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KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
ĐÓNG GÓP TRÊN 30% GIÁ 
TRỊ GIA TĂNG CỦA SẢN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP 

Sáng 07/9/2018 tại Hà Nội, Bộ 
Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn (NN&PT NN) đã tổ chức Hội 
nghị tổng kết 10 năm thực hiện 
Nghị quyết Trung ương 7 khóa X 
về nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn. Hội nghị thu hút trên 200 đại 
biểu là đại diện các Bộ, Ban, 
ngành Trung ương, địa phương, 
các chuyên gia, hiệp hội ngành 
hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã 
nông nghiệp,… 

Hội nghị là sự kiện quan trọng 
nhằm đánh giá kết quả đạt được, 
rút ra bài học kinh nghiệm sau 10 
năm thực hiện Nghị quyết; đề xuất 
mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển nông nghiệp, nông dân, nông 
thôn cho thời gian tới.  

Gia tăng giá trị nông sản nhờ 
ứng dụng KH&CN 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc 
Doanh nhấn mạnh, KH&CN đã có 
bước phát triển mới làm tăng sản 
lượng và đóng góp trên 30% giá trị 
gia tăng của sản xuất nông nghiệp, 
các mô hình ứng dụng công nghệ 

cao trong trồng trọt, chăn nuôi, 
thủy sản đã giúp tăng hiệu quả 
kinh tế từ 10-30%. Điều này góp 
phần thay đổi tập quán canh tác và 
nâng cao năng suất, hiệu quả kinh 
tế nông nghiệp. 

Nhờ áp dụng các công nghệ mới 
trong chọn tạo giống cây trồng, 
thời gian chọn tạo giống cây trồng 
mới đã giảm xuống còn từ 3-5 
năm, thay vì 7-10 năm như trước 
đây, trung bình hàng năm Bộ 
NN&PTNT đã công nhận hàng 
chục giống mới/năm. Từ đó nhanh 
chóng gia tăng diện tích trồng các 
giống mới có năng suất, chất lượng 
cao, tính chống chịu tốt. Hiện nay 
cả nước đã có hơn 90% diện tích 
lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện 
tích mía, bông, cây ăn quả... được 
dùng giống mới và KH&CN đóng 
góp trên 30% giá trị gia tăng của 
nông sản. Năm 2017, Việt Nam đã 
trở thành một trong 15 quốc gia 
đứng đầu về xuất khẩu nông sản 
trên thế giới với kim ngạch xuất 
khẩu đạt 36,37 tỷ USD. 

Chỉ tính riêng giai đoạn 2009 -
2017, Bộ Nông nghiệp và PTNT 
đã công nhận 309 giống cây trồng 
và 203 tiến bộ kỹ thuật mới. 
Chương trình giống đã có hiệu quả 
lớn, góp phần đáng kể tăng năng 
suất và chất lượng của nông sản 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Việt. Đến hết năm 2017, 800 tiêu 
chuẩn, 210 quy chuẩn kỹ thuật đã 
được công nhận, ban hành và áp 
dụng hiệu quả.  

Ngoài ra, nhiều địa phương, 
doanh nghiệp đã ứng dụng 
KH&CN, nhất là công nghệ cao để 
nâng cao năng suất, chất lượng và 
vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp 
ứng yêu cầu của cả các thị trường 
khó tính. Các mô hình ứng dụng 
công nghệ cao trong trồng trọt, 
chăn nuôi, thủy sản đã tăng hiệu 
quả kinh tế từ 15 - 30% thông qua 
sử dụng các giống có năng suất, 
chất lượng cao và quy trình sản 
xuất tiên tiến, thích ứng với biến 
đổi khí hậu. 

 
Ứng dụng công nghệ cao trong trồng 

dưa vàng Kim Hoàng Hậu tại Cty CP Mía 
đường Lam Sơn, Thanh Hóa. 

Làn gió mới từ Nghị quyết "tam 
nông" 

Trong báo cáo tổng kết 10 năm 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 
khóa X, Bộ NN&PTNT đã khẳng 
định: “tính đúng đắn của một Nghị 
quyết mang tầm chiến lược của 
Đảng đối với một khu vực chiếm 
gần 70% dân số và khoảng 40% 

lực lượng lao động của cả nước”. 
Điều này được thể hiện rõ nét 
trong những kết quả lớn về nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn mà 
Bộ, ngành và các địa phương đã nỗ 
lực đạt được trong thập kỷ qua. 

Trong 10 năm qua, nông nghiệp 
luôn duy trì được tăng trưởng và 
phát triển khá toàn diện, chất lượng 
tăng trưởng ngày càng được cải 
thiện hơn; tiếp tục khẳng định 
được vị thế quan trọng trong nền 
kinh tế. Sản xuất chuyển mạnh 
theo hướng chất lượng và giá trị 
gia tăng; giá trị và sản lượng nhiều 
nông sản đều tăng mạnh, sản xuất 
nông nghiệp sạch, nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ được quan tâm phát 
triển; góp phần ổn định kinh tế vĩ 
mô, kiểm soát lạm phát, giải quyết 
việc làm, giảm nghèo và nâng cao 
vị thế của Việt Nam trên trường 
quốc tế. 

Giai đoạn 5 năm (2013-2017), 
ngành đã tổ chức thực hiện nghiêm 
túc, quyết liệt và xuyên suốt chủ 
trương cơ cấu lại ngành nông 
nghiệp, bước đầu tạo chuyển biến 
tích cực, rõ nét về sự thống nhất 
cao của toàn xã hội đối với tính tất 
yếu khách quan và yêu cầu cấp 
bách là “phải thay đổi căn bản nền 
sản xuất nông nghiệp theo hướng 
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chuyển mạnh mục tiêu số lượng 
sang chất lượng và giá trị gia 
tăng”.  

Nhờ đó, xuất khẩu nông lâm thủy 
sản tăng nhanh, tiếp tục đóng vai 
trò quan trọng trong việc thúc đẩy 
phát triển nông nghiệp hàng hóa, 
tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, 
góp phần giảm nhập siêu cho cả 
nước. Tổng kim ngạch xuất khẩu 
10 năm (2008 - 2017) đạt 261,28 tỷ 
USD, tăng bình quân 9,24%/năm; 
riêng năm 2017 đạt 36,52 tỷ USD, 
tăng 20,05 tỷ so với năm 2008 và 
dự kiến năm 2018 kim ngạch xuất 
khẩu nông lâm thủy sản đạt 40 tỷ 
USD.  

Đã có 10 nhóm mặt hàng có kim 
ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ USD trở 
lên (năm 2008 chỉ có 5 mặt hàng 
có kim ngạch xuất khẩu từ 1 tỷ 
USD trở lên), trong đó có 5 mặt 
hàng (tôm, trái cây, hạt điều, cà 
phê và đồ gỗ) đạt kim ngạch xuất 
khẩu trên 3 tỷ USD  (năm 2008 có 
2 mặt hàng đạt kim ngạch xuất 
khẩu trên 3 tỷ USD). Nông sản 
Việt Nam hiện có mặt trên 180 
quốc gia và vùng lãnh thổ. Xuất 
khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 
2 khu vực Đông Nam Á và thứ 15 
thế giới.  

Trong 6 tháng đầu năm 2018, sản 
xuất toàn ngành tiếp tục tăng 

trưởng mạnh; tốc độ tăng trưởng 
vượt mục tiêu đã đề ra và đạt mức 
cao; GDP nông lâm thủy sản 6 
tháng đầu năm tăng 3,93%, đạt 
mức tăng cao nhất trong 10 năm 
gần đây.  

Theo đó, nông dân đã phát huy 
vai trò chủ thể, tích cực thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu sản xuất, ứng 
dụng KH&CN, tham gia chuỗi giá 
trị, nhất là trong xây dựng nông 
thôn mới; thu nhập ngày càng tăng, 
đời sống vật chất và tinh thần 
không ngừng được nâng cao; dân 
chủ được phát huy theo phương 
châm “dân biết, dân bàn, dân làm, 
dân kiểm tra, dân hưởng lợi”.  

Ngoài ra, phong trào xây dựng 
nông thôn mới có sức lan tỏa cao, 
trở thành phong trào sâu rộng với 
sự tham gia vào cuộc của cả hệ 
thống chính trị, người dân, bộ mặt 
nông thôn có nhiều đổi mới, văn 
minh, hiện đại hơn.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
CHÍNH SÁCH MỚI CỦA 
CHÍNH PHỦ VỀ THU HÚT 
ĐẦU TƯ KHỞI NGHIỆP SÁNG 
TẠO TỪ CÁC NGUỒN TRONG 
VÀ NGOÀI NƯỚC 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý 
kiến chỉ đạo (Công văn số 
1128/TTg-ĐMDN ngày 31/8/2018) 
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về giải pháp thu hút đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo (KNST) từ các 
nguồn trong và ngoài nước. 

 
Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ 

giao Bộ Khoa học và Công nghệ 
tiếp tục triển khai Đề án "Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo đến năm 2025" (Đề án 844) hỗ 
trợ các tổ chức ươm tạo, đào tạo, tổ 
chức thúc đẩy kinh doanh để nâng 
cao năng lực cho các doanh nghiệp 
KNST. Nghiên cứu đề xuất ban 
hành các chính sách cần thiết nhằm 
thúc đẩy môi trường KNST hoạt 
động và phát triển. Thông qua Ban 
Điều hành Đề án 844, tổ chức các 
cuộc gặp thường niên với các nhà 
đầu tư và doanh nghiệp KNST 
trong nước, quốc tế. 

Bộ Khoa học và Công nghệ xây 
dựng dự thảo Điều lệ tổ chức, hoạt 
động của Quỹ Đổi mới công nghệ 
quốc gia (NATIF), bổ sung quy 
định doanh nghiệp KNST là đối 
tượng nhận hỗ trợ của Quỹ, trình 
Chính phủ ban hành trong năm 
2019. Cụ thể, bổ sung hoạt động 
tài trợ, cho vay ưu đãi, hỗ trợ lãi 
suất vay vốn, bảo lãnh vay vốn, hỗ 

trợ vốn cho các doanh nghiệp 
KNST để ươm tạo công nghệ, phát 
triển ý tưởng, mô hình kinh doanh. 
Doanh nghiệp KNST cần đảm bảo 
các điều kiện được hỗ trợ theo quy 
định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp 
nhỏ và vừa, đồng thời đảm bảo các 
tiêu chí do Quỹ đề ra đối với từng 
ngành, lĩnh vực. 

Bộ Khoa học và Công nghệ: Chủ 
trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài Chính xây dựng tiêu 
chí xác định nhà đầu tư cá nhân và 
doanh nghiệp KNST; Tiếp tục triển 
khai Cổng Thông tin hỗ trợ khởi 
nghiệp quốc gia, tổ chức sàng lọc, 
chọn lựa doanh nghiệp KNST tiêu 
biểu, chất lượng để đưa thông tin 
đến các nhà đầu tư trong nước và 
quốc tế; Hỗ trợ việc thành lập, hoạt 
động của các câu lạc bộ, mạng lưới 
các “nhà đầu tư thiên thần” trong 
nước và kết nối với mạng lưới các 
“nhà đầu tư thiên thần” toàn cầu để 
tăng cường đầu tư cho khởi nghiệp 
trong và ngoài Việt Nam… 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ 
Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu, xây dựng ban hành cơ chế tài 
chính thực hiện Đề án 844 nhằm 
thúc đẩy môi trường KNST, tạo 
điều kiện thuận lợi cho các doanh 
nghiệp KNST hoạt động và phát 
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triển, trong đó có các nội dung chi 
phù hợp với KNST như chi cho đại 
diện các doanh nghiệp KNST tiêu 
biểu tham gia các vườn ươm/khu 
làm việc chung nổi tiếng trên thế 
giới; cho các hoạt động của đại 
diện KNST của Việt Nam tại một 
số hệ sinh thái KNST; cho phép 
việc tài trợ trực tiếp cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đối 
với các nội dung quan trọng như 
tìm hiểu thị trường, thuê chuyên 
gia, trả công lao động và thương 
mại hóa công nghệ, sản phẩm và 
dịch vụ mới. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp 
với Bộ Khoa học và Công nghệ 
xây dựng cơ chế tài chính cho Quỹ 
NATIF, trình Chính phủ ban hành 
trong năm 2019. Theo đó, đối với 
các hoạt động hỗ trợ cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cần 
quy định cụ thể về các hình thức 
hỗ trợ, hạn mức hỗ trợ cho các 
nhóm dự án. Xây dựng các nội 
dung chi và định mức chi phù hợp 
với hoạt động đặc thù của doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Đồng 
thời, xây dựng quy trình đánh giá, 
thẩm định các dự án để đảm bảo 
việc hỗ trợ có hiệu quả. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với Bộ KH&CN nghiên 
cứu, đề xuất phương án cải thiện 

quy trình cấp giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư của nhà đầu tư 
nước ngoài vào Việt Nam sao cho 
nhanh chóng và thuận lợi hơn đối 
với các trường hợp ngành nghề 
chưa có trong các điều ước quốc tế 
về đầu tư mà Việt Nam là thành 
viên. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ 
trì, phối hợp với các Bộ Tài chính, 
KH&CN xây dựng cơ chế đặc thù 
liên quan đến mua sắm công từ 
doanh nghiệp KNST. 

Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ 
KH&CN và Phòng Thương mại và 
Công nghiệp Việt Nam tiếp tục 
triển khai đưa hoạt động đào tạo 
khởi nghiệp vào các trường đại 
học. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Ngoại giao phối hợp với các Bộ 
KH&CN, Công Thương nghiên 
cứu, trình Chính phủ phương án cử 
nhân lực chuyên trách hỗ trợ khởi 
nghiệp Việt Nam tại một số hệ sinh 
thái khởi nghiệp lớn trên thế giới; 
phương án thuê không gian làm 
việc chung tại các địa điểm đó để 
hỗ trợ một số doanh nghiệp khởi 
nghiệp tiềm năng Việt Nam đặt cơ 
sở làm việc, kết nối với nhà đầu tư, 
chuyên gia, mở rộng thị trường 
quốc tế. 

Bộ Lao động - Thương binh và 
Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
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quan liên quan nghiên cứu, đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính 
liên quan đến cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam, đặc biệt là nội 
dung liên quan tới bằng cấp tương 
tự tại Việt Nam nhằm tạo thuận lợi 
cho nhân lực nước ngoài làm việc 
tại doanh nghiệp khởi nghiệp. 

 (Tổng hợp) 
 

THỦ TƯỚNG: ĐỔI MỚI TƯ 
DUY QUẢN TRỊ SẼ THÚC 
ĐẨY CÔNG NGHỆ PHÁT 
TRIỂN 

Sáng ngày 8/9, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc 
làm việc với Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

Tại cuộc làm việc, Quyền Bộ 
trưởng Thông tin và Truyền thông 
(TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã 
báo cáo những nội dung cơ bản về 
hoạt động của Bộ trong thời gian 
qua, tập trung vào hai lĩnh vực 
chính là công nghệ và tuyên 
truyền. 

Sau khi lắng nghe các ý kiến phát 
biểu về tình hình thời gian qua và 
giải pháp cho sự phát triển của 
ngành TT&TT, kết luận cuộc làm 
việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân 
Phúc nhấn mạnh vai trò, trách 
nhiệm của Bộ TT&TT trong phát 

triển lĩnh vực quản lý để đóng góp 
vào khát vọng của dân tộc trong 
lĩnh vực công nghệ, báo chí, khát 
vọng đưa Việt Nam trở thành 
cường quốc về công nghệ. 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc 

với Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Thủ tướng nhìn nhận trong thời 
gian qua, ngành tăng trưởng cao 
hơn mức tăng trưởng GDP, tăng 
đến 18% về doanh thu. Cùng với 
đó, báo chí cách mạng có đóng góp 
quan trọng vào sự phát triển đất 
nước. Ngành có nhiều nhân tài, 
nhiều doanh nghiệp, tập đoàn công 
nghệ, trong đó có tập đoàn “tỷ 
USD”. 

Với sự tham mưu của Bộ TT&TT 
và các bộ, ngành chức năng khác, 
Chính phủ đã chủ động đón bắt 
thời cơ cách mạng công nghiệp 
4.0. Thủ tướng cũng đánh giá cao 
Bộ đã chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan bảo đảm an toàn, an 
ninh thông tin. Quyền Bộ trưởng 
TT&TT đã đoàn kết, thống nhất, 
tập hợp lực lượng khoa học công 
nghệ và doanh nghiệp, một lực 
lượng quan trọng đối với sự phát 
triển đất nước. 
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Tuy nhiên, theo Thủ tướng, còn 
tồn tại một số mặt hạn chế, yếu 
kém như triển khai quy hoạch báo 
chí chậm. Quản lý báo chí, mạng 
xã hội còn nhiều hạn chế, bất cập. 
Tình trạng báo chí bị thương mại 
hóa với việc đăng tải thông tin, 
hình ảnh thiếu văn hóa, thiếu nhân 
văn và phản giáo dục, tác động tiêu 
cực, làm suy giảm niềm tin của 
công chúng đối với báo chí. Thông 
tin phản bác, xử lý khủng hoảng 
truyền thông chưa kịp thời. 

Công tác tham mưu cơ chế, chính 
sách vẫn còn những trường hợp 
chậm, chất lượng chưa cao, thậm 
chí còn để xảy ra sai sót, vi phạm. 

Việc phân bổ băng tần viễn thông 
phục vụ phát triển, hoàn thiện chất 
lượng dịch vụ mạng 4G, tiến tới 
5G còn lúng túng, chậm trễ (tốc độ 
mạng 4G tại Việt Nam đứng thứ 75 
trên thế giới). 

Việt Nam là một trong những 
nước có nguy cơ nhiễm mã độc cao 
trên thế giới, là một trong các nước 
đứng đầu về tỷ lệ lây nhiễm phần 
mềm độc hại qua các thiết bị đa 
phương tiện, tuy nhiên còn lúng 
túng, bị động trong việc khắc phục. 

Trong bối cảnh cách mạng công 
nghiệp 4.0, Thủ tướng cho rằng, 
chúng ta cần tiến tới một nền kinh 
tế số, xây dựng Chính phủ điện tử, 

tiến tới Chính phủ số, phát triển 
thương mại điện tử, xây dựng 
thành phố thông minh, áp dụng 
nhanh hơn, tốt hơn trí tuệ nhân tạo, 
Internet kết nối vạn vật (IoT), tự 
động hóa, robot, dữ liệu lớn… hiện 
đang làm thay đổi mô hình kinh 
doanh, phương thức hoạt động trên 
mọi lĩnh vực. 

Việc đổi mới tư duy về quản trị 
nhà nước không chỉ thúc đẩy sự 
phát triển công nghệ mà còn phải 
bảo vệ cuộc sống của người dân an 
toàn trong không gian số. 

Để bắt kịp cách mạng công 
nghiệp 4.0, cần tiến hành số hóa 
quốc gia càng nhanh càng tốt. 
Chuyển đổi số phải là nền tảng đi 
sâu vào mọi ngành, lĩnh vực, tổ 
chức, doanh nghiệp của cả khu vực 
công và tư. Bộ TT&TT phải giữ 
vai trò dẫn dắt công tác này, đi đầu 
trong đổi mới tư duy, thử nghiệm 
những cách làm mới, chủ động đề 
xuất cơ chế chính sách có tính đột 
phá, cùng các bộ, ngành liên quan 
tích cực hợp tác, hỗ trợ để nước ta 
có thể trở thành một trong những 
nước đi đầu trong cách mạng công 
nghiệp 4.0. 

Thủ tướng đề nghị, nhiệm vụ 
quan trọng của Bộ TT&TT là công 
tác quản lý báo chí. Bộ cần khẩn 
trương triển khai thực hiện quy 
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hoạch báo chí theo kết luận của Bộ 
Chính trị và các chỉ đạo của Chính 
phủ, Thủ tướng Chính phủ. Phối 
hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo 
Trung ương trong việc chỉ đạo, 
định hướng thông tin báo chí, thực 
hiện nhiệm vụ tuyên truyền, bảo 
đảm khách quan, chính xác, đầy 
đủ, kịp thời các chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách, pháp 
luật của Nhà nước, cũng như các 
biện pháp mới, mạnh mẽ của 
Chính phủ, các cấp, các ngành 
trong phát triển kinh tế xã hội, bảo 
đảm quốc phòng, an ninh, đối 
ngoại. Đấu tranh phản bác đối với 
những luận điệu xuyên tạc, thông 
tin xấu độc; xử lý nghiêm các vi 
phạm. 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn 
bản pháp luật về quản lý báo chí, 
thông tin điện tử và mạng xã hội. 
Có giải pháp hiệu quả để giám sát, 
quản lý các mạng xã hội. Đẩy 
mạnh ứng dụng công nghệ thông 
tin để phân tích dự báo xu thế 
thông tin và những vấn đề nổi cộm 
trên mạng xã hội. Tăng cường 
công tác quản lý đối với các nhà 
xuất bản và hoạt động xuất bản, 
bảo đảm theo đúng các quy định 
của Luật Xuất bản, khắc phục các 
sai sót trong hoạt động xuất bản. 

Tập trung hoàn thiện các cơ chế, 

chính sách pháp luật, tháo gỡ các 
khó khăn để đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin, phát triển hạ 
tầng viễn thông. Chỉ đạo xây dựng 
một số doanh nghiệp dẫn đầu, đầu 
tầu cho cách mạng công nghiệp 
4.0. 

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp 
công nghệ thông tin, điện tử viễn 
thông từ khâu nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo để nước ta chuyển từ nước 
nhập khẩu thành nước sản xuất các 
sản phẩm này, từ nước gia công 
phần mềm cho nước ngoài thành 
nước phát triển phần mềm. 

Ứng dụng công nghệ cao để ngày 
càng có nhiều sản phẩm công nghệ 
thông tin mang nhãn hiệu “Made in 
Viet Nam”, đưa nước ta thành 
cường quốc về công nghệ thông 
tin, hỗ trợ đắc lực cho việc phát 
triển thông minh trong các lĩnh vực 
kinh tế, xã hội. Công nghiệp công 
nghệ thông tin không chỉ sản xuất 
các sản phẩm dân dụng mà còn 
phục vụ quốc phòng, an ninh như 
vệ tinh viễn thám, ra đa, thiết bị 
bay không người lái, hệ thống chỉ 
huy điều khiển… 

Triển khai các giải pháp để đảm 
bảo an toàn, an ninh mạng. Chú 
trọng việc đào tạo, chuyển đổi 
nhân lực đáp ứng nhu cầu đổi mới 
công nghệ và sản xuất của cách 
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mạng công nghiệp 4.0. 
Tăng cường phối hợp với các cơ 

quan liên quan trong công tác tham 
mưu, giúp Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ trong phát triển Chính 
phủ điện tử giai đoạn 2018-2020, 
định hướng đến năm 2025, trong 
đó chú trọng hoàn thiện một số thể 
chế như cơ chế đầu tư mua sắm, 
thuê sản phẩm dịch vụ công nghệ 
thông tin, định danh điện tử cho tổ 
chức cá nhân… Khẩn trương xây 
dựng khung kiến trúc Chính phủ 
điện tử Việt Nam, hướng tới Chính 
phủ số và dữ liệu mở tiếp cận cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0… 

Tiếp tục tạo môi trường đầu 
tư kinh doanh thuận lợi cho người 
dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực 
công nghệ thông tin và truyền 
thông. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 
 
CHƯƠNG TRÌNH KHCN 
PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI: PHÁT HUY LỢI 
THẾ CỦA TỪNG VÙNG, MIỀN 

Văn phòng Chính phủ vừa có 
Thông báo kết luận của Phó Thủ 
tướng Chính phủ Vương Đình Huệ 
tại Hội nghị Tổng kết Chương 

trình khoa học công nghệ phục vụ 
xây dựng nông thôn mới giai đoạn 
2012-2017 và định hướng giai 
đoạn 2018-2020. 

 
Ảnh minh họa 

Thông báo nêu rõ, cơ bản đồng ý 
với nhiệm vụ, giải pháp của 
Chương trình khoa học công nghệ 
phục vụ xây dựng nông thôn mới 
giai đoạn 2018-2020 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và 
Ban Chỉ đạo Chương trình, Phó 
Thủ tướng lưu ý phát huy những 
kết quả đạt được trong giai đoạn 1, 
chương trình giai đoạn 2 cần tập 
trung vào các nhiệm vụ gắn với 
những vấn đề cấp thiết, xuất phát 
từ thực tiễn, phát huy vai trò chủ 
thể của người nông dân và cộng 
đồng, trong đó, tiếp tục hoàn thiện 
cơ chế chính sách thực hiện 
Chương trình, nhất là cơ chế chính 
sách hỗ trợ các vùng khó khăn 
(thôn, bản), nâng cao vai trò của 
người dân để phấn đấu vươn lên, 
cải thiện môi trường nông thôn, 
bảo tồn và phát huy các giá trị văn 
hóa dân tộc, an ninh trật tự nông 
thôn, phát huy nguồn lực; đánh giá 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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bước đầu những kết quả đạt được 
giai đoạn 2016 - 2020, để đề xuất 
mô hình xây dựng nông thôn mới 
sau năm 2020. 

