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ĐỔI MỚI SÁNG TẠO SẼ LÀ 
NỀN TẢNG XÂY DỰNG 
THÀNH PHỐ THÔNG MINH 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế 
Duy cho rằng, không chỉ KH&CN 
phục vụ phát triển thành phố thông 
minh mà bản thân thành phố thông 
minh phải trở thành hệ sinh thái 
giúp cho môi trường phát triển 
thông minh hơn, nhất là trong bối 
cảnh Việt Nam đang tập trung theo 
hình thức đối tác công - tư. 

 Ngày 11/10, tiếp tục chuỗi sự 
kiện tại Hội nghị kỷ niệm 20 năm 
ngày thành lập Hiệp hội đô thị 
khoa học thế giới (WTA 2018), 
Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn 
cầu năm 2018 đã tổ chức các phiên 
họp toàn thể, trong đó phiên họp 
III bàn về chủ đề “Xây dựng nền 
tảng thành phố thông minh và hệ 
sinh thái đổi mới sáng tạo”. Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy 
đã tham gia phiên họp. 

 Xây dựng nền tảng cho thành 
phố thông minh 

Theo các chuyên gia, thành phố 
là một nền tảng bao gồm con 
người, không gian và cơ sở hạ tầng 
tạo thành một mạng lưới kết nối 
khổng lồ và cần phải có một mục 
tiêu bao quát để quản lý thành phố 

một cách có hệ thống và hiệu quả. 
Thực tế hiện nay cho thấy, các 

vấn đề xuất hiện ngày một nhiều 
tại các thành phố như thất nghiệp, 
ùn tắc giao thông, thiếu hụt năng 
lượng... sẽ đe dọa môi trường 
thành phố, đặc biệt khi dân số tăng 
trưởng nhanh. Theo đó, thách thức 
lớn đặt ra là làm thế nào để quản trị 
thành phố hiệu quả và bền vững. 
Để giải quyết vấn đề này, mô hình 
thành phố thông minh đang được 
nhiều đô thị hướng tới. 

Chia sẻ về vấn đề này, GS.Deog-
Seong Oh, Hiệu trưởng Đại học 
Quốc gia Chungnam, Hàn Quốc 
nhấn mạnh, một khía cạnh thiết 
yếu của thành phố thông minh là 
sự đổi mới. Các chiến lược đổi mới 
sẽ tạo nên môi trường thành phố 
tốt hơn và thông minh hơn và từ đó 
thúc đẩy cải thiện cơ sở hạ tầng, 
xây dựng nền tảng cho trao đổi 
thông tin và gắn kết các dịch vụ 
này ở cấp thành phố. 

Theo GS.Deog-Seong Oh, thành 
phố thông minh nên phát triển vượt 
ra ngoài khái niệm thực tế bằng 
cách làm cho mọi thứ thông minh 
hơn và toàn diện hơn. Nhân tố then 
chốt trong việc phát triển thành phố 
thông minh là người dân - những 
người được coi là ưu tiên hàng đầu 
thụ hưởng các dịch vụ này. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Đồng quan điểm trên, TS. 
Nguyễn Đỗ Dũng, đồng sáng lập 
và Giám đốc điều hành Tập đoàn 
Encity (Singapore), cho rằng phát 
triển đô thị thông minh đóng vai 
trò quan trọng trong định hướng 
phát triển của địa phương. Để phát 
triển đô thị thông minh, công nghệ 
và hạ tầng đóng vai trò rất quan 
trọng, nhưng điều quan trọng nhất 
chính là con người để biến những 
dự án đầu tư hạ tầng và công nghệ 
phục vụ sự phát triển bền vững của 
thành phố, tạo ra sự tiện lợi nhất 
cho cộng đồng người dân đang 
sinh sống và làm việc tại thành phố 
đó. 

Nhấn mạnh việc làm thế nào để 
thu hút các nhà nghiên cứu, các 
trường đại học, viện nghiên cứu, 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo… có thể đưa ra các giải pháp ý 
tưởng xây dựng thành phố thông 
minh, Thứ trưởng Bùi Thế Duy 
cho rằng, các startup có công nghệ, 
nhưng đối với các vấn đề lớn như 
thành phố thông minh thì không 
phải startup nào cũng có cơ hội để 
thử nghiệm. 

Điều đó rất cần sự “cởi mở” từ 
phía lãnh đạo của các thành phố 
nhằm tạo ra môi trường, tạo điều 
kiện cho các nhóm nghiên cứu thử 
nghiệm. Khi có các giải pháp tốt, 

cần áp dụng theo hình thức đối tác 
công - tư để triển khai các giải 
pháp đó.  

 Về chính sách chung của Chính 
phủ đối với việc phát triển thành 
phố thông minh cũng như khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo, Thứ 
trưởng Bùi Thế Duy cũng cho biết, 
có rất nhiều nghị quyết của Đảng 
đã đưa ra tại các kỳ họp Quốc hội 
và xuyên suốt trong những năm 
qua như chiến lược phát triển 
KH&CN, công nghệ thông tin, 
nông nghiệp công nghệ cao, năng 
lượng tái tạo, hay Nghị quyết về 
Chính phủ điện tử. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy  
 Thủ tướng Chính phủ đã ban 

hành Đề án phát triển đô thị thông 
minh bền vững Việt Nam giai đoạn 
2018-2025, định hướng đến 2030. 
Bộ KH&CN dưới sự chỉ đạo của 
Chính phủ đã triển khai Chương 
trình KH&CN trọng điểm cấp quốc 
gia giai đoạn 2025 về hỗ trợ nghiên 
cứu phát triển và ứng dụng công 
nghệ của công nghiệp 4.0, Hệ tri 
thức Việt số hóa… với mục tiêu 
tập hợp các dữ liệu dùng chung để 
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phục vụ các nhà nghiên cứu, doanh 
nghiệp khởi nghiệp, trong đó có rất 
nhiều dữ liệu dùng để phát triển 
thành phố thông minh (dữ liệu về 
bản đồ của các nước, dữ liệu bản 
đồ về dân cư, dữ liệu về tiếng 
Việt…). 

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
Việt Nam đang lan rộng 

 Thông tin về hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt 
Nam, Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho 
biết, tính đến tháng 6/2018, Việt 
Nam có khoảng 5.000 startup, 
khoảng 40 quỹ đầu tư mạo hiểm đã 
đầu tư tại Việt Nam, 40 vườn ươm 
và nhiều chương trình đào tạo huấn 
luyện viên, đào tạo về khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong các trường 
đại học. Nhiều startup gọi vốn 
thành công bằng phát triển công 
nghệ mới. 

“Liên quan đến hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo, ông Mai Thanh 
Phong, Hiệu trưởng trường Đại 
học Bách khoa TP.Hồ Chí Minh 
cho rằng cần sắp xếp lại hệ sinh 
thái với cách nhìn khác gồm 3 cấu 
phần chính là công-tư và người 
dân, đặc biệt là vai trò của lĩnh vực 
công trong phát triển đổi mới sáng 
tạo”. 

 Về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, 
ông Sergio Arzeni, Chủ tịch Tổ 

chức doanh nghiệp vừa và nhỏ 
Italia lại cho rằng, cần có tiêu chí 
cho Việt Nam trong đổi mới sáng 
tạo để giúp Việt Nam thoát khỏi 
các bẫy thu nhập trung bình. Bên 
cạnh đó, Việt Nam cần thu hút 
được các nhà đầu tư trong phát 
triển về vườn ươm doanh nghiệp 
và các dự án lớn, đồng thời hỗ trợ 
các doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

 Thành phố thông minh phải chọn 
lọc, mỗi địa phương có cách tiếp 
cận và trọng tâm khác nhau. Cần 
những chuyên gia am hiểu địa 
phương đó, để ứng dụng công nghệ 
tốt nhất phát triển thành phố thông 
minh phải đem lại hiệu quả kinh tế 
cao nhất cho địa phương. 

(Tổng hợp) 
 
TECHDEMO 2018: 14 HỢP 
ĐỒNG, BIÊN BẢN GHI NHỚ 
VỚI TỔNG GIÁ TRỊ HƠN 240 
TỶ ĐỒNG 

Khai mạc ngày 4/10, Techdemo 
2018 với chủ đề “Đổi mới công 
nghệ - Sáng tạo, hội nhập và phát 
triển” giới thiệu gần 500 sản 
phẩm, quy trình, thiết bị. 
Techdemo 2018 cũng như tôn vinh 
8 doanh nghiệp tiêu biểu trong đổi 
mới công nghệ. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
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Tùng khẳng định, “TechDemo 
2018 tiếp tục là bước đi thiết thực 
của Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) trong việc hiện thực hóa 
những chính sách lớn để khuyến 
khích, hỗ trợ doanh nghiệp tổ chức 
hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, 
chuyển giao và đổi mới công nghệ, 
phát triển thị trường KH&CN”. 

 
Tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu về 
đổi mới công nghệ tại Techdemo 2018 

Với tinh thần đổi mới và hiệu 
quả, Bộ KH&CN đã chỉ đạo Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
và các đơn vị có liên quan chủ 
động xây dựng nội dung tổ chức 
hoạt động trình diễn và kết nối 
cung-cầu công nghệ, hỗ trợ doanh 
nghiệp Việt Nam chủ động, tích 
cực hội nhập quốc tế sâu rộng, đổi 
mới công nghệ, nâng cao năng lực 
cạnh tranh và sáng tạo của doanh 
nghiệp. Đây cũng là hoạt động 
thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về 
việc đẩy mạnh kết nối cung-cầu 
công nghệ tại vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long cũng như Quy chế 
thí điểm liên kết phát triển kinh tế - 

xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu 
Long giai đoạn 2016 - 2020. 

TechDemo 2018 tập trung vào 
các hoạt động nổi bật như: Tôn 
vinh doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ tiêu biểu; khai trương Điểm 
kết nối cung-cầu công nghệ Cần 
Thơ; tổ chức chuỗi hội thảo quốc 
tế, diễn đàn, tọa đàm chuyên đề 
giải quyết bài toán về công nghệ 
trong các lĩnh vực nông nghiệp, 
năng lượng mới, nâng cao giá trị 
phụ phẩm tôm Việt Nam, truyền 
thông để thúc đẩy ứng dụng, 
chuyển giao và đổi mới công nghệ; 
tư vấn kỹ thuật, tư vấn cải tiến 
công nghệ trực tiếp cho doanh 
nghiệp có nhu cầu; trưng bày, giới 
thiệu các công nghệ đã sẵn sàng 
chuyển giao phù hợp với khu vực 
phía Nam. 

TechDemo 2018 tập trung vào 
các lĩnh vực quan trọng như công 
nghệ sinh học, công nghệ thông 
tin, công nghệ tự động hóa, vật liệu 
mới… Đây là những lĩnh vực mà 
cả nước đang nỗ lực kêu gọi đầu 
tư, huy động các nguồn lực để tập 
trung phát triển, hướng đến mục 
tiêu ứng dụng mạnh mẽ và đổi mới 
KH&CN toàn diện trên nhiều lĩnh 
vực sản xuất và đời sống. 

Tại Lễ khai mạc, Ban Tổ chức đã 
tuyên dương và trao tặng danh hiệu 



Số 270 - 10/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 5 

“Doanh nghiệp đổi mới công nghệ 
tiêu biểu” cho 8 doanh nghiệp. 
Những doanh nghiệp này đã đóng 
góp tích cực, hiệu quả trong việc 
nâng cao năng lực công nghệ, phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi 
trường. Việc tuyên dương các 
doanh nghiệp điển hình về đổi mới 
công nghệ cũng nhằm tuyên truyền 
đến các doanh nghiệp trên cả nước 
về tầm quan trọng của đổi mới 
công nghệ trong quá trình sản xuất. 
Đổi mới công nghệ sẽ giúp nâng 
cao năng lực cạnh tranh, chất 
lượng của sản phẩm, củng cố, duy 
trì và mở rộng thị phần của sản 
phẩm; đa dạng hoá mẫu mã sản 
phẩm, giảm tiêu hao nguyên, nhiên 
liệu; cải thiện điều kiện làm việc, 
nâng cao mức độ an toàn sản xuất 
và cuộc sống người dân, giảm tác 
động xấu đến môi trường. 

Cũng trong lễ khai mạc đã diễn ra 
lễ ký Biên bản ghi nhớ về hoạt 
động hợp tác, chuyển giao công 
nghệ giữa các doanh nghiệp và tổ 
chức. Với tinh thần làm việc đổi 
mới, năng động và trách nhiệm cao 
của Ban Tổ chức, sự kiện đã hoàn 
thành các nội dung chương trình đề 
ra. Ban Tổ chức đã tiếp nhận và xử 
lý 100 nhu cầu công nghệ của các 
doanh nghiệp, tổ chức khu vực 
phía Nam; cung cấp thông tin 

2.500 nguồn cung công nghệ trong 
nước và nước ngoài trên hệ thống 
dữ liệu công nghệ và cẩm nang 
công nghệ; hơn 500 sản phẩm/ quy 
trình/ công nghệ/ thiết bị của 128 
đơn vị trong nước và quốc tế được 
trưng bày, trình diễn tại sự kiện. 

