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KH&CN GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 
THỰC TIỄN 

Qua 3 ngày chất vấn và trả lời 
chất vấn tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội 
khóa XIV (30/10-1/11), Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Chu 
Ngọc Anh đã trả lời nhiều vấn đề 
“nóng” được các đại biểu quốc 
hội quan tâm như: ứng dụng 
KH&CN ứng phó với BĐKH; ô 
nhiễm môi trường tại một số nhà 
máy nhiệt điện than sử dụng công 
nghệ lạc hậu; ứng phó với sự cố về 
an toàn phóng xạ. 

Có sự chuyển dịch mạnh 
Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 

nếu như trước đây KH&CN 
thường dùng khẩu hiệu “gắn với 
KT-XH”, thì hiện nay, KH&CN đã 
tập trung vào hoàn thiện cơ chế, 
chính sách theo yêu cầu thực tiễn 
phát triển KT-XH để giải quyết các 
vấn đề phát sinh từ thực tiễn. Sự 
chuyển hướng từ chính sách có thể 
thấy trong tinh thần các nghị quyết 
và sự chỉ đạo của Chính phủ đưa 
doanh nghiệp trở thành trung tâm 
của hệ thống đổi mới sáng tạo quốc 
gia. Theo đó, các cơ quan nhà nước 
từ Trung ương đến địa phương, các 
viện nghiên cứu, trường đại học 
phải tập trung cao độ nâng cao 

năng lực của doanh nghiệp để có 
thể cạnh tranh thông qua vũ khí là 
KH&CN. Trên cơ sở của chính 
sách, KH&CN đã chuyển dịch 
mạnh theo hướng bám sát để phát 
triển các sản phẩm quốc gia, sản 
phẩm chủ lực, các chuỗi sản xuất 
trong nông nghiệp, công nghiệp 
với sự tham gia của toàn bộ đội 
ngũ KH&CN. Chính sách cũng đã 
tạo được hành lang pháp lý để thu 
hút chuyên gia, phát triển các 
nhóm nghiên cứu mạnh và các viện 
nghiên cứu, dần đáp ứng được yêu 
cầu của khu vực và quốc tế. Thí 
dụ, các nhóm nghiên cứu mạnh ở 
Đại học quốc gia Hà Nội, Đại học 
quốc gia TP Hồ Chí Minh, Viện 
Nghiên cứu toán cao cấp. Hai 
Trung tâm khoa học dạng 2 về 
Toán học và Vật lý của Việt Nam 
được UNESCO công nhận đã tiếp 
cận được trình độ quốc tế. 

Cũng theo Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh, bên cạnh những thuận lợi, 
chúng ta còn thiếu bóng các 
“trưởng ngành”, thiếu nhà khoa 
học đầu ngành đảm nhiệm các 
nhiệm vụ trọng điểm Nhà nước. Để 
khắc phục tình trạng này, Bộ đã tập 
trung cao độ xây dựng, đề xuất 
chính sách thiết thực nhất trong bối 
cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 
lần thứ 4. Theo đó, đã có gần 100 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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nhóm nghiên cứu từ các quốc gia 
trên thế giới cùng phối hợp với các 
nhóm nghiên cứu trong nước, sẵn 
sàng đem công nghệ từ các quốc 
gia tiên tiến để chung sức giải 
quyết các vấn đề của thực tiễn 
trong nước. 

Trả lời câu hỏi của ĐBQH về vị 
trí của KH&CN Việt Nam so với 
thế giới, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh cho hay, Tổ chức 
Sở hữu trí tuệ thế giới đã xếp hạng 
Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
của Việt Nam hiện đang cao hơn 
so với trung bình của các chỉ số 
liên quan đến lĩnh vực kinh tế. Để 
có được kết quả này không chỉ là 
nỗ lực của riêng ngành KH&CN 
mà còn có sự song hành của các 
chính sách đầu tư, chính sách kinh 
tế. 

 
Liên quan đến cuộc Cách mạng 

Công nghiệp lần thứ 4, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cho biết, Trung 
ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ đã có sự quan tâm, chỉ 
đạo kịp thời để định hướng phù 
hợp với một quốc gia đang phát 

triển. Năm 2017, Chỉ thị 16 của 
Thủ tướng về tăng cường năng lực 
tiếp cận cuộc Cách mạng Công 
nghiệp lần thứ 4 đã chỉ rõ từ nhận 
thức đến hành động của các bộ, 
ngành, địa phương để tận dụng 
được cơ hội và giảm thiểu các tác 
động tiêu cực từ cuộc cách mạng 
này. Trong đó phải kể đến thành 
công sử dụng công nghệ BIM 
trong lĩnh vực xây dựng để thiết 
kế, thi công, vận hành các công 
trình cao tầng. Tương tự, trong lĩnh 
vực ngân hàng tài chính, trong 
nông nghiệp và y tế cũng đã minh 
chứng được hiệu quả bước đầu. 
Tuy nhiên so với kỳ vọng thì cần 
thêm rất nhiều sự chung tay của tất 
cả ngành, các địa phương để cùng 
với cộng đồng khoa học tiếp tục 
triển khai những nhiệm vụ, giải 
pháp và kế hoạch của ngành KH - 
CN trong chặng đường sắp tới. 

Ứng dụng khoa học công nghệ 
liên ngành trong phòng, chống 
thiên tai 

Về những giải pháp KH&CN, 
chương trình hành động cụ thể để 
giải quyết các vấn đề xâm nhập 
mặn, biến đổi khí hậu và phòng 
chống thiên tai, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh nhấn mạnh, thời gian 
qua, cùng với phục vụ phát triển 
kinh tế, Bộ đã tập trung cho các 
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chương trình về phòng, chống 
thiên tai và chương trình ứng phó 
với biến đổi khí hậu. Mặc dù kết 
quả bước đầu còn khiêm tốn, 
nhưng các nhà khoa học đã đóng 
góp cho kịch bản và nâng cao độ 
tin cậy của kịch bản biến đổi khí 
hậu và nước biển dâng đối với 
đồng bằng sông Cửu Long; đánh 
giá được thực trạng, xu thế, biến 
động và cơ chế, nguyên nhân xói 
lở và bồi đắp. 

Bên cạnh đó, các nhà khoa học 
cũng đã đưa ra giải pháp để bảo vệ 
bờ biển; mô hình thử nghiệm 
chống xói lở cho một số tỉnh và 
một số vùng đồng bằng; các giống 
lúa chịu mặn, chịu hạn và giống 
vật nuôi để thích ứng; mô hình 
canh tác và nhiều hoạt động khác, 
kể cả bản đồ Atlat biến đổi khí hậu 
để ứng dụng thực tiễn. 

Tương tự như vậy, về tình hình 
khô hạn tại tỉnh Ninh Thuận, Thủ 
tướng đã chỉ đạo theo tinh thần 
Quyết định 264 và có 3 dự án giao 
cho 3 ngành là TN&MT, KH&CN 
và NN&PTNT.  

Về sinh kế, cũng có những chỉ 
dẫn địa lý như chỉ dẫn địa lý cho 
thịt cừu của Ninh Thuận năm 2017. 
Tương tự như vậy, các giống lúa 
chống ngập mặn như ÔM1, ÔM2, 
5/000 nước mặn bây giờ đã phổ 

biến ở ĐBSCL và phục vụ cho 
xuất khẩu. 

Liên quan vấn đề trách nhiệm khi 
một số nhà máy nhiệt điện than sử 
dụng công nghệ lạc hậu, gây ô 
nhiễm môi trường, Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh cho biết, Bộ KH&CN 
đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ 
ban hành Quyết định số 
78/2013/QĐ-TTg về danh mục và 
lộ trình phương tiện, thiết bị sử 
dụng năng lượng phải loại bỏ và 
các tổ máy phát điện hiệu suất thấp 
không được xây dựng mới. Vừa 
qua, Luật Chuyển giao công nghệ 
(sửa đổi) đã được Quốc hội thông 
qua với tinh thần, tất cả các dự án 
đầu tư xây dựng mới sẽ được điều 
chỉnh chặt chẽ bởi Luật Đầu tư, 
Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi 
trường, bảo đảm không có nguy cơ 
công nghệ lạc hậu trong giai đoạn 
tiếp theo. Chính phủ cũng giao Bộ 
KH&CN phối hợp các bộ nghiên 
cứu hướng sử dụng tro, xỉ của các 
nhà máy nhiệt điện sản xuất ra vật 
liệu xây dựng phù hợp với tiêu 
chuẩn Việt Nam. Bước đầu, nhiều 
kết quả đạt được khá tốt như dự án 
DAP Đình Vũ đã nghiên cứu sử 
dụng tối đa tro, xỉ, thạch cao, thay 
thế đất sét và làm phụ gia để sản 
xuất xi-măng, từ đó sản xuất vật 
liệu xây dựng thay thế nhập khẩu 
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(công suất khoảng 700 nghìn 
tấn/năm). 

Một vấn đề được đại biểu quốc 
hội quan tâm là ứng phó kịp thời 
khi xảy ra sự cố về an toàn phóng 
xạ. Theo Bộ trưởng KH&CN, Bộ 
đã phối hợp với cơ quan chức năng 
đánh giá lại công nghệ của phế liệu 
nhập khẩu đầu vào làm nguyên liệu 
sản xuất. 

Về kiểm soát phế liệu nghi nhiễm 
chất phóng xạ, Bộ trưởng KH&CN 
cho biết, hiện cảng Cái Mép và Thị 
Vải đã được trang bị mỗi cảng tám 
cổng có thiết bị đo phóng xạ, vì 
thế, phế liệu sắt, thép được kiểm 
soát. Ngoài ra, Bộ KH&CN cũng 
tiến hành rà soát, quản lý chặt chẽ 
hoạt động kiểm tra chất lượng trên 
toàn lãnh thổ, phối hợp Bộ Tài 
nguyên và Môi trường (TN và MT) 
có danh sách các nhà nhập khẩu, 
doanh nghiệp sản xuất. Đồng thời, 
Bộ đã chỉ đạo Sở KH&CN phối 
hợp Sở TN và MT và cơ quan chức 
năng rà soát, phát hiện trên địa bàn 
để đánh giá và kịp thời có biện 
pháp xử lý. 

Với việc ứng phó nguy cơ phóng 
xạ hạt nhân, trên cơ sở tham mưu 
của Bộ KH&CN, Thủ tướng đã 
phê duyệt mạng lưới quan trắc 
phóng xạ và mạng lưới quản lý sự 
cố. Mạng lưới này đã triển khai 

được 5 điểm tại Lạng Sơn, Lào 
Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng và Hà 
Nội và kết nối online về Bộ. Năm 
sau, mạng lưới này sẽ được mở 
rộng ra một số tỉnh. Hiện, Thủ 
tướng đã phê duyệt kế hoạch ứng 
phó quốc gia và 45 tỉnh, thành phê 
duyệt kế hoạch ứng phó của địa 
phương. Bộ KH&CN cũng đề nghị 
Chính phủ ưu tiên bố trí vốn để Bộ 
có nguồn mở rộng mạng lưới trên 
ra toàn quốc vào năm 2021. 

(Tổng hợp) 
 

HIỆN THỰC HOÁ TIỀM 
NĂNG VÀ KHAI THÁC THỊ 
TRƯỜNG INTERNET VẠN 
VẬT (IoT) CỦA VIỆT NAM 

Đây là chủ đề Hội thảo chuyên 
đề ứng dụng Internet kết nối vạn 
vật (IoT) trong đô thị thông minh 
và triển lãm quốc tế về Internet 
vạn vật Việt Nam 2018 do Ban 
Kinh tế Trung ương, Bộ Thông tin 
và Truyền thông phối hợp với Hiệp 
hội Internet Việt Nam và Tập đoàn 
IEC tổ chức sáng 24/10 tại TP Hồ 
Chí Minh. 

Cần tiếp cận đúng trong xây 
dựng chính sách phát triển IoT 

Các ý kiến chuyên gia tại Hội 
thảo đều tập trung: muốn phát triển 
Smart IoT tại Việt Nam, việc đầu 
tiên là phải có cách tiếp cận đúng 
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trong xây dựng chính sách trong 
phát triển IoT. Tuy nhiên, cách tiếp 
cận IoT chỉ đơn thuần là công nghệ 
vẫn chưa đầy đủ và toàn diện, các 
doanh nghiệp cần định hình rõ 
quan niệm IoT là cuộc cách mạng 
về chính sách và công nghệ nhằm 
giúp thay đổi chính sách và cuộc 
sống người dân. Dưới góc độ công 
nghệ, IoT phải thúc đẩy nâng cấp 
mạnh mẽ các ngành sản xuất, đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi số 
quốc gia và xây dựng xã hội thông 
minh. 

