúp đơn giản, 
thuận tiện hơn, có thể thực hiện từ 
xa (máy tính nối mạng internet). 
Hiện hệ thống được áp dụng tại 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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trang trại của Công ty tại Bắc 
Giang, Yên Bái, Hà Nội và đã 
chuyển giao cho một số đơn vị sản 
xuất trong nước.  

Chi tiết, xin liên hệ: Công ty thực 
phẩm sạch Ravi, A9 Lô 13 Khu đô 
thị Định Công, Hoàng Mai, Hà 
Nội. Website: tracer.vn; Tel: 
0968568096; 0961181907. 
 (khoahocvacongnghevietnam) 

 
 Hệ thống súc rửa tự động bồn 
xăng, dầu chôn ngầm “made in 
Việt Nam” 

 Đây là sản phẩm của đề tài 
“Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ 
thống súc rửa tự động bồn chôn 
ngầm lắp đặt trên xe tải” được Sở 
Khoa học và Công nghệ Thành phố 
Hồ Chí Minh cấp kinh phí cho 
Viện Cơ học và Tin học ứng dụng 
thực hiện. 

Hệ thống gồm các bộ phận: bồn 
chứa nước, máy bơm áp lực, tay 
máy mang đầu phun, tay máy 
mang đầu hút, bồn chứa dầu tạm, 
thiết bị lọc thô, bồn tách nước, 
bình chứa dầu tách, bơm lọc, thiết 
bị lọc tinh, bơm chân không, ống 
dẫn chịu áp lực, tủ điện động lực 
và điều khiển, khung sàn xe tải. 

Nước từ bồn chứa, qua bơm áp 
lực được tăng áp rồi đưa tới hai 
đầu phun gắn trên hai đầu tay máy 

phun để súc rửa bồn. Sau khi được 
súc rửa xong, bộ phận hút sẽ hút 
nước bẩn lên bình chứa tạm và lọc 
tách xăng, dầu, cặn bẩn. “Tất cả 
các quá trình này hoàn toàn tự 
động và chỉ cần 2 công nhân làm 
việc trong khoảng 1 - 1,5h là xong 
một bình chứa xăng” - kỹ sư Linh 
nói và cho biết, các cây xăng chỉ 
cần ngưng 2 - 3h để thực hiện hoạt 
động này, thay vì 2 - 3 ngày nếu 
súc rửa thủ công. 

Đầu tư một hệ thống nói trên 
khoảng hơn 1 tỷ đồng (chưa kể chi 
phí mua xe tải để lắp đặt hệ thống). 
Với giá thành súc rửa một bồn 
xăng tương đương với giá làm thủ 
công, chúng tôi mong muốn được 
chuyển giao công nghệ hoặc hợp 
tác với những công ty vệ sinh bồn 
rửa để sản phẩm nghiên cứu được 
thương mại hóa. 

  (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Chế tạo robot phun thuốc bảo 
vệ thực vật phục vụ sản xuất 
nông nghiệp 

Nhóm nghiên cứu Khoa Công 
nghệ Điện tử và Truyền thông, 
Trường Đại học Công nghệ Thông 
tin và Truyền thông, Đại học Thái 
Nguyên đã nghiên cứu và chế tạo 
thiết bị Robot phun thuốc bảo vệ 
thực vật.  



Số 268 - 8/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 35 

ThS. Nguyễn Thế Dũng, Giảng 
viên Trường Đại học Công nghệ 
thông tin và Truyền thông Thái 
Nguyên cho biết, qua vận hành thử 
nghiệm hoạt động của Robot cho 
thấy thiết bị có khả năng di chuyển 
linh hoạt trên những địa hình khó 
khăn, không bằng phẳng. Hệ thống 
vòi phun được kiểm soát lưu 
lượng, sử dụng linh hoạt giữa dàn 
phun đơn (dùng cho cây ăn quả) và 
dàn phun luống (dùng cho cây rau, 
củ...). Với mục tiêu đảm bảo an 
toàn sức khỏe và nâng cao hiệu 
suất lao động của người nông dân, 
Robot phun thuốc bảo vệ thực vật 
hoàn toàn được điều khiển từ 
khoảng cách xa, mà vẫn đảm bảo 
được hoạt động cũng như theo dõi 
được thông số của hệ thống. 

Robot phun thuốc BVTV thực 
hiện phun với độ xa từ 800m – 
1000m. Robot di chuyển trên địa 
hình có độ dốc tối đa 30˚, vượt qua 
những chướng ngại vật có độ cao 
20cm, và độ rộng bề mặt khoảng 
60cm.  Hệ thống dàn phun có độ 
cao từ 50cm – 2m, nặng 60kg. Tốc 
độ phun của máy bơm là 1,2 
lít/phút. 