Về kết nối cung - cầu công nghệ, 
thông qua mạng lưới Điểm kết nối 
cung - cầu công nghệ (Hà Nội, TP. 
Hồ Chí Minh, Nghệ An, Phú Yên, 
Đăk Lăk), đã thực hiện 61 buổi tư 
vấn, kết nối công nghệ; có 19 hợp 
đồng thỏa thuận chuyển giao công 
nghệ và cung ứng thiết bị cho 
doanh nghiệp được ký kết; 5 công 
nghệ được tư vấn hoàn thiện và hỗ 
trợ thương mại hóa tại cơ sở ứng 
dụng; đã tư vấn hỗ trợ thành lập 
Trung tâm nghiên cứu phát triển 
ngành phụ phẩm tôm và Quỹ học 
bổng “Phát triển ngành phụ phẩm 
thủy sản tại Việt Nam”. 

 Đồng thời tại sự kiện lần này đã 
có trên 50 lượt doanh nghiệp được 
tư vấn công nghệ và cải tiến quy 
trình kỹ thuật với sự tham gia của 
20 chuyên gia công nghệ. Các bên 
tham gia kết nối cung-cầu đã trao 
đổi, thống nhất và ký kết 14 hợp 
đồng chuyển giao công nghệ, biên 
bản ghi nhớ với tổng giá trị hơn 
240 tỷ đồng. 

 Trong khuôn khổ sự kiện đã diễn 
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ra chuỗi các hội thảo quốc tế, diễn 
đàn chuyên sâu giải quyết bài toán 
công nghệ cho doanh nghiệp, cho 
vùng, tập trung vào các vấn đề: 
Đánh giá thực trạng, xác định các 
khó khăn, vướng mắc của doanh 
nghiệp trong ứng dụng công nghệ 
vào sản xuất trong nông nghiệp, 
phụ phẩm tôm Việt Nam; đề xuất 
các công nghệ phù hợp, các giải 
pháp về chính sách để tháo gỡ các 
khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy 
phát triển ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất. 

Với nội dung phong phú, sự kiện 
đã thu hút trên 10.000 lượt khách 
trong nước và quốc tế thăm quan, 
tìm hiểu các thiết bị/công nghệ/sản 
phẩm mới, tham dự các hội thảo, 
diễn đàn chuyên sâu về công nghệ. 

 (Tổng hợp) 
 

 
 
 
KHẢ NĂNG SÁNG TẠO CỦA 
DN VIỆT LÀ CƠ SỞ ĐỂ 
CHÚNG TA KHÔNG BỎ LỠ 
CHUYẾN TÀU CMCN 4.0 

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình 
nhấn mạnh, sự quyết tâm, tính 
năng động, khả năng sáng tạo của 
người Việt, của doanh nghiệp Việt 
là cơ sở quan trọng để chúng ta 

không bỏ lỡ chuyến tàu cách mạng 
công nghiệp 4.0. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm Ngày 
doanh nhân Việt Nam diễn ra tối 
9/10, Phó Thủ tướng Thường trực 
Chính phủ Trương Hoà Bình nhấn 
mạnh, với số lượng chiếm trên 
97% tổng số doanh nghiệp cả 
nước, các doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(DNNVV) là lực lượng quan trọng 
đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, 
tạo việc làm và thu nhập cho người 
lao động. Trong đó, đóng góp 
khoảng 40% GDP, 33% giá trị sản 
xuất công nghiệp, 30% giá trị hàng 
hóa xuất khẩu và thu hút khoảng 
50% lực lượng lao động cả nước. 

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần 
thứ XII của Đảng, trong đó xác 
định rõ doanh nghiệp là động lực 
phát triển của nền kinh tế, thời gian 
qua, chúng ta đã tập trung xây 
dựng Chính phủ liêm chính, kiến 
tạo phát triển, nói đi đôi với làm, 
phục vụ người dân và doanh 
nghiệp; thúc đẩy khởi nghiệp, tạo 
điều kiện và môi trường thuận lợi 
cho doanh nghiệp phát triển. 

Với những chỉ đạo và hành động 
quyết liệt đó, doanh nghiệp Việt 
Nam đã có những bước phát triển 
mạnh mẽ. Năm 2017 và 9 tháng 
đầu năm 2018, số lượng doanh 
nghiệp thành lập mới đạt mức cao 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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kỷ lục, quy mô vốn đăng ký, năng 
lực cạnh tranh ngày càng được 
nâng lên. 

Phó Thủ tướng Thường trực 
khẳng định: Với những kết quả khả 
quan đã đạt được, Chính phủ sẽ 
tiếp tục hỗ trợ sản xuất kinh doanh, 
tháo gỡ khó khăn cho doanh 
nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho 
doanh nghiệp, doanh nhân làm giàu 
chính đáng, xây dựng và phát triển 
cộng đồng doanh nghiệp ngày càng 
lớn mạnh, phát triển bền vững. 

Chính phủ mong muốn cộng 
đồng doanh nghiệp, doanh nhân 
tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ 
nhằm thực hiện thắng lợi các 
nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2018 
và các năm tiếp theo. Đặc biệt là 
thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị 
quyết số 09/NQ-TW của Bộ Chính 
trị về xây dựng và phát huy vai trò 
của đội ngũ doanh nhân Việt Nam 
trong thời kỳ đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế đã đề ra. 

Cụ thể, xây dựng đội ngũ doanh 
nhân lớn mạnh, có tinh thần dân 
tộc, giác ngộ chính trị, văn hóa 
kinh doanh, có trách nhiệm xã hội 
cao, có đủ năng lực, trình độ để 
lãnh đạo, quản lý các doanh nghiệp 
hoạt động có chất lượng, hiệu quả, 
sức cạnh tranh cao, liên kết chặt 

chẽ, tham gia tích cực vào mạng 
sản xuất, chuỗi giá trị trong nước 
và toàn cầu; không ngừng phát 
triển, phấn đấu đến năm 2020 có 
một số doanh nghiệp, doanh nhân 
có thương hiệu đạt tầm cỡ khu vực 
Đông Nam Á. 

Cũng tại sự kiện trên, Phó Thủ 
tướng đề nghị Hiệp hội DNNVV 
Việt Nam, các Hiệp hội, các doanh 
nghiệp, doanh nhân thực hiện tốt 
các nội dung sau: 

Một là, Hiệp hội nỗ lực phấn đấu 
nhiều hơn nữa, tiếp tục làm tốt 
chức năng nhiệm vụ của Hiệp hội 
mà mình đại diện, là cầu nối giữa 
doanh nghiệp với các cơ quan Nhà 
nước, lắng nghe, tiếp thu ý kiến 
của cộng đồng doanh nghiệp để 
tham mưu cho Đảng, Nhà nước, 
Chính phủ ban hành các chính sách 
phù hợp. 

Hai là, tạo dựng và vun đắp mối 
quan hệ đoàn kết, hợp tác tương 
trợ lẫn nhau giữa các doanh 
nghiệp, cùng hướng tới mục tiêu 
chung là phát triển ổn định và bền 
vững, góp phần xây dựng đất nước 
giàu mạnh. 

Ba là, thúc đẩy chuyển đổi hộ 
kinh doanh thành doanh nghiệp; 
tiếp tục khơi dậy, động viên cổ vũ 
tinh thần khởi nghiệp nhằm hình 
thành và phát triển ngày càng 
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nhiều các doanh nghiệp, cả 
DNNVV cũng như doanh nghiệp 
lớn, doanh nghiệp tầm cỡ khu vực 
và quốc tế. Sự đa dạng về quy mô, 
ngành nghề của các doanh nghiệp 
không chỉ khẳng định sức mạnh 
của nền kinh tế mà còn là tiền đề 
quan trọng tăng cường liên kết 
giữa các doanh nghiệp. 

Bốn là, các doanh nghiệp xây 
dựng chiến lược nhằm áp dụng có 
hiệu quả các thành tựu mà cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0 mang 
lại, tham gia tích cực và có hiệu 
quả vào cuộc cách mạng toàn cầu 
đang và sẽ làm thay đổi thế giới 
này. Sự quyết tâm, tính năng động, 
khả năng sáng tạo của người Việt, 
của doanh nghiệp Việt là cơ sở 
quan trọng để chúng ta không bỏ lỡ 
chuyến tàu cách mạng công nghiệp 
4.0, đồng hành cùng nhân loại; 
thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam 
tham gia quá trình liên kết, nội địa 
hóa sản phẩm với doanh nghiệp 
FDI, chuỗi giá trị trong nước, khu 
vực và toàn cầu. 

Năm là, doanh nghiệp, doanh 
nhân Việt Nam hoạt động sản xuất 
kinh doanh công khai, minh bạch, 
đúng quy định của pháp luật, cạnh 
tranh lành mạnh; tích cực tham gia 
phòng chống vi phạm, tội phạm. 

 (Theo vietq.vn) 

GIẢI PHÁP THÍCH ỨNG 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
4.0 

 
Nhân viên của VNPT giới thiệu các sản 

phẩm tại Triển lãm quốc tế về Công 
nghiệp 4.0. Ảnh: KHÁNH AN 

Cách mạng công nghiệp (CMCN) 
4.0 đang là xu thế tất yếu, được 
nhiều quốc gia xây dựng kế hoạch 
đón đầu. Tác động và sự ảnh 
hưởng của CMCN 4.0 đang diễn ra 
từng ngày, từng giờ, đòi hỏi Nhà 
nước hoàn thiện cơ chế, chính sách 
và các doanh nghiệp trong nước 
chủ động phương án ứng phó để 
không bị tụt hậu so với thế giới. 

Theo PGS.TS Trương Gia Bình, 
Chủ tịch Hiệp hội Phần mềm và 
Dịch vụ công nghệ thông tin Việt 
Nam, Việt Nam đã bỏ lỡ ba cuộc 
CMCN, nhưng không thể bỏ lỡ 
cuộc CMCN 4.0. Đây là cuộc 
CMCN tất yếu mà con người chỉ 
có thể tham gia, nếu không sẽ bị 
loại khỏi cuộc chơi. Việt Nam có 
lợi thế riêng trong lĩnh vực khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo, giúp đặt nền tảng cho việc ứng 
dụng thành công các công nghệ 
của cuộc CMCN 4.0. Nó sẽ mở ra 
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nhiều cơ hội trong việc nâng cao 
trình độ công nghệ, năng lực sản 
xuất và cạnh tranh trong chuỗi giá 
trị toàn cầu; tạo ra sự thay đổi lớn 
về mô hình kinh doanh và cơ hội 
cho các doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo; các nước đang phát triển 
như Việt Nam có thể rút ngắn quá 
trình công nghiệp hóa bằng cách đi 
tắt, đón đầu công nghệ cao hơn. 
Nhưng các chuyên gia cũng nhấn 
mạnh, nếu không có cách tiếp cận 
đúng và bắt kịp nhịp độ phát triển 
của thế giới và khu vực, Việt Nam 
sẽ phải đối mặt với nguy cơ tụt hậu 
về công nghệ, tình trạng dư thừa 
lao động kỹ năng thấp và sự bất 
bình đẳng trong xã hội. Bên cạnh 
đó, sự liên kết và gắn kết trong thời 
đại CMCN 4.0, đòi hỏi sự ứng phó 
chủ động và kiểm soát tốt vấn đề 
biên giới mềm, quyền lực mềm, an 
ninh không gian mạng và an ninh 
phi truyền thống, tội phạm công 
nghệ cao xuyên quốc gia. 

Để chuẩn bị cho cuộc CMCN 
4.0, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, 
có ba yếu tố Việt Nam cần quan 
tâm, đó là: Khung hành lang pháp 
lý, nguồn nhân lực và tính đồng bộ 
của các công nghệ 4.0. GS.TS 
Nguyễn Quang Liêm (Viện Hàn 
lâm Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam) cho rằng, Việt Nam cần có 

chính sách đào tạo và thu hút 
nguồn nhân lực trình độ cao trực 
tiếp thực hiện, tham gia CMCN 
4.0; có hệ thống đào tạo định 
hướng tiếp cận CMCN 4.0; xây 
dựng các cơ chế, chính sách quản 
lý và đầu tư có tính đột phá để khai 
thác và huy động tối đa nguồn lực 
cho đào tạo nhân lực. Mặt khác, 
cần có các định hướng chính sách 
phát triển các lĩnh vực ưu tiên, 
như: Công nghệ số; an ninh mạng; 
trí tuệ nhân tạo… Về vấn đề này, 
ông A.Nô-lan, chuyên gia phân 
tích chính sách cao cấp, Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển kinh tế 
(OECD) khuyến nghị, Việt Nam 
cần ưu tiên phổ biến công nghệ, 
phát triển những kỹ năng phù hợp 
và xây dựng hệ sinh thái số. Trong 
đó cần có các định chế được tổ 
chức tốt để phổ biến và đẩy mạnh 
áp dụng công nghệ; tạo môi trường 
thành lập và hỗ trợ phát triển 
doanh nghiệp; hệ thống giáo dục 
phải nắm bắt và đáp ứng hiệu quả 
với những diễn biến trên thị trường 
lao động; tăng mức độ áp dụng 
điện toán đám mây cho các hoạt 
động; mở rộng khả năng tiếp cận 
hạ tầng công nghệ thông tin và 
truyền thông; quản lý an ninh số… 

Nhiều chuyên gia nhận định, các 
doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt 
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Nam đang có lợi thế bắt kịp cuộc 
CMCN 4.0 thông qua phát triển 
các phần mềm, ứng dụng dựa trên 
các nền tảng mà thế giới đang phát 
triển. Doanh nghiệp sẽ phải tìm 
hiểu xem các doanh nghiệp trên thế 
giới đang áp dụng công nghiệp 4.0 
như thế nào, qua đó có phương án 
từng bước chuyển đổi thành doanh 
nghiệp số, áp dụng công nghệ 4.0 
vào điều hành, mang lại sản phẩm 
dịch vụ mới cho khách hàng. 