Đây cũng là ý kiến phát biểu tại 
hội thảo của đồng chí Nguyễn Văn 
Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Kinh tế Trung ương. Đồng chí 
Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh, việc 
đầu tiên là phải có cách tiếp cận 
đúng trong xây dựng chính sách 
phát triển IoT. Cần quan niệm IoT 
là cuộc cách mạng về chính sách 
và công nghệ. Dưới góc độ quốc 
gia, IoT phải thúc đẩy nâng cấp 
mạnh mẽ các ngành sản xuất, đẩy 
nhanh quá trình chuyển đổi số 
quốc gia và xây dựng xã hội thông 
minh. 

Theo cách tiếp cận này, đồng chí 
Nguyễn Văn Bình cho rằng, Việt 
Nam cần phải sớm xây dựng, triển 
khai Đề án phát triển kinh tế số 

quốc gia và các Chiến lược chuyển 
đổi số đối với các ngành kinh tế - 
kỹ thuật quan trọng khác trong nền 
kinh tế quốc dân; đồng thời cần có 
chính sách nâng cấp các ngành sản 
xuất thông qua ứng dụng sâu rộng 
công nghệ thông tin và tự động 
hóa, trọng tâm là trong các ngành 
công nghiệp chế tạo. Chúng ta cần 
có chính sách thúc đẩy sản xuất kỹ 
thuật số bằng cách tăng năng lực số 
hóa, kết nối các sản phẩm, chuỗi 
giá trị và các mô hình kinh doanh; 
thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp 
sản xuất tiến hành số hóa theo từng 
công đoạn, liên kết số trong tiêu 
thụ sản phẩm, cung cấp kiến thức, 
thông tin, các công cụ cần thiết để 
chuyển đổi số. 

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng 
chỉ ra rằng, một trong những vấn 
đề then chốt trong phát triển IoT là 
phải đảm bảo an toàn thông tin, an 
ninh mạng. Sự phát triển IoT đặt ra 
yêu cầu tiếp cận mới về an toàn dữ 
liệu khi các thiết bị kết nối với 
nhau rộng khắp, các thiết bị từ 
nhiều nhà sản xuất khác nhau, liên 
quan đến cả nền công nghiệp, từ 
nhà chế tạo chíp, nhà sản xuất thiết 
bị đến những nhà cung cấp dịch vụ 
trên mạng. 

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông 
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Nguyễn Mạnh Hùng cũng khẳng 
định: thuận lợi lớn nhất của Việt 
Nam trong phát triển IoT là có hạ 
tầng viễn thông tốt, có một số 
doanh nghiệp viễn thông mạnh có 
khả năng đầu tư trước về hạ tầng 
phủ sóng toàn quốc. 

 
Các đại biểu tham quan các gian hàng 

triển lãm về ứng dụng IoT 

Được biết, về nền tảng kết nối 
cho IoT, theo chiến lược của Việt 
Nam đến năm 2020, cơ bản mỗi hộ 
gia đình Việt Nam một đường 
truyền cáp quang, mỗi người dân 
một máy smartphone và hạ tầng di 
động 5G phủ rộng, ưu tiên cho IoT 
trước. Khi đó, Việt Nam sẽ là một 
trong số ít nước đảm bảo tốt cho hạ 
tầng kết nối IoT. 

Đặt ra hàng loạt thách thức đối 
với doanh nghiệp và xã hội 

Tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ 
KH&CN Chu Ngọc Anh cho rằng, 
IoT được đánh giá là công nghệ 
mang tính cách mạng, dẫn dắt sự 
thay đổi trong tương lai, ứng dụng 
được trong mọi ngành nghề, lĩnh 
vực kinh tế - xã hội như nông 

nghiệp, công nghiệp, giao thông, y 
tế, giáo dục, du lịch... Tuy nhiên, 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng 
khuyến cáo, về mặt thực chất IoT 
vẫn còn đang ở giai đoạn tiếp tục 
phát triển hoàn thiện, và còn nhiều 
vấn đề, thách thức cần phải được 
nghiên cứu giải quyết để tham gia 
ứng dụng sâu rộng trong các lĩnh 
vực của đời sống xã hội. 

Các thách thức được Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh chỉ ra đó là các vấn 
đề kỹ thuật, bao gồm khả năng 
tương tác và khả năng mở rộng vì 
hàng tỷ thiết bị không đồng nhất sẽ 
được tiếp nối; các vấn đề về hiệu 
quả tiêu hao năng lượng; quản lý, 
xử lý, phân tích dữ liệu lớn; đảm 
bảo an ninh thông tin; tích hợp các 
kiến thức nghiên cứu chuyên sâu 
của các ngành, lĩnh vực khác nhau 
như tài nguyên môi trường, nông 
nghiệp, xây dựng, giao thông… 
Theo hướng này, IoT cũng đặt ra 
hàng loạt thách thức đối với doanh 
nghiệp và xã hội về phát triển các 
mô hình kinh doanh IoT, về pháp 
lý và đạo đức, quyền riêng tư về 
thu thập dữ liệu.  

Với nhiều tiềm năng cũng như 
thách thức của IoT, hiện nay nhiều 
quốc gia trên thế giới đang có 
những nghiên cứu một cách tổng 
thể, từ đó ban hành các chủ trương, 
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xây dựng các chính sách phù hợp 
cho sự phát triển tiềm năng của 
công nghệ này. Bộ trưởng Chu 
Ngọc Anh nhận định, đối với 
doanh nghiệp, để có thể tận dụng 
được cơ hội từ IoT cần kết hợp 
nghiên cứu, phát triển với điều 
kiện thị trường và phản hồi của 
người tiêu dùng. Làm được điều 
này sẽ cho phép các doanh nghiệp 
tạo ra những sản phẩm IoT có giá 
trị cao nhanh chóng đi vào cuộc 
sống. 

Gần đây, để tập trung hơn nữa 
cho nghiên cứu, phát triển và ứng 
dụng công nghệ IoT, Bộ Khoa học 
và Công nghệ đã tham mưu trình 
Thủ tướng Chính phủ ban hành 
Quyết định sửa đổi, bổ sung Danh 
mục công nghệ cao được ưu tiên 
đầu tư phát triển và khuyến khích 
phát triển, trong đó đã bổ sung IoT 
và Danh mục công nghệ; Modun, 
thiết bị, phần mềm, giải pháp tích 
hợp IoT vào Danh mục sản phẩm. 
Trên cơ sở đó, doanh nghiệp khi 
sản xuất sản phẩm IoT, ứng dụng 
công nghệ IoT trong sản xuất sẽ 
được nhận những ưu đãi cao nhất 
của Nhà nước theo pháp luật về 
công nghệ cao. Bộ Khoa học và 
Công nghệ cũng đã ban hành và 
đang tổ chức thực hiện Chương 
trình Khoa học và Công nghệ trọng 

điểm cấp quốc gia “Hỗ trợ nghiên 
cứu, phát triển và ứng dụng công 
nghệ của công nghiệp 4.0”, trong 
đó phát triển, ứng dụng công nghệ 
IoT là một trong những mục tiêu 
chính của Chương trình. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
 
ỨNG DỤNG NĂNG LƯỢNG 
NGUYÊN TỬ CẦN TƯƠNG 
XỨNG VỚI TIỀM NĂNG 

Việc ứng dụng năng lượng 
nguyên tử trong y tế, nông nghiệp, 
công nghiệp ở Việt Nam vẫn chưa 
thực sự tương ứng với tiềm năng. 
Đơn cử như khó mở rộng thị 
trường cho chiếu xạ thực phẩm do 
người dân, doanh nghiệp chưa 
được tiếp cận đủ thông tin nên vẫn 
còn tâm lý e ngại. 

 
Ứng dụng NLNT trong nông nghiệp 

(chiếu xạ cho trái vải) giúp bảo quản tốt 
hơn, đáp ứng được các thị trường khó 

tính. Ảnh minh họa 

Đây là thông tin được đưa ra tại 
Hội thảo khoa học quốc gia Ứng 
dụng năng lượng nguyên tử 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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(NLNT) phát triển kinh tế-xã hội tổ 
chức từ 1-2/11. Nhiều thành tựu 
ứng dụng NLNT trong các lĩnh vực 
cũng đã được chia sẻ, trong đó có 
những thành tựu đột phá trong y 
học, nông nghiệp… mang lại ý 
nghĩa to lớn trong đời sống. 

Theo Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Trần Văn Tùng, Việt 
Nam đã có những cơ chế, chính 
sách thúc đẩy phát triển ứng dụng 
năng lượng nguyên tử: Chiến lược 
ứng dụng năng lượng nguyên tử vì 
mục đích hòa bình đến năm 2020 
đã được Thủ tướng Chính phủ phê 
duyệt tại Quyết định số 
01/2006/QĐ-TTg, trong đó nghiên 
cứu ứng dụng bức xạ và đồng vị 
phóng xạ và phát triển tiềm lực 
KHCN hạt nhân phục vụ phát triển 
kinh tế-xã hội và đã thu được nhiều 
kết quả khoa học, thực tiễn, được 
đánh giá là có nhiều triển vọng trên 
các lĩnh vực kinh tế-xã hội. 

Chia sẻ về các kết quả nổi bật về 
ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng 
xạ phục vụ phát triển kinh tế-xã 
hội, TS. Hoàng Anh Tuấn, Cục 
trưởng Cục NLNT cho biết, trong 
lĩnh vực y tế, cả nước có 35 cơ sở 
y học hạt nhân với trên 45 thiết bị 
xạ hình, đạt tỉ lệ khoảng 0,5 
máy/triệu dân. Một số kỹ thuật 
chụp hình chẩn đoán hiện đại 

tương đương với trình độ y học hạt 
nhân các nước trên thế giới như: xạ 
hình SPECT tưới máu cơ tim, xạ 
hình SPECT Tc99m gắn hồng cầu 
chẩn đoán u mao mạch gan… 

Về xạ trị, cả nước hiện có 40 cơ 
sở xạ trị (phần lớn tập trung tại các 
thành phố lớn). Nhiều kỹ thuật xạ 
trị hiện đại, ngang tầm khu vực và 
quốc tế hiện đã được triển khai tại 
Việt Nam. 

GS. Mai Trọng Khoa, Trung tâm 
Y học hạt nhân và Ung bướu, Bệnh 
viện Bạch Mai cho biết, ứng dụng 
bức xạ ion hóa trong lĩnh vực điều 
trị ung thư đã có những bước tiến 
đáng kể nhờ vào các nghiên cứu 
tìm tòi cải tiến ứng dụng các 
phương pháp điều trị mới, thiết bị 
xạ trị mới cũng như những đóng 
góp của chuyên ngành hóa dược 
phóng xạ để có được những dược 
chất phóng xạ mới. Trong tương 
lai các kỹ thuật ứng dụng công 
nghệ bức xạ tiên tiến khác như 
PET/MRI, xạ trị sử dụng proton và 
ion nặng, xạ trị kích hoạt 
neutron… sẽ được nghiên cứu áp 
dụng tại nước ta. 

Về lĩnh vực nông nghiệp, PGS. 
Phạm Xuân Hội, Viện Di truyền 
nông nghiệp cho biết, tính đến năm 
2017, đã tạo trên 68 giống cây 
trồng nông nghiệp bằng phương 
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pháp chiếu xạ gây đột biến trong 
đó chủ yếu là giống lúa (48 giống 
lúa, 13 giống đậu tương, 2 giống 
ngô, 2 giống lạc…). Theo đánh giá 
của IAEA, Việt Nam là quốc gia 
đứng thứ 8 trên thế giới trong lĩnh 
vực nghiên cứu về đột biến tạo 
giống, được trao Giải thưởng thành 
tựu xuất sắc về đột biến tạo giống. 