Chương trình trong giai đoạn tới 
cần ưu tiên tập trung chỉ đạo triển 
khai các mô hình, dự án chuyển 
đổi sản xuất gắn với thực tiễn, 
chuyển giao ứng dụng, phát huy lợi 
thế của từng vùng, miền để phát 
triển kinh tế nông thôn, nâng cao 
thu nhập cho người dân nông thôn, 
xây dựng nông thôn mới gắn với 
đô thị hóa… trong đó, đặc biệt chú 
trọng đến các dự án, mô hình phục 
vụ triển khai Chương trình mỗi xã 
một sản phẩm. 

Khẩn trương hoàn thiện, bổ sung 
các văn bản pháp quy để kịp thời 
triển khai thực hiện Chương trình. 
Cần hoàn thiện quy trình để đẩy 
nhanh tiến độ tuyển chọn, giao trực 
tiếp các nhiệm vụ phù hợp với đặc 
thù của Chương trình, nhất là đối 
với các nhiệm vụ đột xuất, theo đặt 
hàng của Ban Chỉ đạo Trung ương 
các chương trình mục tiêu quốc 
gia, các Bộ, ngành và địa phương. 
Cần xác định rõ tiêu chí lựa chọn 
đề tài, dự án để đảm bảo sự chặt 
chẽ trong quá trình tuyển chọn, 
tránh dàn trải, tập trung được 
nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ 
trọng tâm. Đối với những đề xuất 

có quy mô nhỏ của các địa phương 
nên lồng ghép thành những nhiệm 
vụ lớn, giải quyết những vấn đề có 
tính liên ngành, liên vùng. 

Trong quá trình triển khai 
Chương trình, cần tạo điều kiện 
thuận lợi để phát huy vai trò các 
nhà khoa học, các cơ quan nghiên 
cứu trong nghiên cứu khoa học gắn 
với thực tiễn, để phát hiện, đề xuất 
các giải pháp, mô hình ứng dụng 
khoa học công nghệ giải quyết các 
vấn đề cấp bách của thực tiễn trong 
triển khai Chương trình xây dựng 
nông thôn mới; các cơ quan, đơn vị 
chủ trì thực hiện nhiệm vụ phải gắn 
kết chặt chẽ với các đơn vị đặt 
hàng và ứng dụng kết quả, nhằm 
bám sát được mục tiêu đề ra. Các 
đề tài nghiên cứu ứng dụng, các dự 
án xây dựng mô hình nhất thiết 
phải có hiệu quả thực tiễn, đồng 
thời góp phần làm sáng tỏ các cơ 
sở khoa học và thực tiễn để giải 
quyết những vướng mắc trong xây 
dựng nông thôn mới gắn với mức 
độ hài lòng của người dân. Khuyến 
khích, phát huy tính phản biện 
khách quan của các đề tài, nhất là 
những nghiên cứu về cơ sở lý luận, 
cơ chế, chính sách thúc đẩy xây 
dựng nông thôn mới. 

Chương trình cần lồng ghép 
nguồn lực của các Chương trình 
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khoa học công nghệ trong cả nước 
phục vụ xây dựng nông thôn mới, 
nhất là phối hợp có hiệu quả với ba 
Chương trình khoa học công nghệ 
vùng: Tây Bắc, Tây Nguyên và 
Tây Nam Bộ, ưu tiên nghiên cứu 
xây dựng các mô hình nông thôn 
mới kiểu mẫu, nông thôn mới đặc 
thù cho các vùng. Đồng thời cần 
mở rộng sự tham gia của các doanh 
nghiệp, hợp tác xã và nông dân, 
huy động nhiều hơn các nguồn lực 
ngoài nhà nước cho thực hiện 
Chương trình. Huy động các dự án, 
chương trình hợp tác quốc tế để 
triển khai Chương trình, nhất là 
triển khai các dự án xây dựng mô 
hình ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc 
biệt khó khăn, vùng đồng bào dân 
tộc ít người.  

Lãnh đạo các Bộ, ngành, địa 
phương cần chủ động rà soát, phát 
hiện những vấn đề cấp thiết trong 
xây dựng nông thôn mới để đề xuất 
đưa vào chương trình khoa học 
công nghệ, đồng thời tạo điều kiện 
thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với 
các tổ chức, cá nhân chủ trì đề tài, 
dự án để triển khai thực hiện trên 
địa bàn đảm bảo chất lượng, tiến 
độ và đúng định hướng của 
Chương trình. Ban Chỉ đạo 
Chương trình, Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn chủ động, 

phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ kiểm tra giám sát, chỉ 
đạo các cơ quan quản lý triển khai 
thực hiện Chương trình có hiệu 
quả.   

Về giải pháp để huy động vốn đối 
ứng từ ngân sách các địa phương, 
nguồn tài trợ từ các tổ chức hợp tác 
quốc tế, của doanh nghiệp, nguồn 
kinh phí lồng ghép từ các chương 
trình phát triển kinh tế, xã hội và 
chương trình khoa học công nghệ 
khác có liên quan, nhất là các 
Chương trình khoa học và công 
nghệ các vùng: Tây Bắc, Tây 
Nguyên, Tây Nam Bộ, Phó Thủ 
tướng đồng ý về chủ trương, giao 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ: 
Tài chính, Khoa học và Công nghệ 
đề xuất cơ chế, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ xem xét, quyết định. 

Về tiếp nhận và nhân rộng các 
kết quả nghiên cứu của Chương 
trình đã được đánh giá, nghiệm thu 
theo quy định, trong đó, về việc đề 
xuất các cơ chế chính sách, giao 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn phối hợp với các Bộ, cơ quan 
liên quan đề xuất sử dụng kết quả 
nghiên cứu của các đề tài để xây 
dựng các chính sách phục vụ tái cơ 
cấu ngành, xây dựng nông thôn 
mới. 



Số 269 - 9/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 12 

Về giải pháp khoa học công nghệ 
đã được đúc kết thành tài liệu, sổ 
tay hướng dẫn, quy trình, giao các 
cơ quan quản lý các ngành, các tổ 
chức chuyển giao khoa học, công 
nghệ, các cơ quan truyền thông tổ 
chức phổ biến rộng rãi cho người 
dân thực hiện; về những mô hình 
liên kết sản xuất, xây dựng nông 
thôn mới có hiệu quả, giao Ủy ban 
nhân dân các tỉnh thành phố quan 
tâm và tạo điều kiện để các doanh 
nghiệp, tổ chức khoa học công 
nghệ, các hợp tác xã tham gia nhân 
rộng mô hình và thực hiện liên kết 
một cách thiết thực, chặt chẽ và 
hiệu quả. 

Mặc dù nguồn lực hỗ trợ còn 
nhiều khó khăn, nhưng sau 5 năm 
triển khai thực hiện, với sự ủng hộ 
rộng rãi và phối hợp khá chặt chẽ 
của các bộ, ngành và địa phương, 
Chương trình đã thực hiện được 69 
nhiệm vụ khoa học công nghệ (47 
đề tài và 22 dự án), bám sát các 
mục tiêu và nội dung của Chương 
trình, cơ bản phù hợp với yêu cầu 
của Chương trình mục tiêu quốc 
gia xây dựng nông thôn mới, cụ 
thể: Triển khai xây dựng được 185 
mô hình chuyển giao kết quả 
nghiên cứu và liên kết sản xuất - 
tiêu thụ nông sản thuộc nhiều lĩnh 
vực ngành nghề, 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. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

CÔNG BỐ SÁCH VÀNG SÁNG 
TẠO VIỆT NAM NĂM 2018 

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 
năm 2018 vinh danh 73 công trình, 
giải pháp sáng tạo tiêu biểu, có ý 
nghĩa quan trọng đối với nền khoa 
học và công nghệ (KH&CN) nước 
nhà. 

Ngày 30/8/2018, tại Hà Nội, Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ 
KH&CN và các bộ, ngành liên 
quan phối hợp tổ chức Lễ công bố 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 
2018 và phát động đợt thi đua đặc 
biệt chào mừng Đại hội Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam các cấp.  

Là năm thứ ba liên tiếp công bố 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, kế 
thừa, phát huy kết quả từ 2 lần 
công bố Sách vàng Sáng tạo Việt 
Nam năm 2016 và năm 2017, năm 
nay Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 
giới thiệu 73 công trình, giải pháp 
sáng tạo KH&CN. Đó là những 
công trình tiêu biểu, có giá trị hỗ 
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trợ cộng đồng nâng cao đời sống, 
phát triển kinh tế, đảm bảo môi 
trường… các lĩnh vực hóa học, vật 
lý, sinh học… được ứng dụng 
trong các ngành công nghiệp, nông 
nghiệp công nghệ cao, khai 
khoáng, quốc phòng. Có những 
sáng tạo khởi nguồn từ quá trình 
lao động của bà con nông dân và 
trở lại phục vụ sản xuất nhưng 
năng suất, hiệu quả tăng thêm 
nhiều lần; có nhiều giải pháp ứng 
dụng trong sản xuất, chế biến; tiết 
kiệm năng lượng, thực sự góp phần 
nâng cao hiệu quả, hiệu suất của 
nền kinh tế. 

Trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc 
thi sáng tạo KH&CN trong cả 
nước, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ 
thuật toàn quốc và Giải thưởng 
Sáng tạo KH&CN Việt Nam, Ủy 
ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, Bộ KH&CN, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam đã tiếp tục phối hợp chặt chẽ, 
tuyển chọn những công trình, giải 
pháp sáng tạo KH&CN tiêu biểu 
và cho ra mắt Sách vàng Sáng tạo 
Việt Nam để công bố rộng rãi, tôn 
vinh và biểu dương các tác giả, 
nhóm tác giả. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt 
trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh 

Mẫn đã chính thức kéo băng khai 
trương, công bố Sách vàng Sáng 
tạo Việt Nam 2018. Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang và các đồng chí 
lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao 
Sách vàng, Giấy chứng nhận cho 
các tác giả, nhóm tác giả có công 
trình được công bố trong Sách 
vàng Sáng tạo Việt Nam 2018.  

Phát biểu tại Lễ công bố, Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang nhấn 
mạnh, phát triển và ứng dụng 
KH&CN  là quốc sách hàng đầu, là 
một trong những động lực quan 
trọng nhất để phát triển kinh tế-xã 
hội và bảo vệ Tổ quốc. Thời gian 
qua, nền KH&CN nước nhà đã có 
bước phát triển mạnh mẽ, đạt được 
nhiều thành tựu đáng tự hào trên 
các lĩnh vực. Tiềm lực KH&CN 
được nâng lên; quản lý nhà nước 
về KH&CN được đổi mới; hệ 
thống pháp luật về KH&CN được 
hoàn thiện; thị trường KH&CN 
từng bước được hình thành và phát 
huy hiệu quả; đội ngũ cán bộ 
KH&CN ngày càng lớn mạnh, 
trưởng thành về mọi mặt, có nhiều 
đóng góp vào sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế của đất nước.  

Chủ tịch nước Trần Đại Quang 
ghi nhận 73 công trình, giải pháp 
sáng tạo xuất sắc, tiêu biểu, có ý 
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nghĩa quan trọng đối với nền 
KH&CN nước nhà, được ứng dụng 
hiệu quả trong các lĩnh vực: Nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao; 
bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức 
khỏe nhân dân; phát triển kết cấu 
hạ tầng; năng lượng tái tạo; thích 
ứng với biến đổi khí hậu; quốc 
phòng, an ninh…  

 
Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam Trần Thanh Mẫn kéo băng khai 

trương, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt 
Nam 2018 

Trên tinh thần này, Chủ tịch nước 
Trần Đại Quang đề nghị đội ngũ 
cán bộ KH&CN cần tiếp tục quán 
triệt sâu sắc chủ trương, chính sách 
của Đảng, Nhà nước về phát triển 
KH&CN; đẩy mạnh nghiên cứu và 
nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng 
dụng KH&CN, phục vụ thiết thực 
việc phát triển lực lượng sản xuất 
hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao 
sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo 
vệ môi trường, bảo đảm quốc 
phòng, an ninh. 

Trên cơ sở tổ chức tốt các cuộc 
thi sáng tạo KH&CN trong cả 
nước, Chủ tịch nước Trần Đại 

Quang đề nghị Ủy ban Trung ương 
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ 
KH&CN, Liên hiệp các Hội Khoa 
học và Kỹ thuật Việt Nam tiếp tục 
phối hợp chặt chẽ, tuyển chọn 
những công trình, giải pháp sáng 
tạo KH&CN tiêu biểu và cho ra 
mắt Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 
để công bố rộng rãi, tôn vinh và 
biểu dương các tác giả, nhóm tác 
giả; qua đó cổ vũ, động viên mạnh 
mẽ phong trào thi đua sáng tạo, 
ứng dụng tiến bộ KH&CN  trong 
mọi tầng lớp nhân dân, góp phần 
đưa nền KH&CN nước nhà vươn 
lên tiến kịp các nước tiên tiến trong 
khu vực và trên thế giới trong cuộc 
cách mạng công nghiệp lần thứ tư, 
phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản 
trở thành nước công nghiệp theo 
hướng hiện đại. 