Chính phủ đã và đang tập trung 
hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính 
sách, pháp luật trong đó chú trọng 
các quy định nhằm tạo điều kiện 
cho doanh nghiệp nhanh chóng hấp 
thụ và phát triển được công nghệ, 
mô hình kinh doanh mới; tiếp tục 
chủ động rà soát, bãi bỏ các điều 
kiện kinh doanh không còn phù 
hợp. Đồng thời, xây dựng hệ thống 
kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là 
công nghệ thông tin truyền thông, 
phát triển hạ tầng kết nối số, bảo 
đảm an toàn, an ninh mạng. Tuy 
nhiên, cộng đồng doanh nghiệp là 
lực lượng chủ đạo, tiên phong 
quyết định mức độ thành công 
trong việc thực hiện CMCN 4.0, 
cho nên cần chủ động có phương 
án ứng phó những tác động tiêu 
cực từ cuộc cách mạng này. 

 (Theo nhandan.org.vn) 

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG 
TIẾN BỘ KH&CN – ĐẦU MỐI 
CHUYỂN GIAO, ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ TẠI ĐỊA 
PHƯƠNG 

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN là tổ chức hạt nhân, lực 
lượng chủ chốt, quan trọng phục 
vụ trực tiếp cho công tác quản lý 
nhà nước về KH&CN tại địa 
phương; đầu mối đẩy mạnh chuyển 
giao, ứng dụng kỹ thuật tiến bộ, 
phát triển các hoạt động dịch vụ 
KH&CN, đáp ứng yêu cầu sản 
xuất, kinh doanh và quản lý nhà 
nước về ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ tạo động lực phát triển 
kinh tế địa phương. 

 Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
Tùng cho biết như trên tại Hội nghị 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương lần thứ XI năm 
2018 do Bộ KH&CN phối hợp với 
UBND TP. Cần Thơ tổ chức ngày 
4/10/2018 tại TP. Cần Thơ. 

Phục vụ trực tiếp công tác quản 
lý nhà nước về KH&CN 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng cho biết, 
Đảng và Nhà nước luôn luôn quan 
tâm đến hoạt động KH&CN, với 
quan điểm phát triển và ứng dụng 
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KH&CN là một trong những động 
lực quan trọng nhất để phát triển 
kinh tế - xã hội. Sự quan tâm và 
chỉ đạo kịp thời, quyết liệt của 
Đảng và Chính phủ được thông 
qua các Nghị quyết như: Nghị 
quyết 20 về phát triển KH&CN 
phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH 
trong điều kiện kinh tế thị trường 
định hướng XHCN và hội nhập 
quốc tế; Nghị quyết 05 về một số 
chủ trương, chính sách lớn nhằm 
tiếp tục đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao động, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, Nghị 
quyết 10 về kinh tế tư nhân, Nghị 
Quyết 11 về hoàn thiện thể chế 
kinh tế thị trường định hướng 
XHCN,… 

Theo đó, các văn kiện của Đảng 
đã khẳng định rõ tầm quan trọng 
của  KH&CN trong sự nghiệp phát 
triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ 
quốc. Để hoàn thành sứ mệnh và 
nhiệm vụ to lớn mà Đảng và Nhà 
nước đặt ra cho lực lượng 
KH&CN, ngành KH&CN phải 
được tổ chức bộ máy quản lý theo 
ngành dọc một cách độc lập, tự 
chủ, để tập trung nguồn lực và phát 
huy được tối đa hiệu lực, hiệu quả 
quản lý nhà nước trong phạm vi 
toàn quốc, từ cấp trung ương đến  

địa phương.  
Thứ trưởng Trần Văn Tùng nhấn 

mạnh vai trò, vị trí của các Trung 
tâm; là tổ chức hạt nhân, lực lượng 
chủ chốt, quan trọng phục vụ trực 
tiếp cho công tác quản lý nhà nước 
về KH&CN tại địa phương; đầu 
mối đẩy mạnh chuyển giao, ứng 
dụng kỹ thuật tiến bộ, phát triển 
các hoạt động dịch vụ KHCN, đáp 
ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh 
và quản lý nhà nước về ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ tạo động 
lực phát triển kinh tế địa phương. 

Ngoài những khó khăn, vướng 
mắc và đề xuất giải pháp cơ bản để 
lựa chọn mô hình hoạt động, tên 
gọi, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu 
tổ chức phù hợp nhất đối với các 
Trung tâm nhằm tiếp tục phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội triển khai 
hiệu quả. Việc tồn tại, duy trì và 
phát triển hệ thống các Trung tâm 
Ứng dụng có vai trò quan trọng, là 
cầu nối giữa cơ quan quản lý và 
“Doanh nghiệp-người dân”; chất 
xúc tác quá trình chuyển hóa chính 
sách, nguồn lực thành giải pháp 
công nghệ hữu ích cho doanh 
nghiệp. 

Tuy nhiên, Thứ trưởng cũng cho 
rằng, thời gian tới, với việc triển 
khai đồng bộ các văn bản hướng 
dẫn Luật (đặc biệt là Luật Chuyển 
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giao công nghệ năm 2017), thực 
hiện các chủ trương, chính sách 
của Đảng, Chính phủ, các Trung 
tâm cần tiếp tục thể hiện rõ vị trí, 
vai trò, trách nhiệm của mình để 
nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt 
động, đóng góp chung vào sự phát 
triển kinh tế-xã hội của đất nước. 

Thời gian qua, nhiều Trung tâm 
đã mạnh dạn, năng động đưa các 
công nghệ, sản phẩm vào cuộc 
sống, cụ thể: 33/63 Trung tâm đã 
có hoạt động sản xuất kinh doanh 
các sản phẩm trên thị trường với 
tổng doanh thu 45-65 tỷ đồng/năm, 
lợi nhuận khoảng 10 tỷ/năm; 30/63 
Trung tâm thực hiện hoạt động sản 
xuất- kinh doanh và dịch vụ tư vấn, 
chuyển giao công nghệ.  

Đẩy mạnh liên kết 
Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục 

Ứng dụng và Phát triển công nghệ 
Tạ Việt Dũng giới thiệu việc thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN của các 
Trung tâm trong giai đoạn 2017 – 
2018; công tác thực hiện Nghị định 
số 54/2016/NĐ-CP; nhu cầu công 
nghệ của các Trung tâm; hoạt động 
tư vấn, dịch vụ, chuyển giao công 
nghệ,… 

Đối với hoạt động triển khai công 
nghệ, năm 2018, các Trung tâm đã 
làm chủ được 275 công nghệ, trong 
đó tập trung ở một số lĩnh vực như: 

công nghệ sinh học; công nghệ 
thực phẩm; công nghệ thông tin; 
xử lý môi trường; nông nghiệp; tiết 
kiệm năng lượng; y dược; công 
nghiệp; vật liệu,… 

Bên cạnh những thành tựu nổi 
bật, ông Tạ Việt Dũng nêu lên 
những khó khăn, vướng mắc trong 
công tác triển khai, hoạt động của 
các Trung tâm. Đồng thời, đề xuất 
các kiến nghị, giải pháp liên quan 
đến cơ chế, chính sách; thông tin 
công nghệ; đầu tư cơ sở, vật chất; 
triển khai các đề tài, dự án thuộc 
các Chương trình KH&CN quốc 
gia,… với các cơ quan ban ngành 
trung ương, địa phương nhằm tiếp 
tục tạo điều kiện cho các Trung 
tâm hoạt động ổn định, hiệu quả. 

Bày tỏ sự ấn tượng với những 
thành tựu trong hoạt động ứng 
dụng và chuyển giao công nghệ 
của các Trung tâm thời gian qua, 
đặc biệt, chuỗi sự kiện đã mang lại 
nhiều thông tin giá trị về hoạt động 
đổi mới sáng tạo, ứng dụng công 
nghệ tại Tp Cần Thơ cũng như 
trong khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long, Chủ tịch Liên minh 
HTX Việt Nam Nguyễn Ngọc Bảo 
đề xuất những giải pháp nhằm tận 
dụng những cơ hội hợp tác, sản 
xuất kinh doanh cũng như mong 
muốn tiếp tục đẩy mạnh sự liên kết 
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giữa Liên minh HTX, Bộ KH&CN 
và các địa phương để nâng cao 
hiệu quả các hoạt động ứng dụng 
tới các doanh nghiệp, HTX trên cả 
nước, trong đó, hoạt động sản xuất 
phải gắn với chuỗi giá trị sản phẩm 
hàng hóa. 

Đánh giá cao những thành tựu 
ứng dụng tiến bộ KH&CN của các 
Trung tâm thời gian qua. Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh 
cần tăng cường phối hợp, chuyển 
giao tiến bộ KH&CN cho các Hợp 
tác xã trên phạm vi cả nước với các 
phương án tổng thể, nhất là các 
Trung tâm, các điểm kết nối, giao 
dịch công nghệ. 

Đối với những ý kiến trao đổi của 
các đại biểu tại Hội nghị, Thứ 
trưởng bày tỏ mong muốn chia sẻ 
những khó khăn, vướng mắc hiện 
nay của các Trung tâm, và khẳng 
định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục đồng 
hành, nghiên cứu, tiếp thu, tháo gỡ 
những hạn chế tồn tại.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 
CAO LÀ XU HƯỚNG TẤT 
YẾU CỦA NÔNG NGHIỆP 
VIỆT NAM 

Nông nghiệp thời kỳ 4.0 (NN 4.0) 
sẽ thay đổi phương thức quản lý 
trang trại, doanh nghiệp, hộ gia 

đình. Từ sản xuất, chế biến đến 
tiêu thụ đều có thể ứng dụng kỹ 
thuật số, nhờ đó sẽ giảm công lao 
động trực tiếp, tiết kiệm vật tư đầu 
vào, hạ giá thành sản phẩm và 
đảm bảo an toàn thực phẩm. 

GS.TS. Nguyễn Quang Thạch, 
Viện trưởng Viện Sinh học nông 
nghiệp, Đại học Nguyễn Tất Thành 
đã nhận xét như vậy tại Diễn đàn 
“Ứng dụng, chuyển giao công nghệ 
mới trong nông nghiệp" diễn ra 
chiều 4/10 tại Cần Thơ. Diễn đàn 
do Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với UBND 
TP. Cần Thơ và Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn tổ chức. 
Đây là hoạt động nằm trong khuôn 
khổ sự kiện Trình diễn, kết nối 
cung cầu công nghệ quốc tế và Hội 
nghị về hoạt động của các Trung 
tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN 
năm 2018. 

Tạo môi trường pháp lý thuận 
lợi 

Trong giai đoạn vừa qua, Việt 
Nam đã ghi nhận một số tiến bộ 
vượt bậc trong lĩnh vực nông 
nghiệp. Đây là lĩnh vực thường 
duy trì được tốc độ tăng trưởng cao 
và ổn định trong dài hạn, đóng góp 
quan trọng vào GDP cả nước. Quá 
trình phát triển nông nghiệp cũng 
là một minh chứng tiêu biểu cho 
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thấy tác động và hiệu quả của công 
nghệ. 

Nhìn lại chặng đường 10 năm 
thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 
khóa X về nông nghiệp, nông dân 
và nông thôn, 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. 

Nhận thức về vai trò quan trọng 
của lĩnh vực nông nghiệp, thời gian 
qua, Bộ KH&CN đã chủ động và 
tích cực phối hợp với Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và 
các cơ quan có liên quan trong việc 
thể chế hóa các chủ trương, chính 
sách của Đảng và Nhà nước về 
phát triển KH&CN, tháo gỡ nhiều 
vướng mắc nhằm tạo môi trường 
pháp lý thuận lợi cho hoạt động 
nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 
và đổi mới công nghệ trong lĩnh 
vực nông nghiệp, như: Chương 
trình KH&CN phục vụ xây dựng 
nông thôn mới giai đoạn 2011-
2015 và giai đoạn 2016-2020; 
Chương trình phát triển nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
thuộc Chương trình quốc gia phát 
triển công nghệ cao đến năm 2020; 
Chương trình Đổi mới công nghệ 
quốc gia. Gần đây là Đề án Hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025 
(Đề án 844) được ban hành từ năm 
2016 nhưng đã tạo ra làn sóng khởi 
nghiệp mạnh mẽ, đặc biệt là các 
startup trẻ tuổi trong lĩnh vực nông 
nghiệp,... 