PGS. Phạm Xuân Hội cho rằng, 
để khai thác tốt tiềm năng ứng 
dụng của công nghệ bức xạ trong 
chọn tạo giống cây trồng, cần phải 
có đánh giá tổng quan về hiệu quả 
đột biến trong chọn tạo giống cây 
trồng từ đó đưa ra định hướng 
chiến lược cùng với sự đầu tư thích 
đáng của Nhà nước. Đặc biệt về 
nhân lực và hệ thống trang thiết bị 
để phát huy được tiềm năng trong 
chọn tạo giống, đóng góp hơn nữa 
cho sản xuất nông nghiệp đất nước. 

Đánh giá về công tác quản lý nhà 
nước về an toàn, an ninh bức xạ và 
hạt nhân của Việt Nam, Phó Giám 
đốc Trung tâm Chiếu xạ Hà Nội 
Trần Minh Quỳnh cho rằng, vẫn 
còn tồn tại một số hạn chế và chưa 
đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo 
tiêu chuẩn an toàn của IAEA và 
các yêu cầu của thực tiễn. Công tác 
đảm bảo về an toàn bức xạ hạt 
nhân ở cơ sở chưa được chú trọng 
quan tâm. 

Việc phát triển ứng dụng công 
nghệ bức xạ cũng gặp một số vấn 
đề như: Đầu tư ban đầu cao nên 
một số ứng dụng như chiếu xạ khử 
trùng y tế, biến đổi polyme chưa 
thể cạnh tranh về chi phí với các 
công nghệ truyền thống; khó mở 
rộng thị trường cho chiếu xạ thực 
phẩm do mới chỉ có một số quốc 
gia chấp nhận thực phẩm chiếu xạ, 
trong khi người dân cũng như các 
doanh nghiệp sản xuất và kinh 
doanh sản phẩm nông nghiệp vẫn 
chưa được tiếp cận đủ thông tin 
nên vẫn còn tâm lý e ngại. Những 
điều này đặt ra thách thức rất lớn 
cho các nhà khoa học và quản lý để 
tăng cường khả năng cạnh tranh và 
mở rộng ứng dụng công nghệ bức 
xạ nhằm nâng cao đóng góp của 
ngành công nghiệp chiếu xạ vào 
GDP cho tương xứng với tiềm 
năng. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 
NÂNG CAO NĂNG LỰC DN 
ĐỂ CẠNH TRANH THÔNG 
QUA “VŨ KHÍ KHCN” 

Đó là một nội dung đặc biệt quan 
trọng được Bộ trưởng Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) Chu 
Ngọc Anh nhắc đến trong phiên 
chất vấn của Đại biểu Quốc hội 
chiều ngày 01/11. 
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Trong phiên chất vấn chiều 1/11, 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh nhận được đến 10 câu hỏi của 
8 đại biểu hỏi về chính sách phát 
triển KH&CN, khuyến khích đổi 
mới sáng tạo… 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 
những vấn đề đại biểu đặt ra cũng 
là sự quan tâm của Bộ KH&CN. 
Theo đó, ngành KH&CN đã bám 
sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 
khoa học vào cuộc để thực sự phục 
vụ kinh tế - xã hội, an ninh quốc 
phòng. Muốn vậy, KHCN phải sát 
cánh với tất cả các ngành, địa 
phương. Tập trung chính sách, 
chuyển dịch cao độ, bám vào các 
vấn đề thực sự của đời sống xã hội, 
của các ngành, các lĩnh vực để tập 
trung giải quyết. 

Với chuyển hướng như thế, vừa 
qua chúng ta thấy tinh thần chỉ đạo 
của Chính phủ là lấy doanh nghiệp 
là trung tâm của hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia. Nghe thì mới, 
nhưng điều này hiểu giản dị là Nhà 
nước (Trung ương, địa phương, 
các viện nghiên cứu) tập trung cao 
độ để nâng cao năng lực của doanh 
nghiệp để cạnh tranh thông qua 
“vũ khí khoa học công nghệ”. 

Bằng cách như thế, Bộ KH&CN 
đã chuyển dịch mạnh chính sách 
“bám sát các sản phẩm quốc gia, 

sản phẩm chủ lực, các chuỗi sản 
xuất trong nông nghiệp, công 
nghiệp và các ngành”. Lập tức hoạt 
động này lôi kéo được đội ngũ 
KHCN tham gia với các hành lang 
pháp lý, chính sách thu hút chuyên 
gia tham gia. 

Tuy nhiên, còn một vài chính 
sách của ta vẫn tư duy theo khuôn 
khổ hành chính, không tạo ra gắn 
kết với tất cả công việc của đời 
sống xã hội, tạo động lực cho nhà 
khoa học phát triển. 

“Chúng ta không thể phủ nhận sự 
vươn lên của cộng đồng KH&CN 
thời gian qua. Minh chứng là có 
nhiều nhóm nghiên cứu, các trường 
đại học, viện nghiên cứu, trung 
tâm… được quốc tế công nhận. 
Nhất là sự trỗi dậy, vươn lên của 
các trung tâm, viện nghiên cứu tư 
nhân. Hiện nay, mới có 7 nhà 
nghiên cứu trên một vạn dân, yêu 
cầu sắp tới là 11 nhà nghiên cứu 
trên một vạn dân. Như vậy, lực 
lượng làm nghiên cứu trong khu 
vực doanh nghiệp và công nghiệp 
sẽ tăng lên rất nhiều thời gian tới”, 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nói. 

(Theo vietq.vn) 
 
THÚC ĐẨY HỢP TÁC QUỐC 
TẾ VỀ KH-CN 

Hợp tác quốc tế về khoa học - 
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công nghệ (KH-CN) là giải pháp 
quan trọng nhằm thúc đẩy các hoạt 
động KH-CN của tỉnh phát triển, 
nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ. 

Đã triển khai nhiều chương 
trình, dự án 

Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
BR-VT là một trong những đơn vị 
đi đầu trong việc hợp tác với các 
đơn vị, tổ chức quốc tế về KH-CN. 
Thời gian qua, trường thường 
xuyên trao đổi, hợp tác đào tạo với 
các tổ chức, trường nghề của Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đức, 
Pháp, Malaysia… Từ tháng 11-
2017, nhà trường đã ký kết hợp tác 
đào tạo với Trường Trung cấp 
nghề kỹ thuật Rokugo Tokyo 
(Nhật Bản). Theo đó, HSSV của 2 
trường sẽ tăng cường giao lưu, trao 
đổi học thuật, cùng thực hiện các 
đề tài nghiên cứu khoa học. Mới 
đây, tháng 7-2018, Trường CĐ Kỹ 
thuật Công nghệ BR-VT đã phối 
hợp với Công ty TNHH Esuhai - 
Kaizen Yoshida School (Nhật Bản) 
đưa 6 SV của trường sang Nhật 
Bản làm việc.  

Thạc sĩ Ngô Xuân Khoát, Phó 
Hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật 
Công nghệ BR-VT, cho biết: “Khi 
tham gia các dự án với DN nước 
ngoài, nhất là DN Nhật Bản đã 

giúp SV học được những kỹ năng 
và thao tác chuyên nghiệp. Đến 
nay, trường đã đào tạo được một số 
lớp theo chương trình công nghệ 
Nhật Bản. Đặc biệt, các ngành 
thuộc lĩnh vực cơ khí, chế tạo 
khuôn mẫu đã có một số SV được 
các DN Nhật mời về làm việc…”. 

 
Sinh viên Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
BR-VT trong giờ học chế tạo khuôn mẫu. 

Theo ông Mai Thanh Quang, 
Giám đốc Sở KH-CN, thời gian 
qua, tỉnh BR-VT đã có nhiều 
chương trình hợp tác quốc tế về 
KH-CN. Trong đó, một số dự án 
hợp tác quốc tế đã được triển khai 
trên địa bàn tỉnh như: Dự án tăng 
cường năng lực cho các cơ quan 
quản lý môi trường do Thụy Điển 
tài trợ; Dự án quản lý tổng hợp dải 
ven bờ do Hà Lan tài trợ; Thí điểm 
chống xói lở bờ biển bằng công 
nghệ mềm Stabiplage tại xã Lộc 
An, huyện Đất Đỏ do Pháp tài trợ. 
Ngoài ra, tỉnh cũng ký kết thỏa 
thuận hợp tác với một số địa 
phương, tổ chức nước ngoài như 
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vùng Veneto (Ý) về lĩnh vực cảng 
biển, du lịch, chế biến thực phẩm, 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao; Hợp tác với thành phố Padang 
(Indonesia) về đánh bắt, chế biến 
hải sản và đóng tàu; Hợp tác với 
thành phố Brest (Pháp) về mô hình 
Công viên khoa học biển. 

Bên cạnh đó, các trường ĐH, CĐ 
trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng 
hợp tác với tổ chức nước ngoài để 
nâng cao chất lượng đào tạo như: 
Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ 
BR-VT hợp tác với tổ chức JICA, 
Trường ĐH BR-VT hợp tác trao 
đổi sinh viên với các trường ĐH 
Nhật Bản, Hàn Quốc… 

Tiếp tục tăng cường hợp tác 
quốc tế 

Mặc dù đã có nhiều chương trình 
hợp tác quốc tế về KH-CN, tuy 
nhiên những kết quả đạt được 
trong hợp tác quốc tế về KH-CN 
của tỉnh còn hạn chế. Ông Mai 
Thanh Quang thừa nhận, các 
chương trình hợp tác quốc tế về 
KH-CN chưa tương xứng với tiềm 
năng, thế mạnh và nhu cầu phát 
triển của tỉnh, chưa có nhiều dự án 
hợp tác trong nghiên cứu, điều tra 
cơ bản làm cơ sở, định hướng phục 
vụ phát triển kinh tế của tỉnh. 
Nguyên nhân là do các tổ chức 
KH-CN, DN chưa quan tâm đúng 

mức trong việc tiến hành các hoạt 
động hợp tác nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ với các tổ 
chức, DN nước ngoài. Số lượng 
các DN thực hiện hợp đồng chuyển 
giao công nghệ từ nước ngoài 
không nhiều, chủ yếu tập trung ở 
các DN FDI. Hoạt động chuyển 
giao công nghệ ở DN thường thông 
qua các dự án đầu tư, có rất ít DN 
đầu tư nghiên cứu, làm chủ và đổi 
mới công nghệ. 

Trong khi đó, tỉnh BR-VT đang 
phải đối mặt với những vấn đề, 
thách thức cần đối tác giải quyết 
như: Ô nhiễm môi trường, xói lở 
bờ biển, ao xoáy tại các bãi tắm, 
biến đổi khí hậu, an toàn thực 
phẩm... Đồng thời, việc ứng dụng 
thành tựu khoa học phục vụ nhu 
cầu về phát triển công nghiệp hỗ 
trợ, cảng biển, dịch vụ du lịch, 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao cũng đang là yêu cầu cấp thiết. 
Để giải quyết những thách thức 
này, hợp tác quốc tế là xu hướng 
tất yếu và nhằm tạo đột phá trong 
phát triển KH-CN của tỉnh. Chính 
vì vậy, tháng 5-2018, UBND tỉnh 
đã ban hành Chương trình hợp tác 
quốc tế về KH-CN tỉnh BR-VT 
đến năm 2020, định hướng đến 
năm 2025. Theo đó, chương trình 
hợp tác quốc tế về KH-CN của tỉnh 
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tập trung vào các nội dung chính: 
Nghiên cứu, ứng dụng và chuyển 
giao công nghệ; Đào tạo, bồi 
dưỡng nhân lực KH-CN; Trao đổi 
thông tin KH-CN. Trong đó, tỉnh 
sẽ tăng cường hợp tác ứng dụng 
tiến bộ KH-CN từ các nước có nền 
KH-CN phát triển như Nhật Bản, 
Hàn Quốc, Pháp, Mỹ, Israel… để 
xử lý ô nhiễm môi trường tại các 
khu chế biến hải sản, chăn nuôi gia 
súc gia cầm, cảnh báo môi trường 
biển, phòng tránh thiên tai, phòng 
chống xói lở bờ biển, cảnh báo ao 
xoáy tại các bãi tắm, phát triển các 
chuỗi giá trị gia tăng trong sản xuất 
nông nghiệp… Ngoài ra, tỉnh cũng 
chú trọng hợp tác quốc tế, ứng 
dụng những thành tựu khoa học 
phục vụ phát triển 4 lĩnh vực trọng 
tâm của tỉnh, gồm: Công nghiệp hỗ 
trợ, nông nghiệp công nghệ cao, 
cảng biển và dịch vụ du lịch. 