Nhân dịp Đoàn Chủ tịch Ủy ban 
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam phát động thi đua chào mừng 
Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam các cấp và Đại hội đại biểu 
toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024, Chủ 
tịch nước Trần Đại Quang nhấn 
mạnh, đây là đợt thi đua đặc biệt 
gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện 
học tập và làm theo tư tưởng, đạo 
đức, phong cách Hồ Chí Minh, 
nhằm khơi dậy, động viên, lôi cuốn 
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đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn 
viên, hội viên và các tầng lớp nhân 
dân hăng hái thi đua lao động giỏi, 
lao động sáng tạo, hoàn thành xuất 
sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, 
địa phương.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
CẦN HÌNH THÀNH MẠNG 
LƯỚI CÁC NHÀ KHOA HỌC 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 4.0 

Doanh nghiệp Việt Nam đang 
đứng trước những thách thức rất 
lớn giữa nhu cầu và khả năng ứng 
dụng công nghệ robot và cơ điện 
tử trong quá trình sản xuất. Vì thế, 
cần những nhà khoa học, chuyên 
gia công nghệ cùng phối hợp để 
trả lời câu hỏi “Ai?” và “Làm như 
thế nào?” để giải quyết những 
thách thức này. 

Đây là quan điểm của Thứ trưởng 
Bộ Công Thương Hoàng Quốc 
Vượng nêu ra tại hội thảo “Công 
nghệ Robotics – Mechatronics 
trong cách mạng công nghiệp 4.0: 
Nhu cầu và giải pháp cho doanh 
nghiệp Việt Nam”, do Bộ Công 
Thương phối hợp với Bộ KH&CN, 
Bộ KH&ĐT diễn ra ngày 21/8. 

Báo cáo của Bộ Công Thương 
cho hay, trong năm 2018, theo kết 
quả điều tra, số lượng các doanh 
nghiệp của Việt Nam quan tâm đầu 

tư, ứng dụng những công nghệ 
mới, đặc biệt công nghệ cốt lõi của 
công nghiệp 4.0 vào trong quá 
trình sản xuất còn rất khiêm tốn. 
Mặc dù hiện nay các doanh nghiệp 
có nhu cầu lớn, nhưng chưa có đủ 
tiềm lực và định hướng chiến lược 
trong quá trình đầu tư này.  

PGS.TS. Hồ Anh Văn, Trường 
Khoa học vật liệu JAIST (Nhật 
Bản) cho biết, trong khi rất nhiều 
ngành nghề có thể ứng dụng công 
nghệ robot, không chỉ trong sản 
xuất công nghiệp. Robot mềm có 
thể ứng dụng trong nông nghiệp, 
hái quả, hay y tế, chăm sóc người 
già, phẫu thuật... thì hiện ứng dụng 
robot vào thị trường Việt Nam 
chưa có nhiều. 

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cũng 
nhận định, với trên 97% các doanh 
nghiệp Việt Nam hiện nay là các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí 
siêu nhỏ, nên gặp nhiều khó khăn 
thách thức về nguồn vốn, trình độ 
khoa học công nghệ, nguồn nhân 
lực và năng lực đổi mới sáng tạo 
còn rất thấp. Mối liên kết giữa 
doanh nghiệp với các tổ chức khoa 
học và công nghệ còn hạn chế, 
chưa hiệu quả. 

Bởi vậy, Thứ trưởng Bộ Công 
Thương Cao Quốc Hưng cho rằng, 
cần có bước đi cụ thể, phù hợp để 
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đảm bảo đón nhận thành công 
những cơ hội mà công nghệ robot 
và cơ điện tử mang lại. 

“Phải làm thế nào để các nhà 
khoa học, chuyên gia công nghệ là 
người Việt Nam ở nước ngoài 
trong lĩnh vực công nghệ robot và 
cơ điện tử có thể hình thành mạng 
lưới tham gia liên kết với các cơ 
quan, tổ chức, chuyên gia trong 
nước dưới nhiều hình thức, phương 
thức và cơ chế khác nhau”, Thứ 
trưởng nêu vấn đề. 

Một số phương thức mà lãnh đạo 
Bộ Công Thương nêu ra như: Phối 
hợp với các trường Đại học, Viện 
nghiên cứu trong nước cùng thực 
hiện các dự án, đề tài nghiên cứu 
khoa học; Phối hợp với các trường 
Đại học trong nước tham gia đào 
tạo, biên soạn giáo trình, tham dự 
các hội thảo khoa học, hội thảo 
chuyên đề; Phối hợp với các doanh 
nghiệp công nghệ, tổ chức khoa 
học công nghệ tham gia tư vấn, hỗ 
trợ doanh nghiệp Việt Nam trong 
quá trình đổi mới công nghệ sản 
xuất, sáng tạo phát triển sản phẩm 
mới. 

Cũng nói về sự quan trọng của 
việc kết nối, ông Trần Việt Hoà, 
Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công 
nghệ (Bộ Công Thương) cho rằng, 
một trong những đặc trưng cơ bản 

của Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 là sự kết nối: Kết nối giữa 
thế giới thực và thế giới ảo; Kết 
nối vạn vật qua Internet; Kết nối 
liên ngành, lĩnh vực trong khoa học 
và công nghệ... 

“Chính sự kết nối này là động lực 
để Cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4 đem lại những đột phá và 
biến đổi về bản chất trong quá 
trình phát triển. Chính sự kết nối 
này là mục tiêu để mạng lưới đổi 
mới sáng tạo Việt Nam phải phát 
triển lớn mạnh”, ông Trần Việt 
Hoà nói. 

Trước đó, liên quan đến việc ứng 
dụng khoa học công nghệ của 
ngành công thương, năm 2017, 
Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 
Đề án ứng dụng khoa học và công 
nghệ trong tái cơ cấu ngành Công 
Thương giai đoạn đến năm 2025, 
tầm nhìn đến năm 2030 tại Quyết 
định số 754/QĐ-TTg ngày 
31/5/2017. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 
NHU CẦU CÔNG NGHỆ 
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN 
XUẤT TỰ ĐỘNG HOÁ CỦA 
CÁC DOANH NGHIỆP VỪA 
VÀ NHỎ TẠI VIỆT NAM 

“V-KIST - Diễn đàn Công nghiệp 
lần thứ I” là sự kiện đầu tiên mà 
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Viện Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam Hàn Quốc (V-KIST) tổ chức 
trên cơ sở hợp tác với các Hiệp hội 
Việt Nam trong ngành công nghiệp 
điện tử, tự động hóa, nhằm tìm 
hiểu nhu cầu về công nghệ của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt 
Nam. 

Thông qua sự kiện có chủ đề 
“Nhu cầu công nghệ trong quá 
trình sản xuất tự động hóa của các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt 
Nam” được tổ chức tại Hà Nội 
ngày 29/8/2018, Viện V-KIST hy 
vọng sẽ  là cầu nối giữa các ngành 
sản xuất trong lĩnh vực công 
nghiệp với các trường đại học và 
viện nghiên cứu. 

Tham dự sự kiện có TS. Bùi Thế 
Duy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN); TS. 
Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng 
Bộ KH&CN, Chủ tịch Hội tự động 
hóa Việt Nam; TS.Kum Dongwha-
Viện trưởng Viện V-KIST cùng 
đại diện các Hiệp hội Việt Nam 
trong ngành công nghiệp điện tử, 
một số doanh nghiệp, trường đại 
học, viện nghiên cứu. 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) Bùi Thế Duy cho biết: 
Diễn đàn mong muốn các doanh 
nghiệp vừa và nhỏ nêu lên nhu cầu 

công nghệ, qua đó, kết nối với viện 
nghiên cứu, trường đại học. Đây là 
một trong nhiều hoạt động của 
Viện V-KIST, đúng với sứ mệnh 
của Viện là “trở thành một tổ chức 
hàng đầu trong nghiên cứu khoa 
học ứng dụng và phát triển các 
công nghệ tiên tiến liên quan đến 
ngành công nghiệp và tăng trưởng 
kinh tế bền vững”. 

Tại Diễn đàn, TS. Nguyễn Quân, 
Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt 
Nam đã khẳng định “Cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 
(CMCN 4.0) là xu hướng tất yếu 
và là cơ hội để Việt Nam tăng tốc 
công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. 
Ông cũng nhấn mạnh, để đạt được 
thành công trong CMCN 4.0, cần 
có 4 yếu tố, đó là: con người; định 
hướng chiến lược của Nhà nước; 
nghiên cứu ứng dụng trong viện- 
trường; nghiên cứu và phát triển 
(R&D) trong doanh nghiệp, công 
ty.  

 
Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam 

Nguyễn Quân  

Đối với ngành Tự động hóa, để 
bắt kịp CMCN 4.0 cần xác định rõ 
vai trò của 3 nhà. Nhà nước có vai 



Số 269 - 9/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 18 

trò định hướng chiến lược, xây 
dựng hành lang pháp lý và hạ tầng. 
Các viện, trường có vai trò nghiên 
cứu cơ bản và ứng dụng. Vai trò 
của các tập đoàn, công ty là nghiên 
cứu và phát triển công nghệ, đưa 
công nghệ vào sản xuất và chế tạo. 
Nhà nước cần có cơ chế khuyến 
khích các doanh nghiệp sản xuất, 
chế tạo hơn so với các doanh 
nghiệp gia công, lắp ráp và thuần 
túy dịch vụ. Bên cạnh đó, Nhà 
nước cần đầu tư nghiên cứu kết 
hợp với chuyển giao, nhập công 
nghệ từ nước ngoài để sản xuất 
một số sản phẩm như: động cơ 
điện, cảm biến, linh kiện điện tử, 
các van bán dẫn công suất… Ngoài 
ra, việc hợp tác chặt chẽ giữa 
KH&CN và sản xuất, kinh doanh, 
hợp tác giữa trường, viện nghiên 
cứu với các doanh nghiệp rất quan 
trọng để đẩy mạnh đổi mới công 
nghệ trong khu vực doanh nghiệp, 
đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong 
nghiên cứu và chuyển giao công 
nghệ. 

Nhận xét về vai trò của doanh 
nghiệp, ông Đinh Hồng Lương, 
Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí 
Chính xác và Chuyển giao công 
nghệ (PTTM Group) cho rằng 
“vốn không phải là điều khó khăn 
nhất của doanh nghiệp mà chính là 

quan điểm, nhận thức của lãnh 
đạo”. PTTM Group hết sức coi 
trọng đầu tư cho R&D và hiện tại, 
PTTM Group đang triển khai mô 
hình liên kết viện-trường-doanh 
nghiệp, theo đó, doanh nghiệp 
nhận sinh viên thực tập và có chính 
sách tuyển dụng từ nguồn nhân lực 
này. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

 Nghiên cứu giúp 2 người bất 
kỳ có thể truyền máu cho nhau 

Các nhà khoa học tại Đại học 
British Columbia (Canada) đã 
công bố nghiên cứu có thể giúp 2 
người khác nhóm máu có thể 
truyền máu cho nhau. 

 
Con người có 4 nhóm máu là: A, 

B, AB và O. Trong đó, nhóm O 
được coi là nguồn máu quý nhất vì 
nó có thể truyền cho cả 3 nhóm 
máu còn lại. 

Mặc dù 40% dân số thế giới có 
nhóm máu O nhưng nguồn cung 
máu vẫn bị thiếu hụt, đặc biệt là 
trong các hoạt động cứu nạn lớn. 

Tuy nhiên, các nhà khoa học nói 

THÀNH TỰU KH&CN 
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trên mới đây đã công bố một bước 
đột phá hứa hẹn sẽ giải quyết vấn 
đề này. Nghiên cứu vừa được công 
bố trong một hội nghị của Hiệp hội 
Hóa học Mỹ ngày 22/8. Trong đó, 
Giáo sư Steve Withers đến từ Đại 
học British Columbia cho biết một 
enzyme của vi khuẩn đường ruột 
có thể chuyển đổi máu nhóm A, B 
thành máu nhóm O. 

Thông thường, các nhóm máu 
được đánh dấu bởi kháng nguyên 
gắn với nó. Máu nhóm A có kháng 
nguyên A, nhóm B có kháng 
nguyên B và nhóm AB có cả 2 
kháng nguyên. Trong khi đó, máu 
nhóm O không có kháng nguyên 
nào. 