Mặc dù đã có nhiều thành quả 
đáng ghi nhận, ngành nông nghiệp 
Việt Nam đang phải đối mặt với 
một số thách thức, đó là sự hạn chế 
trong khả năng tích tụ đất đai gây 
trở ngại cho ứng dụng công nghệ 
và đầu tư dài hạn, đầu tư cho 
KH&CN trong nông nghiệp từ các 
doanh nghiệp lớn chưa nhiều. 
Thêm vào đó là tình trạng thiếu 
nhân lực trình độ cao và cơ sở vật 
chất phục vụ nghiên cứu còn lạc 
hậu, không đồng bộ; mô hình tăng 
trưởng hiện nay tập trung về lượng 
hơn là về chất. 

Trước tình hình đó, các nhà quản 
lý, chuyên gia và doanh nghiệp đã 
bàn về giải pháp, đặc biệt là giải 
pháp về công nghệ. Đánh giá về 
thực trạng chuyển giao KH&CN 
trong nông nghiệp, PGS.TS. Lê 
Quốc Thanh - Phó Giám đốc Viện 
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Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 
đã nhìn nhận rằng, mạng lưới hoạt 
động chuyển giao KH&CN đều 
được hình thành từ các đơn vị 
thành viên của Viện. Các kết quả 
nghiên cứu được chia sẻ giúp hoạt 
động chuyển giao khá nhanh. Viện 
đã phối hợp với doanh nghiệp 
trong hoạt động chuyển giao. 
Nguồn kinh phí phục vụ cho 
nghiên cứu được cải thiện thông 
qua các dự án sản xuất thử nghiệm, 
nhiệm vụ khuyến nông, Chương 
trình Nông thôn mới, Chương trình 
Nông thôn miền núi. Cơ chế tự chủ 
đã bắt đầu hình thành tại một số 
đơn vị thành viên, tạo đà cho việc 
liên doanh, liên kết trong lĩnh vực 
chuyển giao KH&CN. 

Ông Lê Quốc Thanh cũng thẳng 
thắn nhìn nhận một số tồn tại ở 
Viện như nguồn nhân lực chưa 
được đào tạo bài bản, chưa chuyên 
nghiệp, thiếu về chuyên môn và 
trình độ ngoại ngữ. Sự liên kết 
giữa nghiên cứu và doanh nghiệp 
còn lỏng lẻo, chưa có chiều sâu. 
Nhà nước đã quan tâm đầu tư kinh 
phí cho phát triển nông nghiệp, 
song đối với các mô hình quy mô 
lớn, công nghệ cao, nguồn kinh phí 
vẫn chưa đáp ứng được… Nhiều 
kết quả nghiên cứu còn là sản 
phẩm trung gian, cần tiếp tục dành 

thêm nguồn lực để hoàn thiện 
trước khi chuyển giao. 

Đưa ra giải pháp cho vấn đề này, 
ông Lê Quốc Thanh cho rằng cần 
phải tăng cường đào tạo cán bộ 
chuyển giao theo hướng chuyên 
nghiệp phù hợp hơn với nhu cầu 
của thị trường. Đối với nguồn nhân 
lực, cần đầu tư, hỗ trợ, đặc biệt đối 
với các dự án sản xuất thử nghiệm 
(hoàn thiện quy trình), dự án 
khuyến nông (phát triển sản phẩm), 
dự án đầu tư (phát triển công 
nghệ). Đặc biệt, chúng ta cần có 
chính sách khuyến khích các doanh 
nghiệp tham gia vào hoạt động 
chuyển giao, khuyến khích xây 
dựng các mô hình để tiếp nhận tiến 
bộ KH&CN với quy mô lớn theo 
chuỗi giá trị, tăng cường tính tự 
chủ cho các đơn vị chuyển giao. 

Nông nghiệp 4.0: Xu hướng tất 
yếu 

Nói về hoạt động nghiên cứu, 
ứng dụng nông nghiệp công nghệ 
cao thời kỳ cách mạng công nghiệp 
4.0, GS.TS. Nguyễn Quang Thạch 
cho biết, nông nghiệp thời kỳ 4.0 
(NN 4.0) sẽ thay đổi phương thức 
quản lý trang trại, doanh nghiệp, 
hộ gia đình. Từ sản xuất, chế biến, 
tiêu thụ đến tiêu dùng đều có thể 
ứng dụng kỹ thuật số như thiết bị 
định vị toàn cầu (GPS), điều tiết 
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lượng vật tư, nước tưới theo nhu 
cầu, giám sát năng suất, v.v... 

 
Sản xuất rau, dưa lưới, cà chua sử dụng 

phân bón hữu cơ mới 

NN 4.0 sẽ không những hỗ trợ 
quản lý vĩ mô mà còn lưu trữ dữ 
liệu vi mô (từng cá thể) trên mạng 
internet và chia sẻ nguồn dữ liệu 
cho nhiều người cùng sử dụng, 
thông qua các thiết bị kết nối với 
internet. NN 4.0 hỗ trợ công khai, 
minh bạch hóa quá trình sản xuất - 
chế biến - tiêu thụ, truy xuất nguồn 
gốc, công khai quy trình công nghệ 
áp dụng, tiêu chuẩn chất lượng đạt 
được đến mức độ nào, thông qua 
điện thoại thông minh kết nối với 
các thiết bị IoT. NN 4.0 trợ giúp dự 
tính, dự báo các rủi ro thiên tai (sạt 
lở đất), nạn chặt phá rừng, bảo tồn 
động vật quý hiếm. 

GS. Thạch cũng khẳng định, phát 
triển trồng trọt ứng dụng công 
nghệ cao là xu hướng tất yếu của 
nông nghiệp Việt Nam. Ông cho 
rằng cần sớm ứng dụng các kỹ 
thuật tiên tiến của cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0 trong sản xuất 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao. Điều này sẽ góp phần tăng 

hiệu quả của chuỗi sản xuất và 
thương mại hóa sản phẩm. 

Tuy nhiên, theo GS. Thạch, 
chúng ta cần chọn lựa các công 
nghệ sao cho thiết thực và hiệu 
quả. Việc lựa chọn công nghệ ứng 
dụng phụ thuộc vào điều kiện cụ 
thể của từng vùng, từng hộ sản 
xuất. Yếu tố quyết định thành công 
của nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, đặc biệt trong thời kỳ 4.0 
là đầu ra của sản phẩm. 

Về giải pháp đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ trong nông nghiệp, Thứ 
trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn Lê Quốc Doanh 
cho rằng, phải đẩy mạnh thị trường 
KH&CN nhằm tạo động lực cho 
người tiếp nhận và chuyển giao 
công nghệ, cùng với đó là tiếp tục 
hoàn thiện thể chế chính sách trong 
chuyển giao công nghệ bởi chính 
sách thực chất sẽ giúp chuyển giao 
công nghệ hiệu quả và dễ dàng 
hơn. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

 Công nghệ mới tăng hiệu suất 
chuyển đổi CO2 

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại 
Trung tâm Xúc tiến khoa học và 
công nghệ thuộc trường Đại học 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Delaware đã phát hiện ra một quy 
trình mới gồm hai bước để tăng 
hiệu quả điện phân CO2, phản ứng 
hóa học được điều khiển bằng 
dòng điện có thể hỗ trợ sản xuất 
hóa chất và nhiên liệu có giá trị.  

 
 Nhóm nghiên cứu bao gồm Feng 

Jiao, phó giáo sư hóa học và kỹ 
thuật sinh học phân tử và các 
nghiên cứu sinh Matthew Jouny và 
Wesley Luc, đã chế tạo được một 
thiết bị chuyên dụng ba buồng gọi 
là máy điện phân, sử dụng điện để 
khử CO2 thành các phân tử nhỏ. 

So với nhiên liệu hóa thạch, sử 
dụng điện là một phương thức thân 
thiện với môi trường và có chi phí 
phải chăng để thúc đẩy hoạt động 
của các quy trình hóa học nhằm 
sản xuất hóa chất và nhiên liệu 
thương mại. Các sản phẩm có thể 
bao gồm ethylene, được sử dụng 
để sản xuất nhựa và ethanol, một 
phụ gia nhiên liệu có giá trị. 

Dù điện phân CO2 trực tiếp là 
phương pháp thông thường để khử 
CO2, nhưng nhóm nghiên cứu đã 
phân tách quá trình điện phân 
thành hai bước, khử CO2 thành 

CO và sau đó, biến đổi CO thành 
các sản phẩm đa cacbon (C2+). 
Phương pháp này gồm hai phần có 
nhiều ưu điểm hơn so với phương 
pháp thông thường. 

Thông qua phân tách quy trình 
thành hai bước, chúng tôi đã đạt 
được khả năng chọn lọc các sản 
phẩm đa cacbon ở mức cao hơn so 
với trong điện phân trực tiếp, PGS 
Jiao nói. Chiến lược phản ứng tuần 
tự có thể mở ra những phương thức 
mới để thiết kế các quy trình sử 
dụng CO2 hiệu quả hơn. 

Phối hợp với các nhà nghiên cứu 
tại trường Đại học Thiên Tân ở 
Trung Quốc, nhóm nghiên cứu 
đang thiết kế một hệ thống để giảm 
phát thải khí nhà kính bằng cách sử 
dụng năng lượng mặt trời không 
thải cacbon. 

 (Theo vista.vn) 
 

 Hệ thống điện thoại thông 
minh kiểm tra chì trong nước  

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Houston đã chế tạo được 
một hệ thống rẻ tiền sử dụng điện 
thoại thông minh và ống kính được 
chế tạo bằng máy in phun để phát 
hiện chì trong nước máy với hàm 
lượng thường được xem là nguy 
hiểm. 

Hệ thống này được xây dựng dựa 
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vào công trình nghiên cứu trước 
đây của Wei-Chuan Shih, phó giáo 
sư về kỹ thuật điện và máy tính và 
các cộng sự, bao gồm phát hiện ra 
một ống kính dẻo giá rẻ có thể biến 
đổi điện thoại thông minh cơ bản 
thành kính hiển vi. 

Phát hiện mới được mô tả trên 
tạp chí Analytical Chemistry, kết 
hợp phép đo màu nano với kính 
hiển vi trường tối, được tích hợp 
vào nền tảng kính hiển vi của điện 
thoại thông minh để phát hiện hàm 
lượng chì thấp hơn ngưỡng an toàn 
do Cơ quan Bảo vệ môi trường 
(EPA) quy định. 

"Phép đo màu nano trên điện 
thoại thông minh được thực hiện 
nhanh chóng với chi phí thấp và 
cho phép mọi người kiểm tra hàm 
lượng chì trong nước uống trong 
bất kỳ môi trường nào", các nhà 
nghiên cứu viết. 

Ngay cả một lượng nhỏ chì cũng 
có thể gây ra các vấn đề sức khỏe 
nghiêm trọng cho trẻ nhỏ, đặc biệt 
khả năng dễ bị tổn thương thần 
kinh. Các tiêu chuẩn của EPA yêu 
cầu hàm lượng chì trong nước 
uống thấp hơn 15 phần tỷ và PGS. 
Shih cho biết bộ xét nghiệm thông 
dụng hiện nay không đủ nhạy để 
phát hiện chính xác hàm lượng chì 
ở mức đó. 

Bằng cách sử dụng điện thoại 
thông minh rẻ tiền được trang bị 
ống kính in phun và sử dụng chế 
độ chụp ảnh tối, các nhà nghiên 
cứu có thể tạo ra một hệ thống vừa 
di động vừa dễ hoạt động với khả 
năng phát hiện nồng độ chì dưới 
mức 5 phần tỷ trong nước máy. Độ 
nhạy đạt 1,37 phần tỷ trong nước 
khử ion. 

Năm ngoái, nhóm nghiên cứu đã 
công bố một bộ dữ liệu mã nguồn 
mở trên tạp chí Biomedical Optics 
Express, giải thích cách chuyển đổi 
điện thoại thông minh được trang 
bị ống kính dẻo thành kính hiển vi 
có chức năng của kính hiển vi 
huỳnh quang.  

Sử dụng bộ dữ liệu được công bố 
vào năm 2017, các nhà nghiên cứu 
đã chế tạo được kính hiển vi trên 
điện thoại thông minh độc lập có 
thể hoạt động ở cả chế độ chụp ảnh 
huỳnh quang và trường tối và ghép 
nối với điện thoại thông minh 
Lumina 640 rẻ tiền với máy ảnh 8 
megapixel. Nhóm nghiên cứu đã 
tăng khối lượng nước máy với số 
lượng chì khác nhau, dao động từ 
1,37 phần tỷ đến 175 phần tỷ. Sau 
đó, họ bổ sung ion cromat để phản 
ứng với chì tạo thành các hạt nano 
cromat chì; các hạt nano có thể 
được phát hiện bằng cách kết hợp 
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phân tích phép đo màu và kính 
hiển vi. 