(Theo baobariavungtau.com.vn) 
 

 
 

 Việt Nam nghiên cứu thành 
công việc sản xuất giống và nuôi 
thương phẩm loại cá mắc tiền  

Các nhà khoa học Việt Nam đã 
thành công trong việc hoàn thiện 
quy trình công nghệ sản xuất giống 
và nuôi thương phẩm cá song 

chuột, là cá có giá trị cao bậc nhất 
so với hầu hết các loài cá biển 
khác. 

 
Cá song chuột có tên tiếng Anh là 

Mouse grouper, tên khoa học: 
Cromileptes altivelis, Valencienes 
1828 với 6 synonym (đều là 
Valencienes 1828). Cá song chuột 
có giá bán cao nhất so với hầu hết 
các loài cá biển khác. 

Tại Việt Nam, Viện nghiên cứu 
nuôi trồng thủy sản 1 bắt đầu 
nghiên cứu về sinh sản nhân tạo và 
nuôi thương phẩm cá song chuột từ 
năm 2008. Sau 3 năm nghiên cứu, 
Việt Nam là nước thứ 2 sau 
Indonesia thành công trong sinh 
sản nhân tạo và nuôi thương phẩm 
cá song chuột trên quy mô thí 
nghiệm lớn. Tuy nhiên, vẫn còn 
nhiều tồn tại mà trong thời gian đề 
tài thực hiện vẫn chưa được khắc 
phục ở một số các khâu kỹ thuật 
sản xuất giống và nuôi thương 
phẩm. 

Sau một thời gian triển khai, 
nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện 
công nghệ sản xuất giống và nuôi 
thương phẩm cá song chuột. Hoàn 

THÀNH TỰU KH&CN 
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thiện công nghệ nuôi vỗ cá bố mẹ 
tạo khả năng đẻ tái phát dục trong 
mùa vụ sinh sản: kết quả nghiên 
cứu của dự án đã thành công trong 
việc cho cá song chuột đẻ tái phát 
dục trong vụ sinh sản. Như vậy, có 
thể khai thác tối đa lượng trứng 
trong một mùa sinh sản. Kết quả 
nghiên cứu này là bước cải tiến về 
công nghệ so với đề tài trước đây. 

Dự án đã hoàn thiện công nghệ 
cho đẻ tại bè cá đạt mục tiêu đã đề 
ra (tỷ lệ thụ tinh > 80%, tỷ lệ nở > 
85%). Kết quả nghiên cứu của dự 
án cao hơn so với đề tài trước về tỷ 
lệ nở (đề tài: >70%), tương đương 
về tỷ lệ thụ tinh.  

Nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện 
công nghệ thu trứng, khử trùng, 
vận chuyển và bảo quản trứng cá 
song chuột thụ tinh từ lồng bè đến 
trại ương giống: xử trùng trứng thụ 
tinh bằng Iodine nồng độ 20ppm 
trong 15 phút cho kết quả tốt nhất 
về tỷ lệ nở và khả năng sát trùng. 
Mật độ ấp 400 trứng/lít và thời 
gian vận chuyển không quá 10 
tiếng là điều kiện tối ưu để đạt tỷ lệ 
nở cao.  

Về việc hoàn thiện công nghệ 
ương nuôi cá bột thành cá hương, 
cá giống: 

- Hoàn thiện công nghệ lưu giữ 
và nuôi sinh khối dòng luân trùng: 

nghiên cứu thành công quy trình 
lưu giữ và nuôi sinh khối dòng 
luân trùng siêu nhỏ P. similis của 
dự án góp phần đa dạng hóa nguồn 
thức ăn, cải thiện sinh trưởng, nâng 
cao tỷ lệ sống khi ương nuôi cá 
song chuột. Đây cũng là cải tiến 
công nghệ của dự án so với đề tài 
trước. 

- Hoàn thiện công nghệ ương cá 
bột lên cá hương trong ao ngoài 
trời đạt sản lượng lớn/đợt ương 
nuôi: nghiên cứu ương cá bột lên 
cá hương trong ao ngoài trời là mặt 
đổi mới công nghệ của dự án. 
Thành công trong kỹ thuật ương 
trong ao ngoài trời cho phép đạt 
sản lượng lớn/đợt sản xuất, dễ áp 
dụng và hạ giá thành sản phẩm do 
sử dụng thức ăn tươi sống từ tự 
nhiên. Tỷ lệ sống từ bột lên hương 
(8,32% năm 2014 và 8,51% năm 
2015) ổn định và cao hơn so với 
kết quả của đề tài trước (đạt 7%). 
Bên cạnh đó, hoàn thiện kỹ thuật 
ương trong ao ngoài trời rút ngắn 
thời gian ương (35 - 40 ngày so với 
45 - 55 ngày của đề tài), góp phần 
giảm chi phí sản xuất và rủi ro 
trong quá trình ương nuôi. 

- Hoàn thiện công nghệ ương 
nuôi cá hương thành cá giống bằng 
một số loại thức ăn công nghiệp: 
dự án đã nghiên cứu và áp dụng 
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thành công một số loại thức ăn 
công nghiệp cho sinh trưởng 
nhanh, tỷ lệ sống cao (trên 95%). 
Kết quả nghiên cứu của dự án cao 
hơn so với kết quả nghiên cứu của 
đề tài trước (tỷ lệ sống từ hương 
lên giống đạt 90%) và đạt mục tiêu 
đề ra (>95%). 

Về hoàn thiện công nghệ nuôi 
thương phẩm: 

- Hoàn thiện công nghệ nuôi cá 
thương phẩm bằng một số loại thức 
ăn công nghiệp đảm bảo tăng 
trưởng nhanh: nghiên cứu sử dụng 
một số loại thức ăn sản xuất trong 
nước nuôi thương phẩm cá song 
chuột của dự án đạt kết quả cao 
hơn.  

(khoahocphothong.com) 
 

 Kỳ lạ giống “lúa biển” chịu 
mặn có thể cứu sống 80 triệu dân 
Trung Quốc  

Giống “lúa biển” mới được các 
nhà khoa học nghiên cứu thành 
công có thể cứu 80 triệu dân Trung 
Quốc thoát khỏi nạn đói trong 
trường hợp thiên tai xảy ra. 

Theo hãng tin RT (Nga), các nhà 
khoa học Trung Quốc mới đây đã 
thu hoạch giống “lúa biển” kháng 
kiềm được trồng tại tỉnh Sơn 
Đông. Đây được cho là một thành 
công có ý nghĩa rất lớn trong kế 

hoạch thúc đẩy năng lực sản xuất 
gạo của nước này nhằm hướng tới 
việc cung cấp lương thực thêm cho 
80 triệu dân. 

 
Giống lúa biển được cho là cứu cánh cho 

80 triệu dân Trung Quốc  

Các nhà khoa học cho hay, giống 
“lúa biển” đã được thu hoạch ở 
Thanh Đảo (một thành phố giáp 
biển) và đây là giống lúa có khả 
năng sinh trưởng ở bãi triều hoặc 
đất mặn. 

Nói về ý nghĩa sâu xa của việc 
sản xuất ra giống lúa nói trên, ông 
Guodong Zhang, Phó Giám đốc 
Trung tâm nghiên cứu và phát triển 
lúa biển Thanh Đảo cho biết, trong 
trường hợp xảy ra thiên tai, Trung 
Quốc sẽ khó có thể trông chờ vào 
việc nhập khẩu lương thực từ nước 
ngoài. Và nếu người dân nước này 
lâm vào cảnh thiếu đói do thiên tai, 
thế giới có thể sẽ mất ổn định.  

Cũng theo ông Guodong Zhang, 
với thành công trong việc cho ra 
giống lúa biển (cũng có thể gọi là 
“lúa nước mặn”), hơn 65.000km 
vuông đất ngập mặn sẽ được biến 
đổi thành đất trồng lúa. 



Số 271 – 11/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 16 

“Việc này sẽ giúp tăng sản lượng 
gạo lên rất nhiều. Nếu cứ tính 
667m vuông được ít nhất 300kg 
gạo thì toàn bộ số đất ngập mặn sẽ 
đem lại 30 tỷ kg gạo. Số gạo này 
có thể nuôi miệng ăn của 80 triệu 
người nữa tại Trung Quốc”, ông 
Guodong Zhang nói thêm. 

Tuy nhiên, theo Giám đốc Viện 
Nông nghiệp Sinh học Vân Na 
Zhongyuan, “lúa biển” chưa thực 
sự có thể trồng được tại vùng nước 
biển thuần túy. Hiện tại, công 
nghệ lai tạo, gây giống lúa mới chỉ 
có thể cho phép trồng “lúa biển” 
tại các vùng nước ngọt pha nước 
mặn bởi hàm lượng mặn mà “lúa 
biển” chịu được thường chỉ hơn 
1%. Sẽ phải mất nhiều năm để các 
nhà khoa học có thể thực sự tạo ra 
giống lúa gạo trồng được ở nước 
biển 100%. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Cách tận dụng vi khuẩn để 
tạo ra năng lượng  

Một công nghệ mới được phát 
triển tại Viện Technion cho phép 
thu năng lượng từ vi khuẩn quang 
hợp: vi khuẩn lam. Trong suốt quá 
trình tiến hóa của chúng, những vi 
khuẩn này đã phát triển các cơ chế 
quang hợp cho phép chúng tạo ra 
năng lượng từ ánh sáng mặt trời. 

Ngoài ra, chúng cũng có thể tạo ra 
năng lượng trong bóng tối qua các 
cơ chế hô hấp phụ thuộc vào sự 
xuống cấp của đường. 

Vi khuẩn quang hợp rất quan 
trọng đối với môi trường của 
chúng ta bởi vì chúng là một nguồn 
oxy trong khí quyển và là nguồn 
chủ yếu của chất hữu cơ, là liên kết 
đầu tiên trong chuỗi thức ăn. Bằng 
cách sử dụng "ăng-ten năng lượng 
mặt trời tự nhiên", chúng hấp thụ 
một loạt các bước sóng và cường 
độ ánh sáng mặt trời, sử dụng hiệu 
quả nguồn năng lượng vô tận này. 
Năng lượng được chuyển đến các 
trung tâm phản ứng hóa học, nơi 
nước bị phân hủy trong khi giải 
phóng một dòng proton sau đó 
được sử dụng để tạo ra năng lượng 
hóa học. 

Các quá trình tạo ra năng lượng 
được phát triển bởi vi khuẩn 
cyanobacteria trong suốt quá trình 
tiến hóa của chúng, điều đặc biệt 
thú vị là vì chúng thực hiện chức 
năng của chúng mà không gây ô 
nhiễm. Vì lý do này, đã có sự quan 
tâm ngày càng tăng trong những 
năm gần đây để tạo ra năng lượng 
và hydro từ những vi khuẩn này. 

Một nghiên cứu được thực hiện 
bởi ba giáo sư của Technion, GS. 
Hóa học Noam Adir, GS.sinh học 
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Gadi Schuster GS. khoa học và kỹ 
thuật vật liệu Avner Rothschild. 
Điều này đã mang lại hy vọng cho 
một hệ thống sản xuất năng lượng 
khai thác cả quá trình quang hợp 
và hô hấp, cho phép thu hồi năng 
lượng trong ngày (thông qua quang 
hợp) và trong đêm (thông qua hô 
hấp). Năng lượng thu hoạch được 
sử dụng để sản xuất điện, sau đó 
được sử dụng để sản xuất khí 
hydro - một nhiên liệu của tương 
lai. 

Hệ thống này dựa trên việc tạo ra 
một quang phổ rất ổn định và cho 
phép sản xuất liên tục hydro. Theo 
ba nhà nghiên cứu từ Technion, hệ 
thống này cuối cùng có thể trở 
thành một nguồn năng lượng sạch 
và thân thiện với môi trường, sẽ 
không phát ra các chất gây ô nhiễm 
trong quá trình sản xuất hoặc sử 
dụng. 

 (Theo NASATI) 
 

 Quy trình mới có thể giảm chi 
phí sản xuất nhựa  

Các nhà khoa học đã chế tạo 
được loại vật liệu lọc mới với khả 
năng giảm chi phí môi trường của 
hoạt động sản xuất nhựa bằng 
cách tách etylen tinh khiết ra khỏi 
etan. 