Nguyên lý truyền máu là một 
người không thể nhận máu có 
kháng nguyên lạ vào cơ thể, bởi hệ 
thống miễn dịch sẽ tiêu diệt toàn 
bộ tế bào máu có kháng nguyên lạ, 
coi chúng như mầm bệnh. 

Điều này có nghĩa là máu nhóm 
AB có cả 2 kháng nguyên sẽ nhận 
được tất cả các nhóm máu khác, 
nhưng không thể truyền lại cho bất 
kỳ nhóm máu nào ngoài AB. 
Ngược lại, nhóm máu O có thể 
truyền cho bất kể nhóm máu nào, 
nhưng chỉ có thể nhận lại từ người 
có nhóm máu O. 

Lý tưởng nhất là chúng ta có thể 

loại bỏ tất cả các kháng nguyên 
gắn với tế bào máu, biến tất cả máu 
thành nhóm O để dự phòng. Điều 
này từng là mong muốn của các 
nhà khoa học trong nhiều thập kỷ. 

Để tìm kiếm được các enzyme 
tiềm năng hơn, ông và nhóm của 
mình đã sử dụng một kỹ thuật gọi 
là metagenomic.  

“Với metagenomic, chúng ta phải 
thu thập tất cả các sinh vật và trích 
xuất tất cả DNA của chúng trộn 
vào với nhau”, Giáo sư Withers 
giải thích. “Việc tạo ra một mạng 
lưới rộng cho phép chúng ta lấy 
mẫu các gene của hàng triệu vi 
sinh vật mà không cần phải nuôi 
chúng hàng triệu lần riêng lẻ”. 

Sau đó, Giáo sư Withers tìm 
kiếm các gene mã hóa cho enzyme 
có thể tách các kháng nguyên A và 
B khỏi máu. Dò ngược lại một 
trong số các enzyme này, ông phát 
hiện nó có trong các vi khuẩn 
đường ruột của chúng ta. 

Enzyme này có thể loại bỏ kháng 
nguyên A và B khỏi máu hiệu quả 
gấp 30 so với các báo cáo trước 
đây. Nó sẽ biến tất cả các nhóm 
máu A, B thành máu nhóm O.  

Hiện nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục 
kiểm tra quá trình chuyển đổi máu 
trên cơ thể con người để bảo đảm 
không có hậu quả ngoài ý muốn 
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nào xảy ra. Họ cũng hướng đến thử 
nghiệm lâm sàng trước khi có thể 
thoải mái truyền máu cho nhau mà 
không cần nghĩ ngợi, ít nhất là về 
sự tương hợp của các nhóm máu. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

 Người Việt sáng chế siêu vật 
liệu hấp thụ sóng điện từ  

Nhóm nghiên cứu gồm các nhà 
khoa học Việt Nam vừa có công bố 
trên tạp chí quốc tế Scientific 
Reports (thuộc nhà xuất bản 
Springer Nature) về một loại siêu 
vật liệu (Metamaterials) hấp thụ 
tối đa sóng điện từ bằng cách tối 
ưu hóa cách sắp xếp tế bào cơ sở 
trong cấu trúc của chúng.  

TS Trần Mạnh Cường, giảng viên 
khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Hà 
Nội - thành viên nhóm nghiên cứu 
cho biết, đây không phải vật liệu 
thông thường giống như nguyên tố 
nhôm, đồng, hay chì mà là dạng 
vật liệu nhân tạo chế từ kim loại và 
điện môi, tạo thành mô hình vật 
liệu điện từ trường hay vật liệu 
điện tử. 

Nó có tính chất khác biệt vì 
không tuân theo định luật khúc xạ 
thông thường hoặc các hiệu ứng 
điện từ khác mà có những hiệu ứng 
nghịch đảo.  

Tính chất đặc biệt của siêu vật 

liệu này có thể ứng dụng để tạo ra 
các ăng ten tích hợp siêu nhỏ, hỗ 
trợ truyền năng lượng không dây 
hiệu suất cao, siêu thấu kính hoặc 
các bộ hấp thụ hoàn toàn sóng điện 
từ ứng dụng trong đời sống hoặc 
lĩnh vực quân sự. Vật liệu này 
cũng có thể ứng dụng sản xuất các 
cảm biến với độ nhạy siêu cao 
trong y học, sinh học hoặc hỗ trợ 
cho các tấm pin năng lượng mặt 
trời có hiệu suất tăng cao hơn mức 
thông thường.  

Do tính chất hấp thụ hầu hết năng 
lượng sóng điện từ chiếu tới bề mặt 
của nó, vật liệu có thể dùng vào 
sản xuất các thiết bị ngụy trang 
trong quân sự. Khi cần ngụy trang, 
người ta chỉ cần phủ lớp siêu vật 
liệu bên ngoài sẽ khiến cho nó hấp 
thụ hoàn toàn sóng radar. Như vậy 
việc dò tìm vị trí và phát tín hiệu 
của radar đối với các thiết bị cần 
ngụy trang sẽ không phát huy tác 
dụng do toàn bộ sóng dò tìm được 
hấp thụ hoàn toàn và không có 
phản xạ trở lại. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Thiết bị thu hoạch nước cầm 
tay có thể lấy tới 10 gallon nước 
từ không khí mỗi giờ  

Trong hàng nghìn năm qua, 
người dân ở vùng Trung Đông và 
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Nam Mỹ đã phải lấy nước từ không 
khí để phục vụ nhu cầu sinh hoạt 
của người dân. Để giải quyết vấn 
đề này, các nhà nghiên cứu tại 
Trường Đại học Akron, Hoa Kỳ 
đang phát triển một thiết bị thu 
hoạch nguồn nước ngọt chạy bằng 
pin, có trọng lượng nhẹ và đặc biệt 
là có khả năng thu hoạch đến 10 
gallon nước từ không khí mỗi giờ, 
ngay cả ở những khu vực khô hạn, 
đất đai cằn cỗi. Họ cho biết công 
nghệ mới dựa trên sợi nano có thể 
giúp giải quyết tình trạng thiếu 
nước trong cuộc sống hiện đại do 
ảnh hưởng của hiện tượng biến đổi 
khí hậu, ô nhiễm công nghiệp, hạn 
hán và suy thoái chất lượng nước 
ngầm.   

 
Shing-Chung (Josh) Wong cho 

biết: Tôi đã đến thăm đất nước 
Trung Quốc - một trong những nơi 
đang gặp tình trạng khan hiếm 
nước ngọt trầm trọng nhất trên thế 
giới. Để hạn chế phát sinh và nâng 
cao hiệu quả của nguồn nước, 
Wong và các sinh viên của mình 
đã tiến hành thử nghiệm với sợi 
polyme được sản xuất bằng kỹ 
thuật quay điện hóa. Sau khi thử 
nghiệm các biện pháp kết hợp các 

polyme ưa nước và kị nước khác 
nhau, nhóm nghiên cứu kết luận 
rằng hoàn toàn có thể chế tạo một 
hệ thống thu hoạch nước bằng 
công nghệ nano. Bên cạnh đó, 
nhóm của Wong xác định rằng 
màng polyme có thể thu hoạch 744 
mg/cm2/h, cao hơn 91% so với các 
màng không có các sợi nano có 
thiết kế tương tự. 

Không giống như các công nghệ 
khác hiện đang được áp dụng, thiết 
bị thu hoạch nước của Wong có thể 
hoạt động trong môi trường sa mạc 
khô cằn nhờ diện tích bề mặt so 
với thể tích của màng cao. Ngoài 
ra, nhu cầu năng lượng tối thiểu 
cũng được đáp ứng.  

Thiết kế dựa trên sợi nano của 
nhóm nghiên cứu có khả năng 
đồng thời lấy và lọc nước cùng lúc. 
Mạng lưới sợi polyme quay điện 
hóa có thể hoạt động như một bề 
mặt chống bẩn, làm bong tróc các 
vi khuẩn bám, cư trú trên bề mặt 
của thiết bị. Vì vậy, chất lượng của 
nguồn nước thu được chắc chắn sẽ 
rất "sạch, không bị ô nhiễm" và có 
thể ngay lập tức sử dụng sau khi 
thu hoạch. 

 (Theo vnexpress.net) 
 

 Xe buýt tự lái có thể tự định 
hướng và định vị để đỗ  
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Dự án nghiên cứu công nghệ này 
do tập đoàn RATP đứng đầu. Theo 
đó, tại bến, xe buýt bắt đầu ở chế 
độ tự động, rời khỏi chỗ đỗ xe ở 
tầng hầm và đi về phía lối ra của 
bến. Người lái xe nhận xe của 
mình tại lối ra của bến và bắt đầu 
một ngày làm việc của mình. Vào 
cuối ngày làm việc, người lái xe 
rời khỏi xe buýt ở lối vào bến và 
phần còn lại là hệ thống tự động 
tại bến đảm nhiệm việc cất xe. 

Đối với RATP, hệ thống này 
giúp: Tối ưu hóa không gian có sẵn 
trong các trung tâm xe buýt nằm 
trong khu vực đô thị dày đặc, nhờ 
một nhà để xe tốt hơn có thể thực 
hiện bằng cách tự động hóa; Hỗ trợ 
tài xế xe buýt trong nhiệm vụ lái xe 
của họ bằng cách cung cấp cho họ 
hỗ trợ lái xe nâng cao và cuối cùng 
thay đổi một số nhiệm vụ của họ. 

Để hoàn thành dự án này cần một 
trung tâm điều hành xe buýt, Tập 
đoàn RATP dựa vào hai đối tác, 
IVECO BUS và CEA List, để phát 
triển nâng cao vị thế của hệ thống 
chức năng để xe: IVECO BUS đã 
cung cấp hệ thống điều khiển bằng 
điện và kiểm soát một cách độc 
lập. CEA cũng đã triển khai công 
nghệ trí tuệ nhân tạo và robot. 
Được trang bị cảm biến và bộ điều 
khiển điều hướng tự động, xe buýt 

có thể tự định hướng và định vị mà 
không cần sự can thiệp của con 
người. RATP quản lý toàn bộ dự 
án, tích hợp các hệ thống con khác 
nhau và phát triển giao diện giữa 
xe buýt và hệ thống quản lý đội xe 
hiện có. 

Trong thử nghiệm, như một phần 
của dự án nghiên cứu, một người 
lái xe vẫn luôn ở xe buýt để đảm 
bảo vận hành trôi chảy của thí 
nghiệm và đảm bảo sự giám sát 
của hệ thống, nhưng không ảnh 
hưởng đến xe tự lái xe. Dự án này 
sẽ được mở rộng từ năm 2019.  

Xe tự lái là một trong những lĩnh 
vực ưu tiên đổi mới của Tập đoàn 
RATP, nhằm trở thành đối tác ưu 
tiên của các thành phố thông minh 
và bền vững. Ngoài dự án để xe tự 
động này, RATP đang tiến hành 
hai thí nghiệm dự án châu Âu "Hệ 
thống xe buýt của tương lai" 
(EBSF và EBSF) nhằm phát triển 
một thế hệ mới của hệ thống xe 
buýt đô thị.  

(Theo NASATI) 
 
 
 

VIỆT NAM CÓ NHIỀU CƠ 
HỘI ỨNG DỤNG VÀ PHÁT 
TRIỂN TRÍ TUỆ NHÂN TẠO 

Trí tuệ nhân tạo (AI) trong 10 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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năm gần đây đã có những thành 
tựu nổi bật, như máy tính có thể 
nhận dạng, dịch thuật giọng nói 
của con người,… và nhiều nghiên 
cứu ứng dụng AI trong các lĩnh 
vực khác. Với Việt Nam, có thể tập 
trung nghiên cứu, phát triển AI 
trong các lĩnh vực như y tế, năng 
lượng, nhận dạng giọng nói, hình 
ảnh,… 

Đó là chia sẻ của TS. Bùi Hải 
Hưng, chuyên gia công nghệ tại 
Nuance Communications (Mỹ) về 
những cơ hội và thách thức của 
Việt Nam khi triển khai nghiên 
cứu, ứng dụng AI.  

Chú trọng đào tạo nhân lực 
AI trong vòng 10 năm trở lại đây 

đã có những thành tựu rất nổi bật 
và đột phá. Cốt lõi nhất của sự đột 
phá là công nghệ Deep learning 
(kỹ thuật học sâu) dựa trên nền 
tảng Machine learning (máy học), 
Neural Network (mạng nơ-ron 
nhân tạo), statistics (số liệu thống 
kê) và big data (dữ liệu lớn).  