Phân tích đã đo lường cả tốc độ 
phát hiện các hạt nano có tương 
quan với nồng độ chì và xác minh 
rằng phản ứng được thúc đẩy bởi 
sự có mặt của chì. Hỗn hợp được 
chuyển đến một tấm 
polydimethylsiloxan gắn vào một 
phiến kính; sau khi khô, nước khử 
ion được sử dụng để rửa sạch hợp 
chất cromat và trầm tích còn lại 
được chụp để phân tích. Khả năng 
chụp hình của kính hiển vi đã được 
chứng minh rất cần thiết vì số 
lượng trầm tích quá nhỏ nên không 
thể chụp hình bằng camera của 
điện thoại thông minh không được 
hỗ trợ. Vì thế, việc phát hiện chì ở 
mức tương đối thấp trở nên khó 
khăn. 

 (Theo NASATI) 
 

 Phương pháp mới để kiểm 
soát ánh sáng 

 
Các nhà khoa học Đại học Yale 

đã giới thiệu một phương pháp mới 
để kiểm soát ánh sáng trên một con 
chip silicon - đặc biệt là hướng của 
ánh sáng - bằng cách sử dụng sóng 
âm.  

 Trong nhiều thập kỷ, các nhà 
nghiên cứu đã cố gắng thích ứng 
với các công nghệ quang học được 
sử dụng rộng rãi - bao gồm laser, 
máy phát và máy thu - đến các 
thiết bị dựa trên vi mạch. Peter 
Rakich, một giáo sư vật lý ứng 
dụng tại Yale, người đứng đầu 
nhóm nghiên cứu giải thích: Lĩnh 
vực lượng tử ánh sáng tích hợp 
mang lại những đột phá tiềm năng 
cho các ứng dụng từ thông tin liên 
lạc hiệu quả tiết kiệm năng lượng 
đến cảm biến chính xác và thông 
tin lượng tử. 

Một thách thức lớn là thiếu các 
công nghệ ở quy mô những con 
chip có thể tạo ra các hoạt động 
không phản xạ. Chúng bao gồm 
các bộ cách ly, là “điốt” cho ánh 
sáng cho phép truyền chỉ theo một 
hướng và các bộ mạch vòng, tách 
riêng các sóng ánh sáng chuyển 
tiếp và ngược lại thành các kênh 
riêng biệt. Eric Kittlaus, tác giả đầu 
tiên của nghiên cứu, cho biết: 
Những loại thiết bị này là công 
nghệ quan trọng bởi vì chúng cho 
phép chúng ta kiểm soát và định 
tuyến ánh sáng trên một con chip. 

Trong hầu hết các vật liệu, ánh 
sáng hoạt động giống nhau dù nó 
di chuyển về phía trước hoặc phía 
sau. Các phương pháp hiện có để 
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sản xuất các bộ cách ly quang học 
thương mại thường liên quan đến 
các tinh thể garnet tổng hợp tiếp 
xúc với các nam châm vĩnh cửu. 
Tuy nhiên, khi xây dựng các thiết 
bị trên chip, các tinh thể này và từ 
trường đều không có. 

Kết quả là, các nhà khoa học đã 
dùng phương pháp khác, phương 
pháp mới này sử dụng điện hoặc 
âm thanh để điều khiển các mạch 
quang trên chip để tạo ra sự lan 
truyền ánh sáng không phản xạ. 
Cho đến nay, cách tiếp cận đầy hứa 
hẹn này đã bị cản trở bởi các vấn 
đề như mất tín hiệu ánh sáng hoặc 
chỉ có tác dụng với ánh sáng đơn 
sắc. 

Bằng cách kết hợp ánh sáng và 
âm thanh trên chip silicon, nhóm 
của Rakich đã chứng minh rằng 
sóng siêu âm có thể tạo ra sự lan 
truyền không phản xạ cho ánh sáng 
qua bước sóng lớn hơn 100 lần so 
với trước đây, và không bị mất tín 
hiệu ánh sáng. Ngoài ra còn có một 
lợi ích khác: Bản thân sóng âm 
được tạo ra bằng ánh sáng, cho 
phép các nhà nghiên cứu kiểm soát 
hình dạng và hướng của sự phát xạ 
siêu âm theo ý thích. "Các núm" bổ 
sung cho phép cùng một thiết bị có 
thể hoạt động trên ánh sáng đa sắc. 

(Theo vista.vn) 

 Tàu siêu tốc đầu tiên trên thế 
giới chạy nhanh hơn máy bay 

 
Hình ảnh về phương tiện siêu tốc chở 
khách đầu tiên đạt vận tốc hơn 1.100 
km/giờ đã được công bố tại thành phố 

Cadiz Tây Nam Tây Ban Nha. 

 Theo công ty Công nghệ vận tải 
Hyperloop (HTT), tàu Hyperloop 
được thiết kế để vận chuyển hành 
khách với tốc độ siêu nhanh thông 
qua các đường ống gắn cảm ứng 
từ. 

Có tên gọi "Quintro One", 
phương tiện Hyperloop của công ty 
HTT được làm từ vật liệu 
composite thông minh hai lớp, 
giúp tăng cường khả năng đàn hồi 
và trọng lượng chỉ còn 5 tấn. Với 
chiều dài 32 mét, Quintro One sẽ là 
một phần trong đoàn tàu có khả 
năng di chuyển xuyên quốc gia 
trong thời gian kỷ lục. 

Phương tiện này có thể giúp rút 
ngắn hành trình từ thành phố Los 
Angeles đến Las Vegas từ 1 tiếng 
10 phút xuống chỉ còn 20 phút. 
Một khoang Quintro One có khả 
năng chứa từ 28 đến 40 hành 
khách. 
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Năm 2019, loại phương tiện này 
sẽ được tối ưu hóa hoàn toàn và 
sẵn sàng đưa đón hành khách, 
Bibop Gresta, Chủ tịch kiêm người 
đồng sáng lập HTT xác nhận. 

Hyperloop là hệ thống giao thông 
tốc độ cao, có cơ chế hoạt động 
vào cảm ứng điện từ. Bên trong 
đường ống áp suất thấp, phương 
tiện phóng đi có thể đạt vận tốc 
hơn 1.100 km/h nhờ đệm không 
khí tạo ra bởi máy nén khí giúp 
giảm ma sát. Giám đốc Điều hành 
tập đoàn Tesla Elon Musk cho biết 
ông nghĩ ra ý tưởng này trong năm 
2013. 

(Theo Báo Tin tức) 
 
 
 

HUY CHƯƠNG DIRAC 2018 
VINH TẶNG ĐÀM THANH 
SƠN 

Hằng năm và bắt đầu từ 1985, 
vào đúng ngày sinh nhật 8/8 của 
Paul Adrien Maurice Dirac, nhà 
vật lý thiên tài ở thế kỷ 20, Trung 
tâm Quốc tế Vật lý Lý thuyết 
(ICTP) tặng huy chương mang tên 
Dirac cao quý nhất trong ngành để 
tôn vinh những nhà vật lý lý thuyết 
trên khắp năm châu. 

Đó là những người đã sáng tạo ra 
những công trình nền tảng, để lại 

dấu ấn tuyệt vời và bền vững luôn 
được trích dẫn. 

Năm nay 2018, huy chương quốc 
tế danh tiếng đó vinh tặng ba nhà 
vật lý, tất cả đang sinh hoạt ở Mỹ 
nhưng đều mang gốc Á châu trong 
đó có Việt Nam qua tên Giáo Sư 
Viện sĩ Đàm Thanh Sơn ở Đại học 
Chicago và Hàn lâm viện Khoa 
học Hoa Kỳ. 

 
Paul Adrien Maurice Dirac, nhà vật lý 
thiên tài hàng đầu ở thế kỷ 20 tầm cỡ 

Einstein. 

Đàm Thanh Sơn và công trình 
phong phú mang huy chương Dirac 
đến ông cũng bao trùm đa ngành 
và có tính phổ quát, đáp ứng nhiều 
hệ thống vật lý khác biệt. Nó đòi 
hỏi tác giả một kiến thức vừa sâu 
sắc vừa tổng thể bao trùm liên 
ngành vật lý và thấu triệt nhiều 
phương pháp tiếp cận khác nhau để 
đặt đúng chỗ vấn đề, giải thích 
thỏa đáng nó và tiên đoán những 
hiện tượng mới mẻ quan sát đo 
lường được. 

Ông hòa hợp tìm kiếm sợi dây 
liên kết giữa thuyết Siêu dây 
(superstring), Nguyên lý toàn ảnh 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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(holography), Lỗ đen lượng tử 
(Hawking black hole theo đó lỗ 
đen không hoàn toàn tối và kín mít 
nữa) mà cũng bức xạ, đối ngẫu 
(duality) giữa hấp dẫn-phi hấp dẫn. 
Kết quả của những hoà hợp kỳ 
diệu đó là ông tiên đoán và tính 
toán (bằng giải tích chứ không cần 
máy tính) ra được một bất đẳng 
thức phổ quát, diễn tả trạng thái 
của vật chất thay đổi pha trong 
những điều kiện cực nóng và cực 
lạnh thành những chất lỏng đậm 
đặc khác nhau tựa như những dòng 
chảy kể cả siêu chảy, đẳng thức chỉ 
phụ thuộc vào hằng số cơ bản 
Planck h. 

Đây là lần đầu mà sự hòa nhịp 
giao hưởng giữa hai lý thuyết cao 
xa là ‘Siêu dây’ trong một không-
thời gian 11 chiều quá xa vời và 
‘Lỗ đen lượng tử’ xa xăm từng 
triệu năm ánh sáng đã hạ sơn để 
diễn tả một thực tại trên trái đất 
cũng như trạng thái của vũ trụ thuở 
hồng hoang cực nóng và cực nhỏ 
cách đây 14 tỷ năm. Chi tiết về 
công trình tuyệt vời mang huy 
chương Dirac đến ông đã được 
trình bày. 

Mới đây Đàm Thanh Sơn còn 
khám phá đào sâu thêm mối liên hệ 
giữa hiệu ứng phân số Hall lượng 
tử và lý thuyết chuẩn trong không-

thời gian (2+1) chiều nhỏ hơn 
(3+1) chiều quen thuộc của 
Einstein-Minkowski, nói chung 
những tương đồng cũng như những 
khác biệt về phương pháp và mục 
tiêu giữa hai ngành vật lý là hạt cơ 
bản và chất đông đặc. 

ICTP là một tổ chức đã giúp 
nhiều nhà khoa học từ các nước 
đang phát triển, trong đó có Việt 
Nam, tiếp xúc với cộng đồng khoa 
học quốc tế. Đàm Thanh Sơn chia 
sẻ, “Thời gian sắp tới, cùng với 
đồng nghiệp và học trò, tôi sẽ tiếp 
tục tiến hành nghiên cứu các hiện 
tượng lượng tử trong các hệ nhiều 
hạt, đặc biệt là các hệ tương tác 
mạnh. Bài toán về tương tác mạnh 
trong vật lý nhiều hạt là một bài 
toán khó và quan trọng đối với 
nhiều lĩnh vực, trong đó có vật lý 
hạt nhân và khoa học vật liệu. Rất 
nhiều khả năng là những phương 
pháp ta dùng hiện nay, bao gồm 
những phương pháp đối ngẫu mà 
tôi tham gia phát triển, sẽ chỉ là 
một phần nhỏ của những công cụ 
người ta sử dụng trong tương lai. 
Về lâu dài, tôi muốn tìm tòi học 
hỏi về các lĩnh vực khác nhau của 
vật lý và khoa học nói chung, 
không nhất thiết liên quan trực tiếp 
đến những đề tài hiện nay tôi đang 
nghiên cứu. Và cuối cùng, không 
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thể không nhắc đến mối quan tâm 
lớn của tôi là sự phát triển của 
ngành Vật lý Việt Nam. Tôi đang 
cùng đồng nghiệp trong và ngoài 
nước bàn bạc, tìm cách cải thiện 
ngành vật lý Việt Nam hiện nay. 
Chúng ta có tiềm năng, và tôi tin 
rằng tương lai của ngành vật lý ở 
Việt Nam sẽ rất xán lạn nếu chúng 
ta có một chính sách đúng đắn 
nhằm thu hút được những tài năng 
trẻ và tạo điều kiện cho họ phát 
triển tài năng của mình. Tôi rất 
mong có được sự ủng hộ thiết thực 
từ phía nhà nước để sớm ra được 
một chính sách như vậy”.   

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 
 
 

 
THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI, 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

 
Đại diện Công ty TNHH Quốc tế Troy 

giới thiệu nhà mẫu xây bằng gạch không 
nung làm từ chất ổn định theo công nghệ 

của Mỹ. 

Nhằm thúc đẩy các DN chuyển 
giao công nghệ, ứng dụng công 

nghệ mới vào sản xuất theo đúng 
quy định, ngày 27-9, Sở KH-CN tổ 
chức hội nghị phổ biến các văn 
bản pháp luật về chuyển giao công 
nghệ và báo cáo kết quả đánh giá 
trình độ công nghệ sản xuất. Tham 
dự có đại diện hơn 200 đơn vị, DN 
trên địa bàn tỉnh. 