Ngành công nghiệp nhựa và dầu 

khí sản sinh khoảng 170 triệu tấn 
etylen trên toàn thế giới mỗi năm 
từ hoạt động tách vật liệu ra khỏi 
hỗn hợp với etan trong quá trình 
lọc dầu. Trong nhiều năm qua, các 
nhà khoa học đã tìm kiếm một 
phương pháp thay thế cho quy 
trình hiện nay tiêu thụ nhiều năng 
lượng để làm mát dầu thô. 

Các ngành công nghiệp muốn 
loại bỏ etylen, phân tử cần để 
polyetylen tạo ra túi đựng hàng và 
các loại túi thường ngày khác. TS. 
Wei Zhou, nhà khoa học tại Trung 
tâm Nghiên cứu Neutron NIST nói. 
"Hầu hết khung kim loại-hữu cơ 
(MOF) đã được nghiên cứu để tách 
etylen mà không phải là etan. Một 
vài loại MOF trong số đó thậm chí 
đã được chứng minh đạt hiệu quả 
tách tuyệt vời bằng cách hấp thụ có 
chọn lọc etylen". 

Theo các nhà khoa học, dưới kính 
hiển vi, khung kim loại - hữu cơ 
trông giống một tòa nhà chọc trời 
đang xây dở, bao gồm dầm và 
không có tường. Bề mặt dầm chứa 
các phân tử hydrocacbon nhất 
định, có khả năng bám chắc. Hỗn 
hợp hai hydrocacbon được đổ qua 
MOF, có thể tách một loại phân tử 
ra khỏi hỗn hợp và cho phép các 
hydrocarbon khác xuất hiện ở dạng 
tinh khiết. 
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Các nhà khoa học đã xây dựng hệ 
thống của họ tại trường Đại học 
Texas ở San Antonio và Đại học 
Công nghệ Thái Nguyên ở Trung 
Quốc. 

Vào năm 2012, các nhà nghiên 
cứu khác tại NCNR đã phát hiện ra 
rằng một khung kim loại hữu cơ 
đặc biệt được gọi là MOF-74 đã 
tách nhiều loại hydrocacbon, bao 
gồm etylen. 

Để phá vỡ liên kết trong phân tử 
hydrocacbon, đầu tiên, hợp chất sẽ 
phải thu hút phân tử. Bằng cách 
thay đổi thành của khung MOF-74 
để chứa đựng một cấu trúc tương 
tự như hợp chất, phân tử được tách 
từ hỗn hợp là etan. 

Nhóm nghiên cứu đã sử dụng 
nhiễu xạ neutron để phát hiện một 
phần của bề mặt MOF thu hút etan 
và cho rằng cần cải tiến hơn nữa 
quy trình này. 

(Theo NASATI) 
 
 
 

NĂNG LỰC NGHIÊN CỨU 
GIỮA MỸ VÀ TRUNG QUỐC: 
KHOẢNG CÁCH NGÀY CÀNG 
THU HẸP 

Theo một thông báo của Chính 
phủ Trung Quốc vào ngày 9/10, 
năm 2017, tổng chi cho R&D của 

Trung Quốc đã tăng lên 12,3% và 
đạt mốc kỷ lục 1,76 nghìn tỷ nhân 
dân tệ, tương đương 254 tỷ USD. 

 
Thiên Nhãn - kính viễn vọng hình cầu 

khẩu độ 500 mét, là một trong những sản 
phẩm của chính sách tăng cường đầu tư 

cho nghiên cứu của Trung Quốc. 

Không chỉ vươn lên vị trí thứ hai 
thế giới về chi tiêu cho R&D, hiện 
khoảng cách năng lực nghiên cứu 
giữa Trung Quốc và Mỹ - quốc gia 
dẫn đầu danh sách này, đã giảm 
xuống đáng kể. 

Tham vọng của Trung Quốc rất 
rõ ràng. “Trung Quốc cần phải lọt 
vào top các quốc gia đổi mới sáng 
tạo và trở thành cường quốc đổi 
mới sáng tạo của thế giới vào năm 
2050. Nghiên cứu cơ bản và những 
khám phá tiên phong là những vấn 
đề lớn mà Trung Quốc phải làm 
được ngay từ bây giờ”, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Wan Gang nói trong 
một cuộc họp báo vào đầu năm 
2018. 

Cuộc cạnh tranh tay đôi 
Các dự báo về thời gian mà Bắc 

Kinh cần có để thu hẹp khoảng 
cách về công nghệ với Mỹ – theo 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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các chuyên gia về bằng sáng chế, 
thì có thể là vào thập kỷ tới. Và 
Trung Quốc đang sẵn sàng có bước 
nhảy vọt trong một số lĩnh vực. 

“Với số lượng các nhà khoa học 
Trung Quốc đang nghiên cứu hằng 
năm thì sẽ tới lúc họ bắt kịp Mỹ, 
bất chấp những gì Mỹ đang cố thực 
hiện”, David Shen – người đứng 
đầu bộ phận về sở hữu trí tuệ với 
Trung Quốc tại công ty luật Allen 
& Overy, nhận xét. 

Một nguồn dữ liệu khác từ World 
Bank cho thấy Trung Quốc hiện cứ 
1 triệu người lại có 1.177 người 
làm về R&D, tăng gấp ba lần so 
với mức những năm 1990 và xếp 
vào mốc trung bình của thế giới. 
Mỹ hiện có tỷ lệ người làm nghiên 
cứu cao hơn, cứ 1 triệu người thì 
có 4.321 người làm việc trong lĩnh 
vực này. Tuy nhiên số dân Trung 
Quốc lớn gấp 4 lần Mỹ. 

Chất lượng đầu tư cho R&D 
Báo cáo của Bộ KH&CN, Bộ Tài 

chính và Cục thống kê quốc gia 
Trung Quốc đã nhấn mạnh vào 
những xu hướng nổi bật trong năm 
2017, đặc biệt kinh phí cho R&D 
của khối doanh nghiệp, trong đó có 
cả công ty nước ngoài tại Trung 
Quốc, đã tăng 12,5%, lên tới 1,36 
nghìn tỷ nhân dân tệ (tương đương 
196,4 tỷ USD). 

Kinh phí đầu tư cho nghiên cứu 
cơ bản của Trung Quốc cũng tăng 
lên với con số 18,5%, đạt mức 
97,55 tỉ nhân dân tệ (tương đương 
14,1 tỷ USD). Trong khi đó, theo 
tổ chức OECD, Mỹ cũng dành 
86,32 tỉ USD từ ngân sách liên 
bang cho nghiên cứu cơ bản vào 
năm 2016. Cũng trong năm 2016, 
Trung Quốc có được khoảng 
500.000 bài báo khoa học trong 
kho dữ liệu toàn cầu của nhà xuất 
bản, đưa quốc gia này lên vị trí thứ 
hai và tiến gần tới vị trí số một của 
Mỹ - có 600.000 bài. Khoảng cách 
này đã giảm đi một nửa trong vòng 
5 năm qua. 

Tuy nhiên việc khác biệt về 
thống kê và kế toán giữa Trung 
Quốc và các quốc gia khác khiến 
việc so sánh về mức đầu tư cho 
R&D trở nên hết sức phức tạp, Cao 
Cong – một chuyên gia về chính 
sách khoa học tại trường Đại học 
Nottingham Ningbo ở Trung Quốc, 
cho biết. Thông thường, thống kê 
của Trung Quốc hay gộp ngân sách 
dành cho R&D với những khoản 
chi dành cho KH&CN khác, ví dụ 
như hỗ trợ cho các cộng đồng khoa 
học, quản trị và những trao đổi hợp 
tác khoa học… 

Nói cách khác, khi định hình các 
khoản chi tiêu cho nghiên cứu cơ 
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bản, Trung Quốc thường loại trừ 
phần đầu tư cho thiết bị máy móc 
và lương chi trả cho các nhà khoa 
học, trong khi đây lại là chi phí 
được đưa vào phần kinh phí cơ bản 
ở nhiều quốc gia khác. Nhưng 
ngay cả thiếu hụt phần chi tiêu cơ 
bản này thì nó vẫn ở mức nhỏ hơn 
so với nhiều quốc gia, đặc biệt là 
Mỹ và các nước tiên tiến.  

Một kế hoạch KH&CN dài hạn 
của Chính phủ Trung Quốc thiết 
lập một mục tiêu là kinh phí đầu tư 
cho R&D đạt mức 2,5% GDP vào 
năm 2020, tăng từ mức 2,13% năm 
2017. Theo OECD, năm 2016, Mỹ 
dành 2,7% GDP cho R&D.  

Mùa xuân năm nay, Đại hội đại 
biểu nhân dân toàn quốc đã quyết 
định sáp nhập Quỹ Khoa học tự 
nhiên Trung Quốc – nơi hỗ trợ các 
nghiên cứu cơ bản của đất nước 
thông qua sự xét duyệt của các hội 
đồng khoa học, vào Bộ KH&CN – 
nơi vẫn quản lý các dự án khoa học 
quan trọng của đất nước. Việc sáp 
nhập này tăng lên lo ngại về việc 
hỗ trợ nghiên cứu cơ bản cho các 
nhóm nghiên cứu nhỏ sẽ giảm sút. 
Tác động trong tương lai của việc 
quản lý và tài trợ khoa học “vẫn 
cần được chú ý để có thể đánh giá 
được chính xác”, Cao Cong cho 
biết thêm. 

Tính trung bình, một bài báo của 
Trung Quốc được trích dẫn 0,93 
lần, trong khi Mỹ là 1,23. Chỉ số 
trích dẫn là một chỉ dấu cho thấy 
giá trị của công trình nghiên cứu 
của một nhà khoa học dưới mắt 
đồng nghiệp. 

Xét theo phương pháp đo lường 
này, Trung Quốc chỉ xếp ở vị trí 33 
thế giới. Gabriela Kennedy, người 
phụ trách sở hữu trí tuệ khu vưc 
châu Á tại công ty luật Mayer 
Brown JSM, cho rằng đó có thể là 
dấu hiệu về chất lượng nghiên cứu 
của mỗi quốc gia:  

Nếu Mỹ muốn làm giảm tốc độ 
tiến bộ công nghệ của Trung Quốc, 
có thể cần phải xem xét cả những 
sản phẩm mà các công ty Mỹ cấp 
phép cho các công ty Trung Quốc 
và mở rộng hơn nữa khái niệm bí 
mật thương mại, theo quan điểm 
của các luật sư. 

(Theo tiasang.com.vn) 
 
 
 

HOA KỲ TIẾP TỤC ĐẨY 
MẠNH HỢP TÁC VỚI VIỆT 
NAM VỀ KH&CN 

Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh hợp tác khoa học và 
công nghệ (KH&CN) trong các 
lĩnh vực Y tế và Sức khỏe, Công 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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nghệ sinh học trong nông nghiệp, 
Khoa học bảo tồn, Đổi mới sáng 
tạo và Khởi nghiệp doanh thương. 
Đây là nội dung đã được thống 
nhất tại Khóa họp lần thứ 10 của 
Ủy ban hỗn hợp về hợp tác 
KH&CN Việt Nam và Hoa Kỳ 
(JCM10) diễn ra từ ngày 15-
17/10/2018 tại Washington DC. 

Khóa họp là hoạt động trong 
khuôn khổ Hiệp định Hợp tác 
KH&CN giữa Việt Nam và Hoa 
Kỳ, được tổ chức luân phiên hai 
năm một lần tại mỗi nước. Năm 
nay, JCM10 diễn ra tại Washington 
DC, ngoài những hoạt động chính 
như phiên họp thường kỳ, JCM10 
lần này còn bao gồm các hoạt động 
bên lề như Hội thảo về Ngoại giao 
khoa học, về Cơ chế hỗ trợ cho 
khoa học, về Phụ nữ trong khoa 
học. Những nội dung trao đổi tại 
các phiên thảo luận đã thể hiện các 
góc nhìn khác nhau nhằm đưa ra 
giải pháp hỗ trợ thực hiện những 
nội dung hợp tác của các Nhóm 
công tác thuộc JCM10.  