Ví dụ về ứng dụng AI như, máy 
tính có thể hiểu giọng nói của con 
người, dịch thuật từ ngôn ngữ này 
sang ngôn ngữ khác tương đối với 
chất lượng cao; máy tính có thể 
nhận dạng được hình ảnh,… 
Những ứng dụng này bắt đầu lan 
tỏa ra nhiều mảng khác trong xã 

hội như nghiên cứu AI cho y tế, 
năng lượng và nhiều lĩnh vực khác. 
Việc ứng dụng AI ngày càng được 
mở rộng. AI có thể tạo ra sự thay 
đổi toàn diện, đột phá cho các 
ngành công nghiệp trên thế giới 
cũng như trong cuộc sống.   

Việt Nam gần đây đang huy động 
lực lượng để nghiên cứu, ứng dụng 
và phát triển AI. TS. Bùi Hải Hưng  
cho biết, Việt Nam đã có những 
khởi đầu về AI khá tốt, cụ thể đã 
bắt đầu có những công ty, phòng 
thí nghiệm AI được thành lập. Tuy 
nhiên, chúng ta đang gặp phải vấn 
đề thiếu hụt về nhân lực, nhân tài 
có khả năng tiếp cận và làm việc 
một cách hiệu quả trong lĩnh vực 
AI. Vấn đề mũi nhọn nhất trong AI 
chính là học sâu dựa trên nền tảng 
học máy, xác suất thống kê, khoa 
học dữ liệu,… Những nội dung 
này, Việt Nam hoàn toàn có thể 
đào tạo được một cách bài bản ở 
cấp đại học, cấp sau đại học thì 
khó khăn hơn.  

Theo TS. Bùi Hải Hưng, việc đào 
tạo thế hệ kế tiếp, những kỹ sư, 
nhà nghiên cứu có khả năng làm 
việc một cách hiệu quả trong lĩnh 
vực này là một trong những vấn đề 
rất quan trọng. Tuy nhiên, khi đào 
tạo cơ bản về AI, các trường đại 
học của Việt Nam có thể gặp khó 
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khăn vì cần kinh phí tương đối lớn. 
Việc này rất cần sự đầu tư của nhà 
nước và doanh nghiệp.  

Thứ hai, Việt Nam đã bắt đầu chú 
trọng nhiều vào ứng dụng AI 
nhưng chưa có một nhóm hạt nhân 
thực sự tiếp cận môi trường nghiên 
cứu của thế giới. Nếu có nhóm 
nghiên cứu hạt nhân đó, sẽ có thể 
tạo ra hiện tượng lan tỏa và nhân 
rộng được nhiều nhóm nghiên cứu 
với các công trình mang tính ứng 
dụng cao.  

Thứ ba là vấn đề dữ liệu lớn. Cần 
thiết kế được hệ thống lưu trữ dữ 
liệu ở mức độ lớn và dùng data đó 
để phát triển công nghệ AI. Vấn đề 
tài nguyên tính toán cũng cần được 
quan tâm, đây là một trong những 
công nghệ tiên tiến nhất của AI. 
Đó là những vấn đề chúng ta nên 
quan tâm, đầu tư.   

 
Thiết bị dịch từ tiếng thành chữ, từ chữ 
thành tiếng của VAIS (Hệ thống AI Việt 

Nam) 

Tạo môi trường thu hút người 
Việt  

TS. Bùi Hải Hưng cho rằng, tất 
cả những lĩnh vực như y tế, năng 
lượng,… đều có những phạm trù 
riêng chúng ta có thể quan tâm và 

tập trung phát triển. Cùng với đó là 
các vấn đề đặc thù riêng của Việt 
Nam như nhận dạng giọng nói, 
ngôn ngữ. 

Hiện số người Việt Nam trên thế 
giới hoạt động trong lĩnh vực AI 
không nhỏ, trong đó có những 
chuyên gia uy tín trên thế giới tại 
các đơn vị hàng đầu thế giới như 
Google, Facebook, Microsoft hay 
những giáo sư tại các trường đại 
học danh tiếng trên thế giới. Đặc 
biệt, có những doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo trong lĩnh vực này 
đã tương đối thành công.  

TS. Bùi Hải Hưng hiện đang 
công tác tại Nuance 
Communications (Mỹ). Ông nhận 
bằng Tiến sỹ năm 1998 tại Đại học 
Công nghệ Curtin (Úc). Sau đó, 
ông tham gia giảng dạy tại Đại học 
Công nghệ Curtin và từ năm 2005 
đến năm 2012, ông là nghiên cứu 
viên tại Trung tâm AI, SRI 
International (Mỹ). Trọng tâm 
nghiên cứu của TS. Bùi Hải Hưng 
gồm AI, Học máy và Khai phá dữ 
liệu. 

TS. Bùi Hải Hưng là 1 trong số 
100 chuyên gia, nhà khoa học 
người Việt Nam ở nước ngoài 
được Chính phủ mời về tham dự 
Chương trình Kết nối mạng lưới 
đổi mới sáng tạo Việt Nam 2018 - 
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VietNam Innovation Network 
2018 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ 
Ngoại giao phối hợp tổ chức từ 
ngày 18 - 24/8/2018 tại Hà Nội, 
Quảng Ninh, TP. Hồ Chí Minh và 
Bà Rịa - Vũng Tàu.  

 (Tổng hợp) 
 
 
 

 
HỢP TÁC CÔNG NGHỆ 
THÔNG TIN VIỆT NAM – 
NHẬT BẢN 

Ngày công nghệ thông tin 
(CNTT) Nhật Bản 2018 - Japan 
ICT Day lần thứ 12 vừa chính thức 
được Vinasa tổ chức tại Hà Nội 
với chủ đề “Hợp tác CNTT Việt 
Nam-Nhật Bản trong cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4”. Đây 
là một chương trình xúc tiến 
thương mại quốc gia được tổ chức 
hằng năm. 

Tại lễ khai mạc sự kiện, Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông Nguyễn Minh Hồng cho 
biết, mối quan hệ giữa 2 nước Việt 
Nam, Nhật Bản đã có bước phát 
triển mạnh mẽ, toàn diện, theo tinh 
thần “đối tác chiến lược sâu rộng 
vì hòa bình và phồn vinh ở châu 
Á” được 2 bên cùng thiết lập. Cho 

đến nay, Nhật Bản đã trở thành đối 
tác kinh tế, thương mại, đầu tư 
hàng đầu của Việt Nam. Riêng năm 
2017, Nhật Bản đã trở thành quốc 
gia có vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài lớn nhất vào Việt Nam với 
hơn 9 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 25% 
tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào 
Việt Nam. 

Về lĩnh vực CNTT, nhân lực luôn 
là thế mạnh của Việt Nam. Theo 
chương trình đánh giá sinh viên 
quốc tế (PISA) do OECD nghiên 
cứu, kết quả học tập của học sinh 
Việt Nam nằm trong Top 20 và đặc 
biệt giỏi về toán và khoa học. Đây 
chính là nền tảng cho giáo dục đại 
học về công nghệ. Hiện tại có 290 
trường đại học và cao đẳng ở Việt 
Nam cung cấp đào tạo CNTT và có 
khoảng 55.000 sinh viên CNTT 
theo học hàng năm. Cũng theo 
đánh giá của HackerRank-Hoa Kỳ, 
Việt Nam là đất nước có khả năng 
của các nhà phát triển phần mềm 
xếp thứ 1 ở Đông Nam Á và xếp 
thứ 23 trên toàn thế giới. 

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng 
cũng cho biết, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đang xây dựng đề án 
chuyển đổi số quốc gia với mục 
tiêu đưa Việt Nam bắt kịp cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 
(CMCN 4.0), quyền Bộ trưởng 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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Nguyễn Mạnh Hùng đang tập 
trung chỉ đạo Bộ phát triển mạnh 
mẽ lĩnh vực này, trong đó có cả 
công nghiệp phần mềm – lĩnh vực 
mà Việt Nam có rất nhiều tiềm 
năng nhưng chưa khai thác, tận 
dụng được hết trong thời gian qua. 

Về phía Nhật Bản, theo điều tra 
về xu hướng sử dụng truyền thông 
2017 của Bộ Nội vụ và Truyền 
thông Nhật Bản, việc ứng dụng AI 
tại các doanh nghiệp Nhật Bản mới 
chỉ có 1,9%, tuy nhiên nhu cầu của 
Nhật Bản về công nghệ mới nổi 
như IoT, AI, Robotics, xe tự 
hành… đang tăng lên rất nhanh. 
Song nhân lực CNTT nói chung, 
Nhật Bản đang thiếu hụt khoảng 
171.000 kỹ sư và dự báo thiếu 
369.000 kỹ sư và 48.000 kỹ sư 
trong các mảng công nghệ mới vào 
năm 2020. Sự thiếu hụt nguồn 
nhân lực cùng nhu cầu tăng cao về 
nhân lực công nghệ mới sẽ mở ra 
nhu cầu hợp tác rất lớn cho các 
doanh nghiệp Nhật Bản và Việt 
Nam trong thời gian tới. 

Ông Nguyễn Đoàn Hùng, Phó 
Chủ tịch Vinasa, Chủ tịch Câu lạc 
bộ hợp tác CNTT Việt Nam-Nhật 
Bản (VJC) cũng nhận định, cuộc 
CMCN lần thứ 4 với những xu 
hướng công nghệ mới như IoT, AI, 
Big Data, chuyển đổi số, sự thay 

đổi trong mô hình kinh doanh hợp 
tác và nguồn nhân lực dồi dào của 
Việt Nam sẽ mở ra những cơ hội 
hợp tác lớn, có thể nói là tương lai 
của hợp tác CNTT giữa doanh 
nghiệp Việt Nam-Nhật Bản trong 
thời gian tới. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 
 

BỘ KH&CN HỖ TRỢ NÔNG 
DÂN VÀ DOANH NGHIỆP 
XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN 
CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM 

Đây là nội dung nằm trong 
“Thoả thuận khung chương trình 
hợp tác hỗ trợ nông dân và doanh 
nghiệp xây dựng tiêu chuẩn chất 
lượng sản phẩm” vừa được Bộ 
KH&CN và Hội Doanh nghiệp 
Hàng Việt Nam Chất lượng cao ký 
kết. 

Từ thành công của dự án “Hàng 
Việt Nam chất lượng cao - Chuẩn 
hội nhập” do Hội Doanh nghiệp 
Hàng Việt Nam chất lượng cao 
(HVNCLC) triển khai, vận hành, 
Bộ Khoa học và công nghệ 
KH&CN) và Hội Doanh nghiệp 
HVNCLC vừa ký kết “Thoả thuận 
khung chương trình hợp tác hỗ trợ 
nông dân và DN xây dựng tiêu 
chuẩn chất lượng sản phẩm”. 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Đây là chương trình đồng hành 
cùng doanh nghiệp, nhà sản xuất 
nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp 
ứng các tiêu chuẩn quy định trên 
thế giới. Hợp tác cũng là sự tiếp 
nối thoả thuận giai đoạn 2013 – 
2018, nhằm đẩy mạnh đổi mới 
sáng tạo, nâng sức cạnh tranh 
doanh nghiệp, góp phần tăng 
trưởng kinh tế. 

Với thoả thuận khung này, Bộ 
KH&CN sẽ tập trung vào việc tạo 
nhận thức mới của xã hội và cộng 
đồng nông dân, doanh nghiệp về 
chất lượng nông sản và thực phẩm 
Việt Nam. Cơ bản, qua thông tin, 
huấn luyện, tư vấn mà chương 
trình trang bị nhận thức sâu sắc về 
tiêu chuẩn cho nông dân và doanh 
nghiệp, từ đó thay đổi tư duy và cả 
hành vi phù hợp với thông lệ sản 
xuất kinh doanh theo tiêu chuẩn 
quốc tế. Nền tảng để thực hiện việc 
này là dự án “Hàng Việt Nam chất 
lượng cao – Chuẩn hội nhập” do 
Hội Doanh nghiệp HVNCLC triển 
khai, vận hành từ tháng 6/2016 đến 
nay. 

Bộ KH&CN giao Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng làm 
đầu mối, phối hợp với Trung tâm 
Nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ 
doanh nghiệp (BSA) làm tổng hợp 
việc thực hiện. Nguồn kinh phí 

thực hiện chương trình này sẽ do 
Bộ KH&CN, Hội Doanh nghiệp 
HVNCLC, chính quyền các địa 
phương, nông dân và các doanh 
nghiệp hỗ trợ. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Đột phá trong nghiên cứu chế 
tạo máy gia tốc hạt 

 
Liệu những cỗ máy gia tốc hạt có 

thể trở nên nhỏ gọn nhưng không 
kém phần mạnh mẽ và nằm trong 
khả năng tiếp cận của đại đa số 
các nhà nghiên cứu? 

 Mới đây, nhóm cộng tác 
AWAKE Collaboration bao gồm 
hơn 80 kỹ sư và nhà vật lý, đã trình 
diễn thành công một kỹ thuật mới 
có thể giúp làm tăng sức mạnh của 
những cỗ máy gia tốc và biến 
chúng trở nên dễ tiếp cận hơn đối 
với giới nghiên cứu. Kết quả này 
đã được công bố trên Nature ngày 
29/8. 