Sản phẩm đạt được nhiều kết quả 
như: Giải nhì cuộc thi “Sáng tạo trẻ 
Tỉnh Thái Nguyên năm 2017”, 
Giải Khuyến khích cuộc thi “Nhà 

sáng tạo Việt Nam với Galileo năm 
2017”, và nhiều giải thưởng khác. 

(Theo Sở KH&CN Thái Nguyên) 
 

 
 

 
HỒ SƠ, THỦ TỤC XÁC NHẬN 
HÀNG HOÁ SỬ DỤNG CHO 
ƯƠM TẠO CÔNG NGHỆ 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Quyết định quy định trình tự, 
thủ tục xác nhận hàng hóa sử dụng 
trực tiếp cho phát triển hoạt động 
ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ (KH&CN), đổi mới công 
nghệ; phương tiện vận tải chuyên 
dùng trong dây chuyền công nghệ 
sử dụng trực tiếp cho hoạt động 
sản xuất của dự án đầu tư. 

Trong đó, hồ sơ đề nghị xác nhận 
hàng hóa sử dụng trực tiếp cho 
phát triển hoạt động ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
KH&CN, đổi mới công nghệ gồm: 

1- Văn bản đề nghị xác nhận. 
2- Thuyết minh về hàng hóa 

thuộc Danh mục hoặc đáp ứng tiêu 
chí theo quy định của Bộ KH&CN 
về hàng hóa sử dụng trực tiếp cho 
phát triển hoạt động ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
KH&CN hoặc đổi mới công nghệ. 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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3- Hợp đồng mua bán hoặc hợp 
đồng ủy thác (bản sao có chứng 
thực hoặc bản sao xuất trình kèm 
bản chính để đối chiếu) hoặc các 
tài liệu khác liên quan để xác định 
giao dịch mua bán, nhập khẩu. 

4- Ngoài các tài liệu trên, tổ 
chức, cá nhân đề nghị xác nhận 
nộp các giấy tờ sau: 

- Bản sao có chứng thực (hoặc 
bản sao xuất trình kèm bản chính 
để đối chiếu): Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh (nếu có). 

- Danh mục máy móc, thiết bị, 
phụ tùng, vật tư để thực hiện 
nhiệm vụ KH&CN của cơ sở ươm 
tạo công nghệ, cơ sở ươm tạo 
doanh nghiệp KH&CN (đối với 
trường hợp đề nghị xác nhận hàng 
hóa là máy móc, thiết bị, phụ tùng, 
vật tư chuyên dùng sử dụng trực 
tiếp cho phát triển hoạt động ươm 
tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp KH&CN). 

- Danh mục máy móc, thiết bị để 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN hoặc 
dự án đầu tư đổi mới công nghệ 
(đối với trường hợp đề nghị xác 
nhận hàng hóa là máy móc, thiết bị 
chuyên dùng sử dụng trực tiếp cho 
đổi mới công nghệ). 

Quyết định cũng quy định cụ thể 
trình tự, thủ tục xác nhận hàng hóa 

sử dụng trực tiếp cho phát triển 
hoạt động ươm tạo công nghệ, 
ươm tạo doanh nghiệp KH&CN. 

Theo đó, tổ chức, cá nhân lập 1 
bộ hồ sơ theo quy định nêu trên 
gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu 
điện về UBND tỉnh, thành phố nơi 
có dự án, cơ sở ươm tạo công 
nghệ, ươm tạo doanh nghiệp 
KH&CN hoặc về bộ chủ quản dự 
án, cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm 
tạo doanh nghiệp KH&CN (trong 
trường hợp có bộ chủ quản). 

Trong thời hạn 3 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ 
quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ 
và thông báo cho tổ chức, cá nhân 
nếu hồ sơ không hợp lệ, cần bổ 
sung hoặc sửa đổi. 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan có thẩm quyền có văn bản trả 
lời tổ chức, cá nhân trong đó xác 
định rõ danh mục hàng hóa sử 
dụng trực tiếp cho phát triển hoạt 
động ươm tạo công nghệ, ươm tạo 
doanh nghiệp KH&CN; trường 
hợp từ chối xác nhận phải có văn 
bản nêu rõ lý do. Cơ quan có thẩm 
quyền có văn bản thông báo cho tổ 
chức, cá nhân về việc gia hạn thời 
gian trả lời trong trường hợp phải 
thẩm tra hồ sơ theo quy định. 

 (Theo chinhphu.vn) 