Phát biểu tại Khóa họp của 
JCM10, Thứ trưởng Bùi Thế Duy 
cho biết, hai Bên tập trung thúc 
đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Y tế 
và khoa học sức khỏe, Nông 
nghiệp và công nghệ sinh học, 
Khoa học bảo tồn trong một môi 

trường hướng tới đổi mới sáng tạo 
cho các mục tiêu phát triển. Những 
hoạt động này, dù là nghiên cứu 
trong lĩnh vực nông nghiệp, y tế 
hay trao đổi về khoa học bảo tồn 
đều đang có những đóng góp thiết 
thực cho mục tiêu phát triển đất 
nước của Việt Nam. Đặc biệt, 
những sáng kiến mới của Việt Nam 
và Hoa Kỳ nhằm phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
sẽ được xem xét tại JCM lần này 
với việc thành lập một Nhóm công 
tác mới về Đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp doanh thương 
(Innovation & Entrepreneurship).    

Đại diện phía Hoa Kỳ, bà Judith 
Garber, Phó Trợ lý Ngoại trưởng 
thường trực, phụ trách các vấn đề 
về Đại dương, Môi trường và Khoa 
học quốc tế đánh giá cao kết quả 
đạt được của các Nhóm công tác 
JCM10 lần này. Bà Judith Garber 
nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác 
hợp tác toàn diện với Hoa Kỳ, hai 
Bên đang hướng tới kỷ niệm 20 
năm ký Hiệp định khoa học và 
công nghệ của hai nước. Trong bối 
cảnh đó, “Khoa học, Công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo (STI) sẽ đóng vai 
trò then chốt trong việc thúc đẩy 
quan hệ đối tác hợp tác toàn diện 
giữa hai nước”.  

Với những kết quả đạt được từ 
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Khóa họp lần thứ 9, trong khuôn 
khổ JCM10 lần này (giai đoạn 
2019-2020), Hoa Kỳ sẽ tiếp tục 
đẩy mạnh hợp tác KH&CN với 
Việt Nam trong các lĩnh vực Y tế 
và Sức khỏe, Công nghệ sinh học 
trong nông nghiệp, Khoa học bảo 
tồn, Đổi mới sáng tạo và Khởi 
nghiệp doanh thương.. 

Về Khoa học Y tế và Sức khỏe, 
hai Bên tiếp tục hợp tác thực hiện 
các hoạt động trong khuôn khổ 
chương trình an ninh y tế toàn cầu, 
tăng cường năng lực cho mạng 
lưới các trung tâm điều hành khẩn 
cấp, phòng xét nghiệm tiêu chuẩn 
quốc gia và khu vực; Đẩy mạnh 
thực hiện chương trình đào tạo 
dịch tễ học thực địa và mở rộng 
chương trình bao gồm các bệnh 
không lây nhiễm vào chương trình 
đào tạo hiện có; Hợp tác nghiên 
cứu phòng chống các bệnh không 
lây nhiễm, nghiên cứu về ung thư, 
phòng chống tác hại thuốc lá, rượu 
bia và các chất gây nghiện; Hợp 
tác nghiên cứu và phát triển 
vaccine, chuyển giao công nghệ; 
Hợp tác trong lĩnh vực y tế biển 
đảo và y học thảm họa. Hai Bên sẽ 
tăng cường trao đổi thông tin và 
chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ 
hội hợp tác thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học thông qua đẩy mạnh chức 

năng điều phối các vấn đề y tế toàn 
cầu và ngoại giao y tế toàn cầu.   

Về Công nghệ sinh học trong 
nông nghiệp, hai Bên tiếp tục mở 
rộng hợp tác về nghiên cứu khoa 
học và chuyển giao công nghệ 
trong nông nghiệp, trong đó ưu 
tiên các công nghệ mới. Hai Bên 
cũng ưu tiên hỗ trợ các dự án hợp 
tác giữa các cơ sở nghiên cứu ứng 
dụng công nghệ mới trong chia sẻ 
đánh giá nguồn gen, nghiên cứu 
tạo giống cây trồng vật nuôi năng 
suất chất lượng tốt. Về đào tạo 
nhân lực, hai Bên thúc đẩy chương 
trình đào tạo ngắn hạn nâng cao 
năng lực nghiên cứu cho các viện, 
trường của Việt Nam tại Hoa Kỳ, 
đào tạo sau đại học chuyên ngành 
công nghệ sinh học đồng thời tăng 
cường sự hợp tác chặt chẽ trong 
nông nghiệp nhằm thích ứng với 
biến đổi khí hậu và phát triển bền 
vững. 

Về Khoa học bảo tồn, hai Bên 
thống nhất hỗ trợ hoàn thiện hệ 
thống quan trắc rừng nhiệt đới của 
Việt Nam (bao gồm hình thành cơ 
sở vật chất nhằm thu hút các nhà 
khoa học quốc tế, triển khai các 
khóa học thực địa, quan trắc động 
vật, thực vật, đất và cacbon, liên 
kết với hệ thống toàn cầu quan trắc 
hệ sinh thái rừng, hợp tác nghiên 
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cứu và công bố khoa học). Hai Bên 
chủ trương đẩy mạnh nghiên cứu 
độc chất, áp dụng kỹ thuật viễn 
thám theo dõi môi trường ven biển, 
hình thành hệ thống quản lý dữ 
liệu cho vùng Hạ Mekong (bao 
gồm thu thập, quản lý dữ liệu, phân 
tích, và phổ biến dựa trên nền tảng 
Big Data). Ngoài ra, hai Bên sẽ 
đẩy mạnh nghiên cứu sử dụng các 
chỉ tiêu tích hợp kinh tế - xã hội và 
văn hóa - môi trường và kiến thức 
bản địa trong công tác bảo tồn. 

Về Đổi mới sáng tạo và Khởi 
nghiệp doanh thương, hai Bên tiếp 
tục xây dựng hệ sinh thái về đổi 
mới sáng tạo và học hỏi công nghệ, 
thiết lập nền tảng học hỏi và 
nghiên cứu chung, phân tích các hệ 
thống đổi mới sáng tạo ngành 
trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, 
trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực 
khởi nghiệp, đẩy mạnh hợp tác về 
trao đổi và chuyển giao các giải 
pháp công nghệ phục vụ nhu cầu 
phát triển kinh tế xã hội, nâng cao 
nhận thức về các vấn đề liên quan 
đến sở hữu trí tuệ (như xác lập 
quyền và thực thi luật pháp).  

Bên lề phiên họp của JCM10 đã 
diễn ra các hội thảo bàn về Ngoại 
giao khoa học, Phụ nữ trong khoa 
học, Cơ chế tài chính cho khoa học 
đã được tổ chức.  

Kết thúc Khóa họp JCM10, hai 
Bên ghi nhận những ý kiến đóng 
góp tại các phiên thảo luận và 
khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ, thúc 
đẩy các hoạt động hợp tác 
KH&CN trong các lĩnh vực đã 
được thống nhất tại JCM10. Ngay 
sau khóa họp JCM10, hai Bên sẽ 
cụ thể hóa các hoạt động hợp tác 
này thông qua việc xây dựng Kế 
hoạch hành động giai đoạn 2019-
2020 cho JCM10. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC KH&CN 
GIỮA HAI NƯỚC VN-ITALIA 

Ngày 7/11, tại Hà Nội, Đại sứ 
quán Italy tại Việt Nam và Vụ Hợp 
tác Quốc tế, Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Hội thảo “Italia – 
Việt Nam hợp tác khoa hoc: Kết 
quả và triển vọng tương lai”. 

Phát biểu tại Hội thảo, bà Cecilia 
Piccioni, Đại sứ đặc mệnh toàn 
quyền Italia tại Việt Nam đánh giá 
cao mối quan hệ hợp tác giữa Bộ 
KH&CN Việt Nam và Đại sứ Italia 
tại Việt Nam trong thời gian qua. 
Bà Cecilia Piccioni khẳng định, 
năm 2018 là năm quan trọng với 
mối quan hệ song phương Italia - 
Việt Nam và kỷ niệm 45 năm thiết 
lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – 
Italia. 
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Ông Phùng Bảo Thạch, Vụ 
trưởng Vụ Hợp tác quốc tế nhấn 
mạnh, trong giai đoạn 2015-2018, 
Việt Nam và Italia đã đạt được 
những thành tựu và trao đổi chính 
trị, kinh tế, văn hóa và xã hội quan 
trọng. Đặc biệt, hai nước đã và 
đang hợp tác hiệu quả, chặt chẽ 
trong hợp tác KH&CN trên nhiều 
lĩnh vực bao gồm: Nông nghiệp và 
khoa học thực phẩm, Công nghệ 
sinh học và y học, Môi trường và 
biến đổi khí hậu, Công nghệ thông 
tin và truyền thông, Vật lý ứng 
dụng, Công nghệ bảo tồn và phục 
hồi di sản thiên nhiên và văn 
hóa…. 

Đến nay, sau 6 Cuộc họp của Ủy 
ban hỗn hợp (JCM) và 6 Chương 
trình hợp tác KH&CN giữa Việt 
Nam và Italia, đã có hơn 80 dự án 
nghiên cứu chung được phê duyệt, 
khoảng 170 nhà khoa học Việt 
Nam đã được gửi đến Italia để 
nghiên cứu và đào tạo tại các 
trường đại học và viện nghiên cứu 
để tham dự các khóa học ngắn hạn; 
70 nhà khoa học Italia đã được gửi 
đến Việt Nam để tiến hành nghiên 
cứu và tư vấn chung cho các nhà 
khoa học Việt Nam; nhiều nhà 
khoa học của Việt Nam và Italia có 
bằng tiến sĩ và thạc sĩ trong các dự 
án nghiên cứu chung; 100 bài báo 

khoa học được xuất bản tại Việt 
Nam, Italia và các tạp chí nổi tiếng 
khác trên thế giới,… 

Cũng theo ông Phùng Bảo Thạch, 
mới đây, hai bên nhất trí xem xét 
bổ sung thêm một số lĩnh vực mới 
hợp tác như công nghệ vật liệu tiên 
tiến; Chế biến và bảo quản nông 
sản; Tài nguyên nước; Công nghệ 
vũ trụ (ưu tiên cho các lĩnh vực cụ 
thể như ứng dụng công nghệ viễn 
thám trong dự báo thiên tai và 
giám sát, trao đổi công nghệ và 
thiết bị hỗ trợ dự báo và cứu hộ 
thiên tai).  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

BỘ KH&CN CÔNG BỐ BAN 
HÀNH TIÊU CHUẨN ĐẦU 
TIÊN VỀ TRO, XỈ NHIỆT 
ĐIỆN 

Triển khai Quyết định 1696/QĐ-
TTg ngày 23/9/2014 về một số giải 
pháp thực hiện xử lý tro, xỉ, thạch 
cao của các nhà máy nhiệt điện, 
nhà máy hóa chất phân bón để làm 
nguyên liệu sản xuất vật liệu xây 
dựng và Đề án đẩy mạnh xử lý tro, 
xỉ, thạch cao của các nhà máy 
nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân 
bón làm nguyên liệu sản xuất vật 
liệu xây dựng và trong các công 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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trình xây dựng của Chính phủ theo 
Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 
12/4/2017, mục tiêu chung đến 
năm 2020 phải xử lý, sử dụng tro, 
xỉ thạch cao bảo đảm đáp ứng 
lượng tồn trữ tại bãi chứa của từng 
nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa 
chất, phân bón nhỏ hơn tổng lượng 
phát thải của 2 năm sản xuất. 

Bộ KH&CN (Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng) với 
sự chủ động tích cực, đã phối hợp 
với các bộ, ngành liên quan xây 
dựng, thẩm định và ban hành tiêu 
chuẩn TCVN 12249:2018 tro xỉ 
nhiệt điện làm vật liệu san lấp - 
Yêu cầu chung. 

 Theo ông Nguyễn Văn Khôi - 
Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tiêu 
chuẩn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo 
lường Chất lượng, việc tiêu chuẩn 
TCVN 12249:2018 tro xỉ nhiệt 
điện làm vật liệu san lấp được ban 
hành sẽ xử lý căn bản, hiệu quả 
khối lượng phát thải tro xỉ từ các 
trung tâm nhiệt điện cần đặt ra để 
đảm bảo dung tích kho bãi chứa 
trong hoạt động vận hành nhà máy 
cần đặt ra hiện nay. 