Hiện nay, hầu hết những cỗ máy 
như LHC đều hoạt động dựa trên 
nguyên lý: tạo ra điện - từ trường 

TIN NGẮN KH&CN 
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để tăng tốc các chùm hạt và điều 
hướng chúng dọc theo chiều dài 
thân máy. Khi các hạt đang di 
chuyển ở tốc độ cực lớn, các nhà 
khoa học có thể tiến hành bắn phá 
chúng bằng cách cho va chạm với 
những loại vật chất khác, để từ đó 
tìm hiểu về cơ chế hoạt động bên 
trong. Không chỉ đặc biệt hữu ích 
đối với giới vật lý - những người 
luôn cố gắng tìm hiểu về thế giới 
hạ nguyên tử, máy gia tốc cũng có 
rất nhiều tiềm năng ứng dụng trong 
các lĩnh vực khác như y học hay 
năng lượng. 

Trong nghiên cứu của nhóm 
AWAKE Collaboration, các tác giả 
đã trình bày rất chi tiết về việc sử 
dụng thành công proton (không 
phải electron) để tạo thành sóng 
plasma. Sự thay đổi này giúp đưa 
các hạt đạt tới mức năng lượng cao 
hơn mà chỉ cần qua một giai đoạn 
gia tốc riêng lẻ, trong khi những 
phương pháp khác thường đòi hỏi 
phải trải qua nhiều giai đoạn tăng 
tốc mới mong đạt được mức năng 
lượng tương tự. Do đó, AWAKE 
tin rằng kỹ thuật mới (dựa trên 
proton) của họ có thể thiết lập nền 
móng cho việc chế tạo những cỗ 
máy gia tốc mạnh mẽ và mang 
kích thước nhỏ hơn trong tương 
lai. 

Trước đây, để tìm ra hạt Higgs 
boson, các nhà khoa học phải cần 
đến sự giúp đỡ của LHC - cỗ máy 
khổng lồ với chu vi đường hầm 
vòng tròn lên đến 27km. Chắc 
chắn việc xây dựng những cỗ máy 
gia tốc lớn như vậy là không dễ 
dàng và cực kỳ tốn kém - LHC cần 
tới 10 năm và tiêu tốn hơn 5 tỷ 
USD, hay đơn giản là không thể 
đầu tư nhiều, tức không phải nhà 
nghiên cứu nào cũng có điều kiện 
và cơ hội được làm việc với chúng. 

Mặc dù nghiên cứu của AWAKE 
vẫn đang chỉ ở trong giai đoạn sơ 
khởi, song có thể khẳng định rằng 
kỹ thuật tăng tốc hạt dựa trên chùm 
proton là điều hoàn toàn khả thi. 
Có lẽ ngay từ bây giờ chúng ta nên 
bắt đầu lập kế hoạch cho một 
tương lai khi các cỗ máy gia tốc trở 
nên mạnh mẽ và sẵn có hơn bây 
giờ, đồng thời hy vọng sẽ thu được 
những hiểu biết mới. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 Nhật Bản đưa ứng dụng công 
nghệ blockchain vào công tác bỏ 
phiếu bầu cử 

Thành phố Tsukuba tại Nhật Bản 
dự kiến sẽ trở thành nơi đầu tiên 
đưa ứng dụng công nghệ 
blockchain vào công tác bỏ phiếu 
bầu cử. 
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Theo tin tức trên tờ Japan Times, 
Nhật Bản là quốc gia mới nhất 
đang xem xét việc ứng dụng công 
nghệ blockchain vào hoạt động bỏ 
phiếu trong cuộc bầu cử sắp tới. 
Thành phố Tsukuba sẽ là địa điểm 
đầu tiên thí điểm áp dụng hình thức 
bỏ phiếu mới này.  

Về cơ bản, hệ thống sẽ không có 
quá nhiều khác biệt so với việc bỏ 
phiếu thông thường. Hệ thống ứng 
dụng công nghệ blockchain sẽ dựa 
vào dữ liệu từ các thẻ an sinh xã 
hội nhằm xác minh danh tính của 
cử tri. Tuy nhiên, thay vì bỏ lá 
phiếu của mình vào một hộp kín 
được niêm phong, cử tri sẽ nhập 
kết quả bằng một màn hình điện tử. 
Sau đó, hệ thống sẽ dùng công 
nghệ blockchain để ngăn chặn các 
khả năng làm sai lệch dữ liệu. 

 
Nhật Bản dự kiến đưa công nghệ 

blockchain vào bầu cử. Ảnh: PeergoPeer 

Tờ Cointelegraph cho hay, việc 
ứng dụng công nghệ blockchain 
vào quá trình bầu cử hiện đang 
được tiến hành ở các thành phố 
khác nhau trên toàn thế giới. 

Tại West Virginia (Mỹ) trước đó 
cũng đã thử nghiệm một hệ thống 
bỏ phiếu dựa trên blockchain tại 

các cuộc bầu cử địa phương và ứng 
dụng công nghệ nhận diện khuôn 
mặt để xác minh cử tri. 

Tại thành phố Zug của Thụy Sĩ, 
còn được gọi là “Thung lũng 
Crypto” đã hoàn tất thành công 
cuộc bầu cử dựa trên nền tảng 
blockchain đầu tiên vào tháng 
7/2018. 

(Theo vietq.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Xây dựng mô hình liên kết 
hiệu quả để phát triển thị trường 
KH&CN 

Vấn đề liên kết chuyển giao tri 
thức, kết quả nghiên cứu giữa các 
nhà khoa học, viện, trường cho các 
doanh nghiệp có thể coi là yếu tố 
quyết định giúp phát triển thị 
trường KHCN, nhằm nâng cao 
trình độ KHCN ở Việt Nam. 

 
Đây là nội dung thu hút được sự 

quan tâm của các đại biểu tại diễn 
đàn “Mô hình liên kết nhằm thúc 
đẩy và phát triển thị trường khoa 
học và công nghệ” do Bộ KH&CN 
tổ chức ngày 30/8. 

Để góp phần phát triển thị trường 
KH&CN, tạo môi trường thuận lợi 
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cho các thành phần tham gia thị 
trường, các hoạt động liên kết và 
xúc tiến nhằm thúc đẩy các hoạt 
động thương mại hóa công nghệ rất 
quan trọng. Hiện nay, những mô 
hình về tổ chức trung gian đang tạo 
nên những cơ hội để các nhà đầu tư 
tìm kiếm các sáng chế, kết quả 
nghiên cứu có tiềm năng thương 
mại hóa trong mọi lĩnh vực để ứng 
dụng phục vụ cho mục đích phát 
triển kinh tế, xã hội của Việt Nam. 

Diễn đàn được chia làm 3 phiên 
với sự tham gia của các mô hình 
tiêu biểu trong nước và quốc tế. 

Đổi mới công nghệ là đòi hỏi cấp 
thiết trong bối cảnh hội nhập quốc 
tế và đặc biệt là cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 để nâng cao năng 
lực cạnh tranh cho các doanh 
nghiệp Việt Nam. Rất nhiều các 
doanh nghiệp đã nhận thức được 
vấn đề này nên đã và đang triển 
khai các hoạt động để đổi mới 
công nghệ. 

Để thực sự hỗ trợ các doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ, Bộ 
KH&CN đã có nhiều các chương 
trình, dự án hỗ trợ nghiên cứu khoa 
học công nghệ. Tuy nhiên, một 
thực tế là hiện nay thị trường khoa 
học công nghệ ở Việt Nam chưa 
thực sự phát triển để giúp các 
doanh nghiệp có thể tìm kiếm và 

mua các công nghệ hay bí quyết 
mà họ cần. 

Theo kết quả khảo sát đổi mới 
sáng tạo trong doanh nghiệp thuộc 
dự án FIRST-NASATI thực hiện 
mới đây, có tới gần 85% các doanh 
nghiệp tự thực hiện các hoạt động 
nghiên cứu phát triển để có được 
các sản phẩm mới, chỉ có gần 14% 
các doanh nghiệp đã phối hợp với 
các đơn vị bên ngoài để triển khai 
nghiên cứu đổi mới sản phẩm. 

Còn để đổi mới quy trình, chủ 
yếu các doanh nghiệp thực hiện 
thông qua phương thức đầu tư vào 
công nghệ mới hay nâng cấp/chỉnh 
sửa công nghệ hiện tại, trong khi 
các hoạt động chuyển giao từ các 
tổ chức KH&CN đến doanh nghiệp 
lại rất thấp (dưới 1%). 

Do đó, vấn đề liên kết chuyển 
giao tri thức, kết quả nghiên cứu 
giữa các nhà khoa học, viện, 
trường cho các doanh nghiệp có 
thể được coi là yếu tố quyết định 
giúp phát triển thị trường KHCN, 
nhằm nâng cao trình độ KHCN ở 
Việt Nam. 

  (Theo chinhphu.vn) 
 

 Hội nghị mạng lưới các nhà 
khoa học nữ châu Á-Thái Bình 
Dương (PNN 2018) 

Từ ngày 18-20/10/2018 tới tại Hà 
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Nội, Hội Liên hiêp Phụ nữ Việt 
Nam phối hợp với Hội Nữ trí thức 
Việt Nam tổ chức Hội nghị mạng 
lưới các nhà khoa học nữ châu Á-
Thái Bình Dương (PNN 2018), với 
sự tham gia của khoảng 300 đại 
biểu gồm các trí thức, nhà khoa 
học nữ đến từ 13 nước và vùng 
lãnh thổ trong khu vực châu Á - 
Thái Bình Dương. Đây là lần đầu 
tiên Việt Nam đăng cai hội nghị 
này sau khi tham gia là thành viên 
từ năm 2013. 

Theo Bà Nguyễn Thị Hồi, Phó 
Chủ tịch Hội Nữ trí thức Việt 
Nam, Hội nghị được tổ chức nhằm 
tăng cường, mở rộng quan hệ quốc 
tế, nâng cao vai trò, vị thế của phụ 
nữ Việt Nam nói chung và đội ngũ 
nữ trí thức Việt Nam nói riêng; 
Tạo điều kiện để các nữ trí thức 
Việt Nam và các nữ khoa học đến 
từ các nước trong khu vực gặp gỡ, 
trao đổi, học hỏi kinh nghiệm về 
những vấn đề mà các nước quan 
tâm như: Giới và bình đẳng giới 
trong khoa học công nghệ, dinh 
dưỡng và an toàn thực phẩm, quản 
trị rủi ro thiên tai và thích ứng với 
biến đổi khí hậu. Hội nghị cũng sẽ 
góp phần giới thiệu, quảng bá đất 
nước, con người và văn hóa Việt 
Nam với thế giới. 

Hội nghị sẽ là dịp để Việt Nam 

đưa ra một số nội dung nhằm thúc 
đẩy trao đổi, hợp tác giữa các nước 
trong việc nghiên cứu khoa học, 
thực hiện các mục tiêu thiên niên 
kỷ của Liên Hợp Quốc. Những vấn 
đề nóng hổi của khu vực và trên 
thế giới sẽ có sự đóng góp, trao đổi 
của phụ nữ nói chung và các nhà 
khoa học nữ đến từ 14 nước châu 
Á-Thái Bình Dương. 

Bên lề Hội nghị sẽ có hoạt động 
trưng bày, giới thiệu những sản 
phẩm nghiên cứu của phụ nữ, giới 
trí thức, các nhà khoa học nữ đã 
được ứng dụng hiệu quả trong cuộc 
sống. 

 (Theo NASATI) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Phòng chống dông sét mùa 
mưa 

Tháng 7 đến tháng 9 hàng năm là 
thời điểm BR-VT thường có mưa 
lớn kèm theo dông sét. Vì vậy, 
người dân cần chú ý phòng chống 
sét, nhất là ở khu vực nông thôn - 
nơi 85% nhà dân chưa có hệ thống 
phòng chống sét. 

85% nhà ở khu vực nông thôn 
chưa có hệ thống chống sét  

Kết quả khảo sát mới nhất của 
Viện Vật lý - Địa cầu (thuộc Viện 
KH-CN Việt Nam) vào năm 2017 
cho thấy, hiện nay 85% số nhà dân 
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khu vực nông thôn chưa có hệ 
thống chống sét, số còn lại tuy có 
nhưng không phát huy tác dụng đối 
với sét đánh thẳng. Tại BR-VT, 
Viện Vật lý - Địa cầu xác định: 2 
huyện Xuyên Mộc và Đất Đỏ là 
địa bàn có nhiều nguy cơ xảy ra 
các vụ sét đánh. Theo thống kê, 
hàng năm Xuyên Mộc và Đất Đỏ 
có khoảng 50 vụ sét đánh gây thiệt 
hại về người và của. 