Tại BR-VT, thời gian gần đây đã 
có nhiều DN ý thức được việc đổi 
mới, chuyển giao công nghệ vào 
sản xuất kinh doanh nhằm nâng 
cao chất lượng, giá trị sản phẩm. 3 
năm qua, Công ty TNHH Quốc tế 
Troy (KCN Đông Xuyên, TP Vũng 
Tàu) đã khẳng định được thương 
hiệu với sản phẩm gạch không 
nung tự khóa. Gạch được sản xuất 
bằng công nghệ nén, không nung, 
nên giảm mạnh khả năng gây ô 
nhiễm môi trường. Bà Ngô Thị 
Hồng Phượng, Giám đốc Công ty 
TNHH quốc tế Troy cho biết: 
“Năm 2015, công ty được UBND 
tỉnh hỗ trợ vốn để mua quyền kinh 
doanh và chuyển giao công nghệ 
chất ổn định đất RoadPacker (công 
nghệ của Mỹ) và đầu tư thiết bị 
công nghệ mới để sản xuất gạch 
nén không nung, ứng dụng công 
nghệ khoá chặt trong xây dựng để 
thi công nhà. Đến nay sản phẩm có 
chỗ đứng vững chắc trên thị 
trường, được người tiêu dùng đánh 

TƯ VẤN MÔI GIỚI 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 
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giá cao vì tiện dụng, giá thành hợp 
lý”. 

Một số DN tại BR-VT đã bắt đầu 
chuyển giao công nghệ cho các DN 
trong và ngoài nước. Ông Trịnh 
Văn Thành, Giám đốc Công ty 
TNHH TMDV Sản xuất ca cao 
Thành Đạt (ấp Liên Hiệp 1, xã Xà 
Bang, huyện Châu Đức) cho biết, 
ông đã tham gia nhiều hoạt động 
KH-CN và quảng bá sản phẩm ca 
cao (gồm: bột ca cao, ca cao nhão 
và socola thành phẩm) Thành Đạt 
trên sàn giao dịch công nghệ của 
tỉnh… Ngoài việc cung ứng sản 
phẩm ra thị trường thế giới, một số 
đối tác tại các nước Nhật Bản, Hàn 
Quốc hiện đang ký hợp đồng 
chuyển giao công nghệ các loại 
thiết bị phục vụ cho sản xuất 
socola như máy rang, máy ép, máy 
thổi vỏ, máy nghiền mịn, máy ép 
bơ, máy nghiền bột, máy phối 
trộn… Còn nông trại rau sạch 
Vifarm (đường ven biển phường 
12, TP. Vũng Tàu), đầu năm 2018 
cũng đã xuất khẩu thành công mô 
hình trồng rau sạch công nghệ cao 
sang Singapore. Với sự hợp tác 
này, Công ty DL Edvance 
Singapore hỗ trợ Vifarm trong việc 
xây dựng thương hiệu, marketing 
và đưa sản phẩm ra thị trường quốc 
tế, trong đó bao gồm các sản phẩm 

nông sản và công nghệ. Phía 
Vifarm chuyển giao công nghệ 
trồng rau sạch mà Vifarm đang áp 
dụng như hệ thống nuôi trồng 
không sử dụng đất, không tưới 
nước... 

Tại hội nghị phổ biến các văn bản 
pháp luật về chuyển giao công 
nghệ và báo cáo kết quả đánh giá 
trình độ công nghệ sản xuất, Tiến 
sĩ Đỗ Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ 
đánh giá, thẩm định và giám định 
công nghệ (Bộ KH-CN) cho biết, 
mặc dù thời gian qua các cơ quan 
chức năng đã đẩy mạnh việc hỗ trợ 
DN chuyển giao công nghệ, tuy 
nhiên vẫn còn thấp so với nhu cầu. 
Hiện nay, ngoài một số lĩnh vực có 
tốc độ đổi mới công nghệ khá 
nhanh như công nghệ thông tin - 
viễn thông, dầu khí, hàng không, 
tài chính - ngân hàng… phần lớn 
DN nước ta vẫn đang sử dụng công 
nghệ lạc hậu so với mức trung bình 
của thế giới 2-3 thế hệ. Đối với các 
DN trong lĩnh vực sản xuất công 
nghiệp, nhóm DN có trình độ công 
nghệ tiên tiến chỉ dưới 20% (chủ 
yếu là các DN có vốn đầu tư nước 
ngoài). Trước yêu cầu hội nhập sâu 
rộng như hiện nay, muốn sản phẩm 
cạnh tranh được trên thị trường 
trong nước và thế giới, các DN 
buộc phải đổi mới, chuyển giao 
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công nghệ. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ 
Đỗ Hoài Nam, để làm được điều 
này, các DN cần trang bị kiến thức, 
kinh nghiệm, nắm vững các quy 
định của pháp luật về chuyển giao 
công nghệ, đặc biệt cần có sự hỗ 
trợ của các tổ chức dịch vụ tư vấn 
trong giao dịch, đàm phán, ký kết 
hợp đồng chuyển giao công nghệ. 
Bên cạnh đó, để đẩy nhanh quá 
trình chuyển giao công nghệ, cần 
có tổ chức chuyên xây dựng hệ 
thống cơ sở dữ liệu về cung và cầu 
công nghệ cả trong và ngoài nước. 
Đối với Nhà nước, cần tạo cơ chế 
khuyến khích các cơ sở sản xuất 
ứng dụng các sản phẩm công nghệ 
cao, các kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ... 

Chương trình KH-CN hỗ trợ DN 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm hàng hóa tỉnh BR-VT năm 
2018 quy định: Hỗ trợ kinh phí tư 
vấn lựa chọn công nghệ, mua sáng 
chế, bản quyền công nghệ, mua 
giống để áp dụng thử nghiệm lần 
đầu đối với các giống cây con có 
năng suất, chất lượng cao, đào tạo, 
tập huấn, hướng dẫn vận hành 
công nghệ được chuyển giao, phân 
tích mẫu, đánh giá sự hoàn thiện 
của công nghệ đổi mới, kiểm định 
để đưa sản phẩm được đổi mới vào 
sử dụng. Theo đó, tỉnh sẽ hỗ trợ tối 

đa 500 triệu đồng/đề án (thực hiện 
nghiên cứu triển khai tự nghiên 
cứu đổi mới) và tối đa 300 triệu 
đồng/đề án chuyển giao công nghệ 
(mua công nghệ để thực hiện đổi 
mới). 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ SẼ 
THAY ĐỔI NGÀNH THUỶ 
SẢN 

BR-VT là địa phương có nhiều 
tiềm năng và lợi thế trong hoạt 
động khai thác và chế biến thủy 
sản. Tuy nhiên, hiện nay các tàu 
đánh bắt và các hộ kinh doanh, DN 
chế biến thủy sản vẫn chưa chú 
trọng đầu tư công nghệ trong việc 
bảo quản sản phẩm sau thu hoạch 
và chế biến. 

Ứng dụng công nghệ bảo quản, 
chế biến còn thấp  

 
Các đại biểu tìm hiểu máy sấy thủy sản 

của Công ty CP máy nông nghiệp Satavi 
(TP. Hồ Chí Minh) tại Hội thảo “các giải 
pháp ứng dụng trong bảo quản, chế biến 
thủy sản” do Sở KH-CN tỉnh BR-VT tổ 

chức. 

Theo thống kê của Sở NN-PTNT, 
toàn tỉnh hiện có 6.276 tàu đánh 
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bắt hải sản, trong đó có 3.200 tàu 
đánh bắt xa bờ với tổng công suất 
hơn 1 triệu CV. Trữ lượng khai 
thác hàng năm lên đến 250.000 tấn 
hải sản các loại. Từ năm 2010 đến 
nay, tổng sản lượng khai thác hải 
sản của BR-VT luôn tăng đều với 
mức tăng bình quân 3,48%/năm, 
chiếm khoảng 39% sản lượng vùng 
Đông Nam bộ và gần 11,3% tổng 
sản lượng khai thác của cả nước. 

Tuy nhiên, lĩnh vực bảo quản, 
chế biến thủy sản của tỉnh vẫn còn 
nhiều hạn chế. Thể hiện ở cơ cấu 
sản phẩm chế biến vẫn chủ yếu 
dưới dạng thô. Ngoài ra, công tác 
ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công 
nghệ vào sản xuất, nghiên cứu phát 
triển, đổi mới sản phẩm chưa được 
đầu tư đúng mức. Đặc biệt, trong 
chế biến mặt hàng khô. Hiện nay, 
các cơ sở chế biến thủy sản chủ 
yếu vẫn đang sử dụng phương 
pháp phơi nắng. Chỉ có một số ít 
cơ sở trang bị máy sấy nhưng lạc 
hậu và không thường xuyên vận 
hành. Chế biến surimi chủ yếu 
dừng lại ở việc sản xuất surimi thô 
dưới dạng bán thành phẩm sau đó 
xuất khẩu. Tỷ trọng các sản phẩm 
mô phỏng có giá trị tăng cao còn 
thấp, nên giá trị xuất khẩu chưa 
cao. 

Tại hội thảo “Các giải pháp ứng 

dụng công nghệ trong bảo quản, 
chế biến thủy sản” do Sở KH-CN 
tổ chức (12-10), Tiến sĩ Nguyễn 
Xuân Thi, Phân viện trưởng Phân 
viện nghiên cứu hải sản phía Nam 
nhận định, hiện nay công nghệ bảo 
quản thủy sản sau thu hoạch trên 
địa bàn tỉnh BR-VT chưa được 
quan tâm đúng mức. Thực tế, 
nhiều tàu khai thác chủ yếu dùng 
phương pháp ướp đá trong các hầm 
chứa với các dụng cụ đơn giản 
như: Túi PE, túi vải, khay nhựa và 
một số vật dụng khác tùy nghề 
khai thác. Theo số liệu thống kê, 
thủy sản sau khai thác hiện nay tổn 
thất lên đến 20% ở khâu bảo quản, 
thậm chí có khi lên đến 30%. Đối 
với các sản phẩm được đánh bắt từ 
tàu lưới kéo, giã cào, sản lượng hải 
sản đưa vào chế biến chỉ đạt 40-
50% tổng sản lượng khai thác. 

Những giải pháp mang lại hiệu 
quả cao 

Trước đây, mỗi chuyến ra khơi, 
con tàu có công suất hơn 600CV 
của ông Thái Thuần Tốt, xã Phước 
Tỉnh (huyện Long Điền) thường 
mang theo 2.000 cây đá xay để bảo 
quản hải sản. Nhưng vì hầm bảo 
quản được làm sơ sài từ các tấm 
xốp mút ghép với nhau nên không 
giữ lạnh được lâu. Trung bình mỗi 
chuyến biển kéo dài 30 ngày, thì 
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đến những ngày cuối cùng đã hết 
đá, độ lạnh giảm. Từ năm 2016, 
ông Thái đầu tư hầm chứa bằng vật 
liệu PU, mỗi chuyến biển đem theo 
đá ít hơn chỉ khoảng 1.500 cây 
nhưng đến ngày cuối cùng vẫn còn 
dư đá. Mặt khác, độ lạnh trong 
hầm được bảo đảm nên cá, mực 
tươi đạt chất lượng. “Hầm bảo 
quản ứng dụng công nghệ PU 
không những giảm được 500 cây 
đá xay, mà độ lạnh của đá được sử 
dụng đến 95% nên hải sản bảo đảm 
độ tươi và đồng đều. Nếu tàu về trễ 
3 đến 4 ngày cũng không ảnh 
hưởng đến chất lượng hải sản”, 
ông Tốt cho hay. 

Theo tính toán của các ngư dân, 
hầm bảo quản bằng công nghệ PU 
tiết kiệm được khoảng 30% lượng 
đá hao hụt và kéo dài thời gian bảo 
quản, làm tăng chất lượng nguyên 
liệu thủy sản sau khai thác. Trung 
bình mỗi chuyến biển thu nhập 
tăng thêm khoảng 15 triệu đồng. 