 Theo đó, giải pháp sử dụng tro xỉ 
làm vật liệu san lấp nền là khả thi, 
tiêu thụ được khối lượng lớn tro xỉ 
làm vật liệu thay thế các nguồn vật 
liệu thiên nhiên khác có ý nghĩa 

thực tiễn, kinh tế và làm giảm tác 
động môi trường. 

  (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Siêu máy ảnh nhanh nhất thế 
giới chụp… 10.000 tỷ khung 
hình/giây  

Với tốc độ lên mức không tưởng, 
siêu máy ảnh được tạo ra bởi các 
nhà khoa học đến từ đại học 
Quebec và Viện Công nghệ 
California (Mỹ) đã xô đổ nhiều kỷ 
lục và hiện là máy ảnh nhanh nhất 
thế giới. 

 
Siêu máy ảnh này có tên là T - 

cup. Tốc độ chụp của nó nhanh 
đến nỗi nó có thể ghi lại chuyển 
động của ánh sáng. 

Kỹ thuật được các nhà khoa học 
phát triển được gọi là femto - 
photography. Trước đó, công nghệ 
này được các nhà nghiên cứu tại 
MIT phát triển, tạo ra một hệ 
thống bắt hình ảnh với tốc độ một 
nghìn tỷ hình ảnh một giây. 

TIN NGẮN KH&CN 
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Với tốc độ siêu khủng của máy 
ảnh, các nhà khoa học đã có thể 
chụp hình được ánh sáng di 
chuyển, sử dụng camera đồng bộ 
với từng nhịp sáng của tia laser để 
bắt được hình ảnh 2 chiều của vật 
thể. 

Với siêu máy ảnh mới, chúng ta 
dường như có thể đóng băng thời 
gian để xem những hiện tượng có 
lẽ nhiều người cho là không tưởng 
như bắt được chuyển động của ánh 
sáng trong chuyển động cực kỳ 
chậm chạp. Nó có ý nghĩa rất lớn 
cho nghiên cứu y học và khoa học, 
Jinyang Liang, nhà khoa học chịu 
trách nhiệm về dự án cho biết. 

(Theo dantri.com) 
 

 Mỹ bào chế được thuốc điều 
trị ung thư tuyến tụy 

 
Theo tạp chí Gastroenterology, 

các nhà khoa học ở bệnh viện đa 
khoa Cedars-Sinai, Mỹ, vừa công 
bố kết quả thử nghiệm một loại 
thuốc mới Metavert dùng để điều 
trị bệnh ung thư tuyến tụy. 

Được biết, ung thư tuyến tụy là 
một trong những loại ung thư phổ 

biến nhất, ảnh hưởng như nhau 
đến cả nam và nữ. Hiện tại, ung 
thư tuyến tụy đứng hàng thứ 12 
trên thế giới trong số các loại ung 
thư phổ biến nhất. Tại Mỹ, ung thư 
tuyến tụy là nguyên nhân gây tử 
vong thứ ba. Các nhà khoa học đã 
phải mất 4 năm để bào chế một 
loại thuốc có thể ngăn chặn sự đề 
kháng của các tế bào ung thư đối 
với thuốc điều trị. 

Ung thư tế bào tuyến 
adenocarcinoma là dạng ung thư 
tuyến tụy phổ biến nhất. Sở dĩ khó 
điều trị bệnh này là vì các tế bào 
ung thư tương tự như các tế bào 
hình sao của tuyến tụy tham gia 
vào việc khôi phục mô nội tạng bị 
tổn thương. Tuy nhiên, sự tương 
tác giữa các tế bào ung thư và tế 
bào hình sao lại kích thích sự tăng 
trưởng khối u. Kết quả, điều này 
dẫn đến tính kháng thuốc chống 
ung thư. Tiến sĩ Stephen J. Pandol, 
người tham gia công trình nghiên 
cứu chia sẻ rằng ông đã nhiều lần 
nhận thấy các tế bào ung thư học 
được cách ngăn chặn hóa trị. 

Các thử nghiệm trên chuột cho 
thấy thuốc Metavert có tác dụng 
ngăn chặn sự tăng trưởng và sức 
đề kháng của các tế bào ung thư, 
dẫn đến việc khôi phục hiệu ứng 
tích cực của hóa chất trị liệu. Tỷ lệ 



Số 271 – 11/2018 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 27 

sống sót của bệnh nhân ung thư 
trung bình tăng 50%. 

Mouad Edderkaoui, tác giả của 
công trình nghiên cứu, chia sẻ rằng 
đây là một bước đáng kinh ngạc để 
tăng cơ hội sống của bệnh nhân 
ung thư tuyến tụy. Thuốc sẽ được 
thử nghiệm trên người. Nếu kết 
quả được xác nhận thì sẽ có một 
loại thuốc sẽ kéo dài tuổi thọ của 
bệnh nhân ung thư 
adenocarcinoma, một căn bệnh 
hiện nay rất khó điều trị. 

(Theo motthegioi.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Khai mạc Hội thảo quốc gia 
lần thứ III về Ứng dụng năng 
lượng nguyên tử phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội 

Sáng ngày 01/11/2018, Hội thảo 
quốc gia lần thứ III về ứng dụng 
năng lượng nguyên tử phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội đã được khai 
mạc tại Hà Nội. Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ Trần Văn 
Tùng đã tham dự và phát biểu khai 
mạc Hội thảo. 

Mục tiêu của Hội thảo nhằm 
đánh giá tình hình, kết quả thực 
hiện cơ chế chính sách, hoạt động 
nghiên cứu và ứng dụng năng 
lượng nguyên tử chủ yếu trong giai 
đoạn 2016 - 2018; thảo luận về 

triển vọng, định hướng phát triển 
trong giai đoạn tới; tăng cường trao 
đổi thông tin và đẩy mạnh hợp tác 
trong các hoạt động quản lý nhà 
nước, nghiên cứu - triển khai, đào 
tạo, chuyển giao công nghệ, sản 
xuất và dịch vụ trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử phục vụ trực tiếp, 
hiệu quả cho phát triển kinh tế - xã 
hội. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng nhấn mạnh: 
Trong những năm qua, với sự nỗ 
lực, cố gắng của các Bộ, ngành, 
các nhà khoa học, các tổ chức khoa 
học và công nghệ, các doanh 
nghiệp; thông qua hợp tác quốc tế, 
đặc biệt là hợp tác với IAEA, nước 
ta đã có những bước tiến đáng kể 
trong nghiên cứu, ứng dụng bức xạ 
và đồng vị phóng xạ phục vụ phát 
triển kinh tế - xã hội, thu được 
nhiều kết quả có giá trị khoa học, 
thực tiễn và được đánh giá là có 
nhiều triển vọng trên các lĩnh vực 
kinh tế - xã hội. Thứ trưởng đánh 
giá cao sự hợp tác, nỗ lực của các 
nhà khoa học, chuyên gia, các cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp và sự 
giúp đỡ có hiệu quả của IAEA và 
quốc tế đối với những kết quả và 
thành tựu đã đạt được trong ứng 
dụng NLNT vì mục đích hòa bình 
ở Việt Nam. Thứ trưởng tin tưởng 
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Hội thảo sẽ thu được nhiều ý kiến 
đóng góp của các chuyên gia về 
đánh giá tình hình, kết quả cũng 
như đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 
cho giai đoạn tới nhằm đẩy mạnh 
công tác quản lý nhà nước, phát 
huy tiềm năng của ứng dụng khoa 
học và công nghệ hạt nhân để có 
đóng góp trực tiếp và hiệu quả cho 
phát triển kinh tế - xã hội, hướng 
đến các mục tiêu phát triển bền 
vững. 

 Tại Hội thảo, các đại biểu đã 
được nghe báo cáo Tổng quan phát 
triển ứng dụng năng lượng nguyên 
tử trong các lĩnh vực kinh tế - xã 
hội ở Việt Nam do TS. Hoàng Anh 
Tuấn, Cục trưởng Cục Năng lượng 
nguyên tử trình bày và khoảng 30 
báo cáo, tham luận của đại diện 
một số cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp trong nước và nước ngoài. 

 
Đại biểu tham quan gian trưng bày tại 

Hội thảo. 
 Cũng trong khuôn khổ Hội thảo, 

Ban Tổ chức bố trí gian trưng bày 
để các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp và cá nhân giới thiệu các 
kết quả nghiên cứu, ứng dụng và 

giới thiệu các công nghệ, trang 
thiết bị và dịch vụ ứng dụng năng 
lượng nguyên tử phục vụ phát triển 
kinh tế - xã hội.  

  (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Ứng dụng KHCN ứng phó với 
biến đổi khí hậu, quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường 

Ngày 25/10/2018, tại Hà Nội, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường phối 
hợp với Bộ Khoa học và Công 
nghệ tổ chức Hội nghị sơ kết đánh 
giá tình hình triển khai thực hiện 
Chương trình “Khoa học và công 
nghệ ứng phó với biến đổi khí hậu, 
quản lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường” giai đoạn 2016-2020. 

Hội nghị khoa học nhằm phục vụ 
sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 
số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
khóa XI về chủ động ứng phó với 
biến đổi khí hậu, tăng cường quản 
lý tài nguyên và bảo vệ môi 
trường. 

Việt Nam là một trong những 
quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất 
do biến đổi khí hậu, đặc biệt là 
vùng đồng bằng sông Cửu Long. 
Theo Kịch bản biến đổi khí hậu và 
nước biển dâng do Bộ Tài nguyên 
và Môi trường công bố năm 2016 
cho thấy, vào cuối thế kỷ XXI, dự 
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kiến nhiệt độ phía Bắc tăng từ 3,3 - 
4,0 độ C và phía Nam 3,0 - 3,5 độ 
C, kéo theo đó mực nước biển có 
thể dâng lên khoảng 73cm. Khi đó 
hậu quả là khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long sẽ ngập 38,9% 
diện tích, riêng TP Hồ Chí Minh 
ngập 17,8% diện tích; các tỉnh ven 
biển ở Đồng bằng sông Hồng ngập 
16,8%; các tỉnh miền Trung là 
1,47% (theo kịch bản RCP8.5). 

Để giải quyết các vấn đề nêu 
trên, trong 03 năm qua, Bộ Tài 
nguyên và Môi trường đã cùng Bộ 
KH&CN phối hợp chặt chẽ với các 
Bộ, ngành và địa phương, các tổ 
chức KH&CN trên phạm vi cả 
nước tổ chức triển khai Chương 
trình KH&CN cấp Quốc gia 
“KH&CN ứng phó với biến đổi khí 
hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường giai đoạn 2016 - 2020”, 
mã số BĐKH/16-20. Đến nay, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đã phê 
duyệt triển khai thực hiện 38 đề 
tài, trong đó 30 đề tài bắt đầu thực 
hiện từ năm 2016 và 2017, 8 đề tài 
bắt đầu thực hiện từ quý IV năm 
2018. 

Sau gần 03 năm triển khai 
Chương trình “KH&CN ứng phó 
với biến đổi khí hậu, quản lý tài 
nguyên và bảo vệ môi trường” giai 
đoạn 2016-2020 cho thấy nhiều 

sản phẩm khoa học, công nghệ của 
các đề tài có trình độ khoa học cao, 
tiệm cận được với trình độ tiên tiến 
của khu vực và thế giới, góp phần 
quan trọng vào việc xây dựng và 
thực hiện chiến lược chủ động ứng 
phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ 
môi trường, quản lý và sử dụng 
hợp lý tài nguyên thiên nhiên phục 
vụ phát triển bền vững kinh tế - xã 
hội của đất nước. Có thể kể đến 
những công trình nghiên cứu có 
tính ứng dụng cao, phù hợp thực 
tiễn, góp phần bảo vệ môi trường, 
ứng phó biến đổi khí hậu như: 
Thiết bị tách ẩm từ không khí công 
suất 10lít/ngày phục vụ nhu cầu 
sinh hoạt người dân; Bước đầu 
nghiên cứu chế tạo bê tông rỗng 
thoát nước ứng dụng trong công 
trình hạ tầng kỹ thuật ứng phó biến 
đổi khí hậu; tài chính cho biến đổi 
khí hậu và một số gợi ý chính sách 
tại Việt Nam; Đánh giá khả năng 
chịu hạn của một số giống ngô lai 
bằng phương pháp gây hạn nhân 
tạo trong điều kiện nhà lưới; Xây 
dựng bộ chỉ tiêu xác định các đợt 
lạnh bất thường trong mùa đông 
trên khu vực miền núi phía Bắc… 

Đồng thời, thông qua hoạt động 
nghiên cứu khoa học và công nghệ 
của Chương trình đã mang lại 
những hiệu quả tích cực. 
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Để tiếp tục khẳng định vai trò của 
KH&CN trong thực hiện Nghị 
quyết số 24-NQ/TW, Thứ trưởng 
Võ Tuấn Nhân đề nghị đẩy mạnh 
hoạt động nghiên cứu khoa học 
theo hướng ứng dụng, chú trọng 
nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất 
lượng để hội nhập trong khu vực 
và trên thế giới nhằm ứng phó với 
biến đổi khí hậu, quản lý tài 
nguyên, bảo vệ môi trường trong 
phạm vi trong nước và trên toàn 
cầu. 