Trong khi đó, tại khu vực đô thị, 
hầu hết các công trình xây dựng 
đều có lắp hệ thống chống sét. Tuy 
nhiên tại các khu vực công cộng 
vẫn xảy ra nhiều trường hợp sét 
đánh làm thiệt hại về người và tài 
sản. Trên thực tế có nhiều vụ sét 
đánh chết người và các vụ sét đánh 
này đều xảy ra vào tháng 8 - tháng 
cao điểm của mùa mưa.  

Cần có kỹ năng và công trình 
phòng chống sét 

 
Du khách vui chơi trên bãi biển 

Thùy Vân (TP. Vũng Tàu). 
Ông Đỗ Hữu Hiền, Giám đốc 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-
CN (Sở KH-CN) cho biết, nhằm 
giảm thiểu thiệt hại do dông sét 
gây ra, từ năm 2007 đến nay, Sở 

KH-CN đã lắp đặt 121 mô hình 
chống sét đánh thẳng và lan truyền 
trên đường điện cho các hộ dân và 
các công trình công cộng (như trụ 
sở ủy ban xã, các trạm y tế xã, 
phường) cho các huyện Xuyên 
Mộc, Đất Đỏ, Long Điền, Châu 
Đức và TP. Bà Rịa. Tuy nhiên, 
trong thực tế có rất nhiều vụ bị sét 
đánh do người dân thiếu kiến thức 
về an toàn phòng chống sét. Nhiều 
người thường có thói quen trú mưa 
dưới gốc cây, hoặc tụ lại thành 
từng nhóm khi mưa dông đến làm 
tăng nguy cơ bị sét đánh. Dù đã tổ 
chức nhiều đợt tuyên truyền kiến 
thức phòng chống sét cho người 
dân, tuy nhiên, người dân còn thờ 
ơ trong tiếp cận các kiến thức 
phòng chống sét. Trong khi đó, 
giải pháp chủ động là lắp đặt các 
thiết bị chống sét thì chi phí cao 
(gần 50 triệu đồng/trụ) nên hầu 
như ít nhà dân có đủ điều kiện để 
đầu tư. 

Theo ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN, nhằm giảm 
thiểu tối đa thiệt hại do dông sét, 
tỉnh cần xây dựng một số trạm 
cảnh báo dông sét tự động, khi 
phát hiện có khả năng dông sét xảy 
ra thiết bị này sẽ tự động truyền 
online đến các cơ quan quản lý và 
tại nơi đặt trạm có còi hú báo động, 
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phục vụ thông báo cho khách du 
lịch đặc biệt là tại các hoạt động 
tắm biển ở Vũng Tàu; các khu vui 
chơi, thể thao ngoài trời. Ngoài ra, 
tỉnh cần có các chương trình hỗ trợ 
lắp đặt hệ thống chống sét ở các 
khu vực dân cư, giúp tăng tỷ lệ bao 
phủ an toàn cho nhà dân. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 
 
 

 
 Máy thu hoạch nghêu không 
phụ thuộc thủy triều  

 Giờ đây người dân Cần Giờ 
(TPHCM) có thể thu hoạch được 2 
tấn nghêu trong một giờ, thay vì 
chỉ được 30kg nếu cào bằng tay. 
Có được điều này là nhờ vào chiếc 
máy thu hoạch nghêu do các nhà 
khoa học trường Đại học Nông 
lâm TPHCM nghiên cứu và chế 
tạo. 

Hiện nay khâu thu hoạch nghêu 
thường bằng thủ công hết sức nặng 
nhọc, ngoài ra, việc cào nghêu còn 
phụ thuộc vào thủy triều nên giờ 
giấc làm việc không ổn định và 
khắc nghiệt. Đặc biệt, biển Cần 
Giờ chịu ảnh hưởng của chế độ bán 
nhật triều không đều. Mỗi ngày 
xuất hiện 2 lần nước lớn và 2 lần 
nước ròng nên công việc thu hoạch 

càng vất vả hơn. 
 Theo Th.S. Nguyễn Văn Công 

Chính, Chủ nhiệm đề tài, hiện 
trong nước đã có một vài thiết bị 
thu hoạch được chế tạo, nhưng 
chưa đáp ứng được yêu cầu làm 
việc trên nền ruộng khô (sau khi 
thủy triều đã rút). Vì vậy, đề tài do 
ông thực hiện nhằm thiết kế, chế 
tạo và ứng dụng một máy thu 
hoạch nghêu tự hành, làm việc 
được trên nền ruộng khô với năng 
suất 1000 m2/giờ, thỏa mãn chỉ tiêu 
về độ vỡ (< 2%), và độ sót nghêu 
(< 1%). 

 Máy có động cơ diesel, công 
suất định mức 30HP, dẫn động cho 
toàn bộ hệ thống thuỷ lực. Máy 
gồm hệ thống thuỷ lực dẫn động 
độc lập cho hệ thống di động (gồm 
bánh và hệ thống lái), cụm thu 
hoạch (nâng hạ và tốc độ quay 
bánh cào nghêu), sang phân ly, và 
băng tải. Hệ thống di động loại 
bánh xích cao su, có thể điều chỉnh 
tốc độ máy từ 1 km/h (khi làm 
việc) đến 5 km/h (khi chạy không). 
Cụm thu hoạch gồm trống răng có 
bề rộng làm việc 1m, có thể điều 
chỉnh để đạt độ sâu cào từ 5 - 
15cm. Chỉ cần một nhân công, máy 
thu gom cả vỏ nghêu chết và các 
tạp chất khác để cải tạo môi 
trường. 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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 Qua ứng dụng trên ruộng nghêu 
của ông Thăng, cho thấy máy hoạt 
động ổn định trên nền ruộng khô 
biển Cần Giờ, TPHCM, thoả mãn 
các chỉ tiêu kỹ thuật đề ra. Việc 
điều chỉnh các thông số kỹ thuật 
của máy tương đối dễ dàng thông 
qua hệ thống tiết lưu thủy lực. 

 Điểm đặc biệt của máy là có thể 
thu hoạch được trên nền ruộng khô 
với nhiều ưu điểm như thu được 
nghêu sạch không ngậm cát bùn, 
máy chủ động thu hoạch theo từng 
khu vực mà không bị ảnh hưởng 
con nước thuỷ triều. Ngoài ra, máy 
dễ điều khiển hơn so với máy lắp 
trên phao, nhất là mùa thu hoạch ở 
Cần Giờ, sóng rất lớn nên số nhân 
công theo máy cần ít hơn so với 
làm việc dưới nước. 

  (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Hệ thống xử lý nước thải y tế 
BioPact 

Mới đây, Công ty Cổ phần khoa 
học công nghệ Petech đã nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo thành công 
hệ thống xử lý nước thải y tế 
BioPact công suất từ 1 đến 6 
m3/ngày. 

BioPact phù hợp với các trạm y 
tế xã/phường, phòng khám đa 
khoa, phòng khám và điều trị nha 

khoa, cơ sở giải phẫu thẩm mỹ, 
nhà hộ sinh, nhà dưỡng lão…   

 
Nhờ cấu trúc modules tích hợp và 

gọn nhẹ, sản phẩm cũng có thể sử 
dụng cho các trạm y tế lưu động, 
trạm cấp cứu thiên tai dã chiến, 
hoặc trạm chống dịch bệnh khẩn 
cấp. Về bản chất, hệ thống là sự 
kết hợp giữa công nghệ Modulair 
của Norweco (Mỹ) và BioFast-
AAO (Anaerobic ammonium 
oxidation) giúp quá trình xử lý đạt 
hiệu quả cao, chi phí vận hành 
thấp. Đặc biệt, BioPact được tích 
hợp công nghệ “Smart Digital” của 
Nhật Bản nên không yêu cầu nhân 
công vận hành. Sản phẩm có 3 
phiên bản, với các thông số kỹ 
thuật như sau: 

 
Chi tiết xin liên hệ: Công ty Cổ 

phần khoa học công nghệ Petech 
146 Thành Thái, phường 12, quận 
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10, TP Hồ Chí Minh; Tel: 
028.38623668.  

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 
 

 
CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG 
VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ KHỞI 
NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

 
Trình diễn công nghệ mới tại Hội nghị 
Xúc tiến đầu tư quốc tế ngành thông tin 

và truyền thông. (Nguồn: CTV/Vietnam+) 

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý 
kiến chỉ đạo về giải pháp thu hút 
đầu tư khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo từ các nguồn trong và ngoài 
nước. 

Theo Chỉ đạo, Thủ tướng Chính 
phủ giao cho Bộ Khoa học và 
Công nghệ tiếp tục triển khai Đề 
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 
2025” (Đề án 844) hỗ trợ các tổ 
chức ươm tạo, đào tạo, tổ chức 
thúc đẩy kinh doanh để nâng cao 
năng lực cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo. 

Nghiên cứu đề xuất ban hành các 
chính sách cần thiết nhằm thúc đẩy 

môi trường khởi nghiệp sáng tạo 
hoạt động và phát triển. 

Thông qua Ban Điều hành Đề án 
844, tổ chức các cuộc gặp thường 
niên với các nhà đầu tư và doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 
nước, quốc tế. 

Bộ Khoa học và Công nghệ xây 
dựng dự thảo Điều lệ tổ chức, hoạt 
động của Quỹ Đổi mới công nghệ 
quốc gia (NATIF), bổ sung quy 
định doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo là đối tượng nhận hỗ trợ 
của Quỹ, trình Chính phủ ban hành 
trong năm 2019. 

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ 
trì, phối hợp với các Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Tài Chính xây dựng 
tiêu chí xác định nhà đầu tư cá 
nhân và doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo; hỗ trợ việc thành lập, 
hoạt động của các câu lạc bộ, 
mạng lưới các "nhà đầu tư thiên 
thần" trong nước và kết nối với 
mạng lưới các "nhà đầu tư thiên 
thần" toàn cầu để tăng cường đầu 
tư cho khởi nghiệp trong và ngoài 
Việt Nam. 

Thủ tướng Chính phủ giao cho 
Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với 
Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên 
cứu, xây dựng ban hành cơ chế tài 
chính thực hiện Đề án 844 nhằm 
thúc đẩy môi trường khởi nghiệp 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi 
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo hoạt động và phát triển; 
trong đó có các nội dung chi phù 
hợp với khởi nghiệp sáng tạo như 
chi cho đại diện các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu 
tham gia các vườn ươm/khu làm 
việc chung nổi tiếng trên thế giới. 

Đồng thời, tạo điều kiện cho các 
hoạt động của đại diện khởi nghiệp 
sáng tạo của Việt Nam tại một số 
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp 
với Bộ Khoa học và Công nghệ 
xây dựng cơ chế tài chính cho Quỹ 
NATIF, trình Chính phủ ban hành 
trong năm 2019. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với Bộ Khoa học và 
Công nghệ nghiên cứu, đề xuất 
phương án cải thiện quy trình cấp 
giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 
của nhà đầu tư nước ngoài vào 
Việt Nam sao cho nhanh chóng và 
thuận lợi hơn đối với các trường 
hợp ngành nghề chưa có trong các 
điều ước quốc tế về đầu tư mà Việt 
Nam là thành viên. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với các Bộ Tài chính, 
Khoa học và Công nghệ xây dựng 
cơ chế đặc thù liên quan đến mua 
sắm công từ doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo. 
Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp 

với Bộ Khoa học và Công nghệ và 
Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam tiếp tục triển 
khai đưa hoạt động đào tạo khởi 
nghiệp vào các trường đại học. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Ngoại giao phối hợp với các Bộ 
Khoa học và Công nghệ, Công 
Thương nghiên cứu, trình Chính 
phủ phương án cử nhân lực 
chuyên trách hỗ trợ khởi nghiệp 
Việt Nam tại một số hệ sinh thái 
khởi nghiệp lớn trên thế giới; 
phương án thuê không gian làm 
việc chung tại các địa điểm đó để 
hỗ trợ một số doanh nghiệp khởi 
nghiệp tiềm năng Việt Nam đặt cơ 
sở làm việc, kết nối với nhà đầu 
tư, chuyên gia, mở rộng thị trường 
quốc tế. 

Bộ Lao động-Thương binh và Xã 
hội chủ trì, phối hợp với các cơ 
quan liên quan nghiên cứu, đơn 
giản hóa các thủ tục hành chính 
liên quan đến cấp giấy phép lao 
động cho người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam, đặc biệt là nội 
dung liên quan tới bằng cấp tương 
tự tại Việt Nam nhằm tạo thuận lợi 
cho nhân lực nước ngoài làm việc 
tại doanh nghiệp khởi nghiệp./. 

 (Theo TTXVN) 