Từ đó có thể thấy, việc ứng dụng 
công nghệ trong việc bảo quản, chế 
biến thủy sản góp phần làm gia 
tăng giá trị sản phẩm. Để nâng cao 
chất lượng sản phẩm, giảm tổn thất 
sau thu hoạch, theo các chuyên gia 
đầu ngành về lĩnh vực thủy sản, 
ngư dân và DN nên sử dụng các 
giải pháp mới như: Thu hồi protein 

từ nước rửa trong quá trình chế 
biến thuỷ sản; ứng dụng kỹ thuật 
sấy bằng bơm nhiệt để cải thiện 
chất lượng và tiết kiệm năng lượng 
cho quá trình sản xuất các sản 
phẩm khô thủy sản; ứng dụng công 
nghệ gài nén để nâng cao chất 
lượng sản phẩm và hiệu quả sản 
xuất đối với các cơ sở chế biến 
nước mắm truyền thống; ứng dụng 
công nghệ sấy bằng hiệu ứng nhà 
kính để bảo quản sản phẩm thủy 
sản… 

Nhằm giảm tổn thất sau thu 
hoạch, tăng hiệu quả khai thác cho 
ngư dân, thời gian qua, tỉnh đã 
phối hợp với các cơ quan nghiên 
cứu hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân đầu 
tư máy móc thiết bị và hình thành 
các đội tàu dịch vụ hậu cần, tạo 
điều kiện thuận lợi cho ngư dân 
bám biển dài ngày, tiết kiệm chi 
phí sản xuất, giảm thiểu tổn thất 
trong quá trình bảo quản hải sản… 
Đến nay, toàn tỉnh có 129 tàu cá 
dịch vụ hậu cần hoạt động 3-5 
ngày trên biển, làm đầu mối thu 
mua hải sản từ biển chuyển vào đất 
liền cung ứng cho các đại lý, chủ 
vựa. Toàn tỉnh có 419 DN, cơ sở, 
hộ cá thể sản xuất và kinh doanh 
chế biến thủy sản trong đó có 42 
nhà máy chế biến xuất khẩu đạt 
tiêu chuẩn HACCP. Công suất chế 
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biến trung bình hàng năm khoảng 
250.000 tấn thành phẩm/năm, kim 
ngạch xuất khẩu thủy sản của tỉnh 
đạt 350 triệu USD/năm. 

 (Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐÁ 
TUYẾT BẢO QUẢN HẢI SẢN 

Tỷ lệ thất thoát khai thác thủy 
sản xa bờ hiện nay vẫn khá cao, 
lên tới 20 đến 30% sản lượng khai 
thác. Nguyên nhân chính là do 
phần lớn tàu khai thác thủy sản có 
công suất nhỏ, thiếu trang thiết bị 
bảo quản sản phẩm, chủ yếu được 
bảo quản bằng nước đá xay. 

Để giảm tổn thất sau khai thác 
thủy sản, Trung tâm Phát triển 
công nghệ cao (Viện Hàn lâm 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam) 
đã nghiên cứu và chế tạo thành 
công máy sản xuất đá tuyết từ 
nước biển. Sản phẩm lần đầu tiên 
được sản xuất trong nước, với các 
tính năng phù hợp điều kiện thực 
tế của tàu cá Việt Nam, góp phần 
nâng cao chất lượng bảo quản hải 
sản, giảm bớt nhân công, tiết kiệm 
không gian sử dụng trên tàu. 

Sản phẩm đã được thử nghiệm 
thực tế tại cảng biển và trên tàu cá 
tại vùng biển Hải Phòng. Các nhà 
khoa học đang tiếp tục nghiên cứu 
và sản xuất máy làm đá tuyết với 

công suất lớn hơn, đáp ứng nhu 
cầu của ngư dân. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 

 
 

TIÊU CHUẨN VÀ CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN 
THỨ 4 

Sáng 10/10, tại Hà Nội, Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng (Bộ KH&CN) đã tổ chức Lễ 
kỷ niệm Ngày Tiêu chuẩn thế giới. 

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Tổng 
Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng Trần Văn 
Vinh nhấn mạnh vai trò quan 
trọng của tiêu chuẩn trong đời 
sống kinh tế - xã hội. Tiêu chuẩn 
không chỉ bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng mà còn là cơ sở, định 
hướng công nghệ để các doanh 
nghiệp sản xuất kinh doanh áp 
dụng. 

Trước cuộc cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0), 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh 
cho biết, cùng với những công 
nghệ mới, tiêu chuẩn càng thể 
hiện vai trò quan trọng hơn nữa 
trong công cuộc phát triển kinh tế 
- xã hội của đất nước. Do đó, việc 
xây dựng, đáp ứng và áp dụng tiêu 
chuẩn là cần thiết để hài hòa 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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những yêu cầu của công nghệ mới 
trước cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ 4. 

Cũng theo Tổng cục trưởng Trần 
Văn Vinh, lĩnh vực ưu tiên xây 
dựng tiêu chuẩn sẽ gồm: đô thị 
thông minh, công nghệ thông tin, 
tự động hóa, giao thông thông 
minh, truy xuất nguồn gốc, ứng 
dụng công nghệ số hóa,… và phát 
triển hệ thống tiêu chuẩn Việt Nam 
cho sản xuất thông minh. 

Hiện Bộ KH&CN đã đẩy mạnh 
hoạt động đổi mới trong các doanh 
nghiệp đặc biệt là những doanh 
nghiệp khởi nghiệp; tập trung 
nghiên cứu, chuyển giao và áp 
dụng các công nghệ mới; rà soát 
các chương trình, đề án, nhiệm vụ 
KH&CN theo hướng CMCN 4.0; 
phối hợp với các bộ, ngành để 
chọn lựa những sản phẩm chủ 
lực... 

 
Phó Viện trưởng Phụ trách Viện Tiêu 
chuẩn Chất lượng Việt Nam Ngô Thị 

Ngọc Hà - truyền tải thông điệp của Ngày 
tiêu chuẩn 

Với thông điệp “Tiêu chuẩn và 
cách mạng công nghiệp lần thứ 
tư”, Ngày Tiêu chuẩn thế giới năm 

nay nhấn mạnh về tốc độ thay đổi 
nhanh chóng do cuộc CMCN 4.0 
mang lại đi kèm cơ hội và thách 
thức. 

Theo đó, robot và trí tuệ nhân 
tạo sẽ đảm nhiệm nhiều hơn 
những công việc trước đây do con 
người thực hiện, công nghệ chế 
tạo đắp lớp (in 3D) sẽ thay đổi 
cách tạo ra hàng hóa và cung cấp 
khả năng “in mọi thứ”. 

Và lúc này tiêu chuẩn quốc tế sẽ 
trở thành giải pháp để đảm bảo an 
toàn và giảm thiểu rủi ro. Đồng 
thời, tiêu chuẩn bảo mật có thể 
giúp cho dữ liệu an toàn hơn và 
ngăn chặn vấn đề tin tặc. Các tiêu 
chuẩn an toàn cho robot sẽ giúp 
việc tương tác với con người trở 
nên dễ dàng hơn,…  

Được biết, ngày 14/10 hằng năm 
được tổ chức tiêu chuẩn hóa hàng 
đầu là Tổ chức Tiêu chuẩn hóa 
Quốc tế (ISO), Ủy ban Kỹ thuật 
Điện Quốc tế (IEC) và Liên minh 
Viễn thông Quốc tế (ITU) chọn là 
Ngày Tiêu chuẩn Thế giới, với 
mục tiêu đề cao vai trò của hoạt 
động tiêu chuẩn hóa trên thế giới, 
đồng thời tôn vinh nỗ lực và sự 
đóng góp của những người đã và 
đang tham gia vào việc xây dựng 
tiêu chuẩn quốc tế. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Virus Zika có thể gây các bệnh 
về tiêu hóa  

Dựa trên các kết quả thí nghiệm 
trên chuột, các nhà khoa học Mỹ 
đã phát hiện các loại virus như 
Tây sông Nile và Zika ngoài tấn 
công hệ thần kinh trong não và tủy 
sống, còn có thể giết chết các tế 
bào thần kinh ở ruột, gây rối loạn 
nhu động ruột và tắc ruột. 

Trong quá trình nghiên cứu, các 
nhà khoa học thuộc khoa Dược, 
trường Đại học Washington ở 
St.Louis (Mỹ) đã phát hiện một số 
chuột thí nghiệm nhiễm virus Tây 
sông Nile có dấu hiệu bị tắc ruột. 
Hiện tượng tương tự cũng được 
phát hiện ở chuột thí nghiệm 
nhiễm virus Zika. 

Sau quá trình nghiên cứu sâu, các 
nhà khoa học phát hiện khi tiêm 
virus Tây sông Nile vào chân chuột 
thí nghiệm, virus sẽ di chuyển qua 
mạch máu và tác động đến tế bào 
thần kinh trên thành ruột. Những tế 
bào thần kinh này có chức năng 
điều phối các cơn co thắt cơ để đưa 
chất thải ra ngoài qua đường ruột. 
Khi các tế bào thần kinh này bị 
nhiễm virus, các tế bào miễn dịch 
sẽ "kích hoạt" để tấn công virus và 

giết chết tế bào thần kinh trong quá 
trình này. Đây chính là nguyên 
nhân ruột của chuột thí nghiệm bị 
tổn thương. 

Phát hiện này mở ra triển vọng 
giúp các nhà khoa học mở rộng 
nghiên cứu các loại vaccine phòng 
bệnh và phương pháp chữa trị các 
bệnh về đường tiêu hóa ở người. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bộ KH&CN nâng cao năng 
lực tiếp cận Cách mạng 4.0 

Ngày 4-10, Bộ KH&CN đã tổ 
chức họp báo quý 3. Thứ trưởng 
KH&CN Bùi Thế Duy chủ trì họp 
báo cho biết, Bộ đang triển khai 
các nhiệm vụ nhằm nâng cao năng 
lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho 
biết, trong quý 3, Bộ KH&CN tập 
trung xây dựng các chính sách, 
pháp luật phục vụ quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực KH&CN; 
triển khai các công việc nhằm 
nâng cao năng lực tiếp cận cuộc 
Cách mạng công nghiệp 4.0; hỗ 
trợ phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia; 
triển khai các nhiệm vụ KH&CN 
phục vụ các ngành kinh tế, phát 
triển sản phẩm chủ lực theo chuỗi 

TIN NGẮN KH&CN 



Số 270 - 10/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 31 

giá trị. 
Cụ thể, để tiếp cận cuộc Cách 

mạng công nghiệp 4.0 trong quý 3, 
Bộ KH&CN đã phối hợp với Ban 
Kinh tế Trung ương, Văn phòng 
Chính phủ tổ chức thành công 
“Diễn đàn cấp cao và triển lãm 
quốc tế về Công nghiệp 4.0 năm 
2018” - Industry 4.0 Summit 2018 
với chủ đề “Tầm nhìn và chiến 
lược phát triển đột phá trong bối 
cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư”. Diễn đàn được tổ chức 
nhằm trao đổi về thực trạng triển 
khai và ứng dụng các công nghệ 
của Cách mạng công nghiệp 4.0 tại 
Việt Nam; đề cập đến một số xu 
hướng nổi bật về Cách mạng công 
nghiệp 4.0; chia sẻ kinh nghiệm 
quốc tế và đưa ra một số khuyến 
nghị chính sách cho Việt Nam 
nhằm nâng cao năng lực tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Bộ KH&CN đã phối hợp với Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Ngoại 
giao, Bộ Giáo dục và Đào tạo 
đồng tổ chức Chương trình Kết nối 
mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt 
Nam 2018 với chủ đề “Sức mạnh 
Thăng Long - Trí tuệ Việt Nam”. 
Các Hội thảo trong Chương trình 
đã tập trung trao đổi về các công 
nghệ chủ chốt của CMCN 4.0 
trong các ngành, lĩnh vực, tạo diễn 

đàn để các nhà khoa học xuất sắc 
của Việt Nam ở nước ngoài trong 
nhiều lĩnh vực giới thiệu về các 
nghiên cứu, thành tựu đạt được và 
xu hướng phát triển công nghệ của 
thế giới, đề xuất ứng dụng cho 
Việt Nam. Bước đầu đã hình thành 
các nhóm chuyên gia Việt Nam 
trong cùng ngành như trí tuệ nhân 
tạo, robotics – cơ điện tử, 
blockchain… ở các nước khác 
nhau trên thế giới để tập trung trao 
đổi chuyên sâu, đề xuất các hoạt 
động, dự án hợp tác cụ thể với các 
cơ quan, tập đoàn, doanh nghiệp 
trong nước; hoặc hình thành các 
đầu mối đại diện theo từng quốc 
gia để tiếp tục là cầu nối thu hút, 
mở rộng mạng lưới chuyên gia 
xuất sắc Việt Nam trên khắp thế 
giới. 

Bộ cũng làm việc với các bộ, 
ngành để đẩy mạnh triển khai Chỉ 
thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ về nâng cao năng lực 
tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0; đồng thời xây dựng dự 
thảo Nghị quyết của Chính phủ về 
cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. 

Đồng thời xây dựng khung 
Chương trình KH&CN phục vụ 
phát triển và ứng dụng các công 
nghệ đặc trưng của cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0 (trí tuệ nhân 
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tạo, internet vạn vật, dữ liệu 
lớn…). 

  (Theo nhandan.org.vn) 
 

 Diễn đàn Khoa học và Công 
nghệ trong Xã hội (STS) 

Diễn đàn Khoa học và Công 
nghệ trong Xã hội (diễn đàn STS) 
2018 diễn ra từ ngày 7-9/10 tại 
Kyoto, Nhật Bản. Sự kiện năm nay 
đánh dấu sự kiện kỷ niệm 15 năm 
thành lập diễn đàn STS. 

Diễn đàn STS là một sáng kiến 
toàn cầu đã được ra mắt thành 
công vào tháng 11/2004 để kiểm 
soát đúng các khía cạnh tiêu cực và 
mang lại lợi ích của khoa học và 
công nghệ (KH&CN) cho toàn thế 
giới. Để triệu tập Hội nghị thường 
niên của mình và đảm bảo tính bền 
vững của tổ chức, diễn đàn STS 
được thành lập như một tổ chức 
phi lợi nhuận đăng ký tại Tokyo, 
Nhật Bản, với Chính phủ Nhật 
Bản.  

Diễn đàn STS nhằm cung cấp 
một cơ chế mới cho các cuộc thảo 
luận mở trên cơ sở không chính 
thức, và để xây dựng một mạng 
lưới chuyên gia nhằm giải quyết 
các vấn đề mới xuất phát từ ứng 
dụng KH&CN. Cộng đồng diễn 
đàn cũng sẽ khám phá các cơ hội 
phát sinh từ KH&CN, và tìm cách 

loại bỏ các rào cản đối với việc 
ứng dụng KH&CN trong giải 
quyết các vấn đề mà loài người 
phải đối mặt. 

Diễn đàn này là cơ hội để đối 
thoại thực sự giữa các đồng 
nghiệp, các thành viên tham gia 
diễn đàn STS không phải là đại 
diện của quốc gia hoặc tổ chức của 
họ, mà là cá nhân thể hiện quan 
điểm của riêng họ. Những người 
tham gia thường thực hiện các hoạt 
động xuyên biên giới để thiết lập 
các giá trị và cam kết chung cho 
tương lai. Sự kiện này diễn ra hàng 
năm với hơn 1.000 ý tưởng sáng 
tạo và có tầm nhìn xa trông rộng từ 
80 quốc gia và khu vực. Do đó, 
diễn đàn STS đã trở thành một 
phong trào toàn cầu bao trùm cộng 
đồng khoa học và xa hơn nữa, hình 
thành mạng lưới giữa các nhà lãnh 
đạo từ khắp nơi trên thế giới để 
chia sẻ kiến thức chung và nhận ra 
tiềm năng đầy đủ của nó. Một 
tuyên bố chính thức tóm tắt các 
cuộc thảo luận diễn đàn được gửi 
đến các nhà lãnh đạo quốc tế, với 
hy vọng xây dựng một tương lai 
phồn vinh và bền vững hơn. 

STS 2018 tập trung vào các vấn 
đề Năng lượng, Khoa học sự sống, 
Y học tiên tiến; Robotics và xã hội; 
Biến đổi khí hậu môi trường; Tận 
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dụng không gian và đại dương; 
KH&CN ở các nước đang phát 
triển; Hợp tác giữa các học viện, 
ngành công nghiệp và chính phủ; 
ICT, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Xã 
hội; An ninh mạng; Tận dụng dữ 
liệu lớn… 

Thông tin về các phiên và 
chương trình tổng thể cũng như 
danh sách đầy đủ các diễn giả có 
trang web diễn đàn STS 
stsforum.org. 

 (Theo NASATI) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 

 Đoàn công tác của tỉnh dự 
Tuần lễ KHCN biển tại Pháp 

Ngày 9-10, đoàn lãnh đạo của 
tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn 
Trình, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn 
đầu, đã tham dự Tuần lễ Khoa học 
công nghệ biển (Sea Tech Week 
2018, diễn ra từ ngày 8 đến 12-10, 
tại TP. Brest, Cộng hòa Pháp). 

 
Đoàn công tác của tỉnh 

Sea Tech Week là sự kiện quốc tế 
được tổ chức 2 năm 1 lần tại TP. 
Brest. Sự kiện này kéo dài 1 tuần, 

tập trung vào nội dung khoa học và 
công nghệ (KH&CN) biển. Sea 
Tech Week bao gồm các hội thảo 
quốc tế về KH&CN và các chuyên 
đề tập huấn cũng như sự kiện kinh 
doanh (triển lãm thương mại, gặp 
gỡ B2B), với sự tham gia của hơn 
1.000 chuyên gia hàng đầu trong 
nhiều lĩnh vực công nghệ liên quan 
đến biển. Sea Tech Week cung cấp 
cơ hội cho các nhà khoa học, 
doanh nghiệp, tổ chức, sinh viên 
chia sẻ các tiến bộ trong nghiên 
cứu và đổi mới sáng tạo, phát triển 
và nâng cao các liên kết và hợp tác. 

Các hội thảo tại Sea Tech Week 
lần này tập trung vào chủ đề về 
nguồn lợi sinh học, quản lý, bảo vệ 
và thực hiện quy định pháp lý, hải 
dương học. Đoàn lãnh đạo tỉnh đã 
tham dự các hội thảo chuyên đề về 
Chiến lược biển và chỉ thị quy 
hoạch không gian biển; nguồn lợi 
sinh học; tiếp cận tiềm năng của 
môi trường biển, hải dương học và 
dữ kiện lớn. Đây là những nội 
dung thiết thực về việc đánh giá, 
quản lý nguồn lợi từ biển và bảo vệ 
nguồn tài nguyên biển, các ứng 
dụng công nghệ cao khai thác tài 
nguyên biển trong bối cảnh biến 
đổi khí hậu. 

Tham dự một số hoạt động tại 
Sea Tech Week 2018, Chủ tịch 
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UBND tỉnh Nguyễn Văn Trình 
khẳng định: Sea Tech Week chứa 
đựng những vấn đề đang rất cần 
đối với quá trình khai thác, quản lý 
tài nguyên biển của BR-VT cũng 
như việc xây dựng khu KH&CN 
biển của tỉnh. Đây cũng là dịp để 
các cán bộ lãnh đạo của tỉnh tiếp 
xúc, trao đổi, mở ra những cơ hội 
liên kết với các viện, công ty, tổ 
chức, trường đại học hàng đầu về 
KH&CN biển. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 

 

 Hội nghị phổ biến các văn bản 
pháp luật về chuyển giao công 
nghệ và báo cáo kết quả đánh giá 
trình độ công nghệ sản xuất 

 

Sáng ngày 27/9, tại thành phố 
Vũng Tàu, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội nghị phổ biến 
các văn bản pháp luật về chuyển 
giao công nghệ và báo cáo kết quả 
đánh giá trình độ công nghệ sản 
xuất. Đến dự hội nghị, về phía Bộ 
KH&CN có TS. Đỗ Hoài Nam – Vụ 
trưởng, Vụ đánh giá, Thẩm định và 
Giám định công nghệ; TS. Trần 
Hậu Ngọc – Viện trưởng, Viện 

Đánh giá khoa học và Định giá 
công nghệ. Về Sở KH&CN có ông 
Mai Thanh Quang - GĐ Sở 
KH&CN, cùng hơn 100 đại biểu là 
đại diện các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thành phố và 
doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

Tại Hội nghị, TS. Đỗ Hoài Nam 
phổ biến các điểm mới của Luật 
chuyển giao công nghệ, Nghị định 
số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 
của Chính phủ quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số điều 
của Luật Chuyển giao công nghệ 
và các Thông tư hướng dẫn liên 
quan. TS. Trần Hậu Ngọc báo cáo 
kết quả đánh giá trình độ công 
nghệ sản xuất. Cũng tại hội nghị 
các đại biểu đã được ông Trần Duy 
Tâm Thanh – Chi cục trưởng, Chi 
cục Tiêu chuẩn Đo lường chất 
lượng (Sở KH&CN) giới thiệu về 
chương trình khoa học và Công 
nghệ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao 
năng suất, chất lượng sản phẩm 
hàng hóa tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 Ngoài phần báo cáo của các 
chuyên gia, Hội nghị còn có phần 
toạ đàm, thảo luận giữa chuyên 
gia, nhà quản lý với đại biểu tham 
dự để tháo gỡ khó khăn vướng mắc 
liên quan đến quy định chuyển 
giao công nghệ hiện nay. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
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 Bàn giải pháp ứng dụng công 
nghệ trong bảo quản, chế biến 
thủy sản 

Ngày 12-10, Sở KH-CN đã tổ 
chức hội thảo khoa học “Các giải 
pháp ứng dụng công nghệ trong 
bảo quản, chế biến thuỷ sản”. 200 
đại biểu là ngư dân, các HTX đánh 
bắt thuỷ sản, các DN chế biến thủy 
sản và nhà khoa học đầu ngành 
trong lĩnh vực chế biến thuỷ sản 
tham dự hội thảo. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã được 
nghe các nhà khoa học trong lĩnh 
vực chế biến thủy sản trình bày các 
giải pháp ứng dụng công nghệ bảo 
quản, chế biến thủy sản như: Thu 
hồi protein từ nước rửa trong quá 
trình chế biến thủy sản; Ứng dụng 
kỹ thuật sấy bằng bơm nhiệt để cải 
thiện chất lượng và tiết kiệm năng 
lượng cho quá trình sản xuất các 
sản phẩm khô thuỷ sản; Giải pháp 
sử dụng hợp lý nguồn nguyên liệu 
cá tạp trên địa bàn tỉnh BR-VT; 
Ứng dụng công nghệ trong nâng 
cao chất lượng sản phẩm và hiệu 
quả sản xuất đối với các nhà máy 
chế biến nước mắm truyền thống 
trên địa bàn tỉnh; Hiện trạng và 
giải pháp ứng dụng công nghệ bảo 
quản trên tàu khai thác xa bờ và 
tàu hậu cần thủy sản của tỉnh. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 

  
 

 
 Gạch xuyên nước cao cấp 

  Đó là sản phẩm mới của Công 
ty Cổ phần cơ khí và vật liệu xây 
dựng Thanh Phúc, bao gồm 2 loại: 
1- Gạch xuyên nước không chứa 
nước; 2- Gạch xuyên nước và chứa 
nước. 

So với nền lát đá hoặc bê tông 
thông thường, gạch lát xuyên nước 
không chứa nước được thiết kế với 
lượng nước được giữ lại là 10 l/m2; 
gạch lát xuyên nước và chứa nước 
có thêm khoang rỗng chứa nước 
tạm thời dung tích 80 l/m2. Nhờ 
đó, lớp đất dưới nền luôn được giữ 
ẩm, tạo ra môi trường sống thuận 
lợi cho các sinh vật ở dưới bề mặt 
nền gạch cũng như giúp giảm thiểu 
áp lực cho các hồ chứa nước vào 
mùa mưa. 

Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần 
cơ khí và vật liệu xây dựng Thanh 
Phúc. Số 160 Hoàng Quốc Việt, 
Kiến An, Hải Phòng 
Tel: 0912388263. Website: 
thanhphuc.com 

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 Thiết bị bay siêu nhẹ ứng 
dụng trong nông nghiệp 

Nhận thấy tầm quan trọng của 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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các thiết bị bay không người lái, 
các kỹ sư thuộc Trung tâm Cung 
ứng nguồn nhân lực (Học viện 
Nông nghiệp Việt Nam) đã nghiên 
cứu chế tạo thành công thiết bị 
bay siêu nhẹ ứng dụng trong sản 
xuất nông nghiệp công nghệ cao. 

 
Ưu điểm nổi bật của thiết bị này 

là có khả năng phun thuốc bảo vệ 
thực vật cho nhiều loại cây trồng ở 
nhiều địa hình khác nhau, gieo 
hạt, bón phân, theo dõi dịch hại, 
khảo sát địa hình…, giúp đem lại 
hiệu quả kinh tế cao trong sản 
xuất nông nghiệp nhờ giảm chi 
phí nhân công, tiết kiệm thuốc bảo 
vệ thực vật 30-40%; đảm bảo an 
toàn sức khỏe cho người nông dân 
khi phun thuốc bảo vệ thực vật, 
giảm thiểu ô nhiễm đất và nước. 
Kết quả thử nghiệm cho thấy, thiết 
bị dễ điều khiển, bảo trì, thay thế, 
sửa chữa.  

Chi tiết xin liên hệ: Ngô Đăng 
Giáp - Trung tâm Cung ứng nguồn 
nhân lực, Học viện Nông nghiệp 
Việt Nam. Trâu Quỳ, Gia Lâm, 
Hà Nội; Tel: 0912188182. 

  (khoahocvacongnghevietnam) 

 
 

 
PHÁT TRIỂN NGUỒN TIN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

Thủ tướng Chính phủ vừa phê 
duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin 
khoa học và công nghệ phục vụ 
nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”. 

Mục tiêu của Đề án là tiếp tục 
phát triển nguồn tin khoa học và 
công nghệ (KHCN) trên quy mô 
quốc gia nhằm cung cấp đầy đủ, 
chính xác, kịp thời và bảo đảm 
ngưỡng an toàn thông tin tri thức 
KHCN trong nước và quốc tế phù 
hợp chiến lược phát triển KHCN 
trong từng giai đoạn, đáp ứng nhu 
cầu nghiên cứu khoa học, phát 
triển công nghệ và đổi mới sáng 
tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã 
hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 
của đất nước. Định hướng phát 
triển nguồn tin KHCN đảm bảo 
bám sát chiến lược phát triển 
KHCN, tập trung ưu tiên phát triển 
các thế hệ mới của ngành công 
nghiệp công nghệ thông tin và viễn 
thông; phổ cập công nghệ kỹ thuật 
số, tự động hóa, thiết bị cao cấp, 
vật liệu mới, công nghệ sinh học... 

 (Theo nhandan.org.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