Đồng quan điểm trên, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Phạm Công Tạc cho 
biết, Bộ KH&CN sẽ có báo cáo gửi 
Ban Chấp hành Trung ương; đồng 
thời, sẽ tiếp tục ưu tiên các chương 
trình KH&CN cấp quốc gia liên 
quan đến ứng phó với biến đổi khí 
hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ 
môi trường để các chủ nhiệm đề tài 
tiếp tục nghiên cứu; thực hiện tốt 
theo định hướng “Đẩy mạnh 
nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ 
KH&CN trong ứng phó với biến 
đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và 
bảo vệ môi trường” tại Nghị quyết 
số 24-NQ/TW. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình 
bày tham luận, báo cáo về: Nghiên 
cứu xây dựng mô hình ven biển có 
khả năng thích ứng với biến đổi 
khí hậu; Ứng dụng KH&CN trong 

ứng phó, giảm thiểu với biến đổi 
khí hậu đối với lĩnh vực nông 
nghiệp; Nghiên cứu KH&CN phục 
vụ bảo vệ môi trường và phòng 
tránh thiên tai góp phần giải quyết 
các vấn đề lớn và cấp thiết từ yêu 
cầu của thực tiễn… 

 (Theo NASATI) 
 

 Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 
2017: Vinh danh các nhà khoa 
học xuất sắc 

Tối 16/11, tại Cung Văn hóa hữu 
nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra 
lễ trao Giải thưởng Nhân tài đất 
Việt (NTĐV) 2017. Đây là năm thứ 
13 liên tiếp, Giải thưởng NTĐV 
được tổ chức.  

Giải thưởng NTĐV 2017 ở lĩnh 
vực công nghệ thông tin (CNTT) 
có tổng cộng 289 sản phẩm dự thi 
với các lĩnh vực ứng dụng rất đa 
dạng từ lĩnh vực hành chính công, 
chính phủ điện tử, cho tới thương 
mại điện tử, giáo dục, giao thông, 
bất động sản, quy hoạch… 

Sau khi chấm sơ khảo, đã có 17 
sản phẩm xuất sắc vòng thi chung 
khảo. Kết quả cuối cùng, chỉ có 
một giải nhất (trị giá 100 triệu 
đồng) ở nhóm sản phẩm CNTT 
Tiềm năng. Đó là sản phẩm “Ứng 
dụng công nghệ mô phỏng thực tại 
ảo 3D xây dựng cơ thể người phục 
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vụ công tác giảng dạy, học tập và 
nghiên cứu trong khối ngành khoa 
học sức khỏe” của nhóm tác giả 
ĐH Duy Tân (Hà Nội). Ở lĩnh vực 
CNTT, Giải thưởng NTĐV còn có 
2 giải nhì, 4 giải ba, 4 giải khuyến 
khích và 1 giải vì sự phát triển 
cộng đồng. 

Giải thưởng NTĐV 2017 ở lĩnh 
vực Khuyến tài được trao cho 3 đề 
án: “Máy nông nghiệp đa năng, có 
các chức năng đào cỏ, xới đất, 
đánh rãnh, tự tra lân, tra ngô lấp 
đất và vun ngô, bơm nước, phát 
điện, kéo rơ moóc, phun thuốc trừ 
sâu cho cây ăn quả” của tác giả 
Nguyễn Văn Tuấn (thôn Pà Nim, 
xã Cường Lợi, Na Rì, Bắc Kạn); 
“Máy cày đa năng (gồm 4 chức 
năng liên kết cày, phay, tời và bơm 
nước)” của tác giả Vũ Văn Dũng 
(xóm 2, Phương Tri, xã Yên Mạc, 
huyện Yên Mô, Ninh Bình); “Máy 
cấy lúa đa năng không dùng động 
cơ” của tác giả Trần Đại Nghĩa 
(thôn Đông Hoàng, xã Đông 
Hoàng, huyện Tiền Hải, Thái 
Bình). 

Ở lĩnh vực khoa học và công 
nghệ, Giải thưởng NTĐV 2017 (trị 
giá 100 triệu đồng) được trao cho 
công trình “Nghiên cứu, thiết kế, 
chế tạo kính quan sát đêm tầm xa 
cho biển đảo” của KS Đoàn Ngọc 

Hiệp và KS Nguyễn Văn Thắng 
(Xí nghiệp 23, Nhà máy Z199, 
Tổng cục Công nghiệp Quốc 
phòng, Bộ Quốc phòng). 

Giải thưởng NTĐV 2017 ở lĩnh 
vực Y Dược (trị giá 100 triệu 
đồng) được trao cho 2 công trình: 
“Nghiên cứu ứng dụng các kỹ 
thuật tiên tiến trong chăm sóc sức 
khỏe sinh sản phụ nữ và nâng cao 
chất lượng dân số” của GS-TS Cao 
Ngọc Thành và các cộng sự 
Trường ĐH Y Dược Huế; “Nghiên 
cứu triển khai ghép thận từ người 
cho tim ngừng đập” của nhóm tác 
giả Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM. 

Giải thưởng NTĐV 2017 (trị giá 
100 triệu đồng) ở lĩnh vực Môi 
trường thuộc về công trình “Bảo 
tồn đa dạng sinh học dãy Trường 
Sơn” của TS Nguyễn Ngọc Sinh và 
các cộng sự thuộc Hội Bảo vệ 
Thiên nhiên và Môi trường Việt 
Nam. 

 (Theo vietq.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội thảo “Ứng dụng Công 
nghệ sinh học trong nông nghiệp 
và phát triển bền vững” 

Sáng ngày 13/11, tại TP Bà Rịa, 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa 
học và Công nghệ (Sở Khoa học và 
Công nghệ) đã tổ chức Hội thảo 
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“Ứng dụng Công nghệ sinh học 
trong nông nghiệp và phát triển 
bền vững”. Chủ trì Hội thảo có các 
ông Đỗ Hữu Hiền – GĐ Trung tâm 
Ứng dụng Tiến bộ KH&CN, ông 
Nguyễn Chí Đức – Chi cục trưởng 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 
vật.    

Hội thảo tổ chức nhằm mục đích 
đánh giá thực trạng ngành nông 
nghiệp của tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, nâng cao nhận thức của các 
cấp quản lý, hộ nông dân, hợp tác 
xã về việc ứng dụng các thành tựu 
của Công nghệ Sinh học trong 
nông nghiệp và phát triển bền 
vững, cung cấp cho lãnh đạo và 
các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 
tỉnh thông tin về các thành tựu và 
tiềm năng ứng dụng của CNSH 
trong các lĩnh vực khác của đời 
sống và xã hội, để từ đó các cơ 
quan ban ngành và các cá nhân, 
doanh nghiệp có thêm nguồn thông 
tin để tiếp cận, nắm bắt và ứng 
dụng CNSH vào phát triển kinh tế 
địa phương. 

Tại hội thảo, các đại biểu được 
nghe PGS.TS Dương Hoa Xô - 
Phó GĐ Sở NN&PTNN TP HCM 
giới thiệu về nội dung “Phát triển 
công nghệ sinh học trong chọn tạo 
giống cây trồng phục vụ nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao 

vùng Đông Nam Bộ” và “Ứng 
dụng vi sinh vật sản xuất chế phẩm 
sinh học tại SIAMB dùng trong 
nông nghiệp công nghệ cao” do 
ThS. Bùi Hồng Quân – Viện Công 
nghệ sinh học và Thực phẩm 
TPHCM. 

Sau phần trình bày của chuyên 
gia là phần trao đổi giữa các tổ 
chức, doanh nghiệp với các chuyên 
gia trong lĩnh vực nông nghiệp 
nhằm tháo gỡ một số vướng mắc 
của việc ứng dụng công nghệ sinh 
học trong sản xuất nông nghiệp và 
phát triển bền vững cho doanh 
nghiệp, cá nhân góp phần thúc đẩy 
việc phát triển ngành nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao trên địa 
bàn tỉnh, đóng góp thiết thực vào 
sự nghiệp phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

 (Theo Sở KH&CN BR-VT) 
 

 Nghiệm thu đề án của các 
doanh nghiệp tham gia Chương 
trình KH&CN Hỗ trợ doanh 
nghiệp đợt 3 năm 2018 

Ngày 08/11, Sở Khoa học và 
Công nghệ đã tổ chức Hội đồng 
nghiệm thu đề án của các doanh 
nghiệp tham gia “Chương trình 
Khoa học công nghệ Hỗ trợ doanh 
nghiệp nâng cao năng suất chất 
lượng sản phẩm hàng hóa của tỉnh 
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BR-VT giai đoạn 2014-2020” đợt 3 
năm 2018 với nội dung: các hệ 
thống quản lý và website. 

Sau khi đánh giá kết quả thực 
hiện của đề án cũng như hồ sơ 
pháp lý liên quan, Hội đồng đã 
nhất trí nghiệm thu đề án của 10 
doanh nghiệp với tổng kinh phí 
thanh toán dự kiến khoảng 316,5 
triệu đồng, cụ thể như sau: 

1. DNTN Thành Phương, nội 
dung được hỗ trợ là chứng nhận 
hợp quy 2 sản phẩm: phân hữu cơ 
vi sinh và phân hữu cơ sinh học; tư 
vấn, chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2008; 

2. Công ty TNHH xây dựng và 
dịch vụ Âu Cơ, nội dung được hỗ 
trợ là: tư vấn, chứng nhận hệ thống 
ISO 9001:2015 và HACCP; xây 
dựng website; giám sát hệ thống 
VietGAP; 

3. Công ty TNHH xay lúa mì 
Việt Nam, nội dung được hỗ trợ là 
giám sát hệ thống ISO 9001:2015, 
FSSC 22000, HACCP; 

4. Công ty cổ phần tích hợp hệ 
thống công nghệ, điện và điều 
khiển Pecsi, nội dung được hỗ trợ 
là chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015; 

5. Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất Huy Bảo, nội 
dung được hỗ trợ là: tái chứng 

nhận hệ thống ISO, đào tạo xây 
dựng và áp dụng HTQLCL theo 
ISO 9001:2015; chứng nhận, đào 
tạo, hướng dẫn xây dựng và áp 
dụng hệ thống ISO 14001:2015 

6. Công ty cổ phần gạch ngói 
gốm xây dựng Mỹ Xuân, nội dung 
được hỗ trợ là đào tạo hướng dẫn 
chuyển đổi và đánh giá chứng nhận 
hệ thống ISO 9001:2015; 

7. CN Công ty cổ phần du lịch 
tỉnh BRVT - Khu du lịch Biển 
Đông, nội dung được hỗ trợ là 
đánh giá tái chứng nhận hệ thống 
HACCP; 

8. Công ty TNHH Bắc Giang, nội 
dung được hỗ trợ là đánh giá tái 
chứng nhận hệ thống ISO 
9001:2015; 

9. Hộ kinh doanh Trang trại Minh 
Quang, nội dung được hỗ trợ là tư 
vấn, đăng ký 01 nhãn hiệu hàng 
hóa; 

10. Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển đô thị tỉnh BR-VT, nội 
dung được hỗ trợ là tư vấn và 
chứng nhậnVietGAP. 

(Theo Sở KH&CN BR-VT) 
 

  
 

 
 Hệ thống trồng rau thủy canh 
bằng ống NFT 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Hệ thống cho phép trồng các 

loại xà lách ôn đới như romen; 
batavia; minetto; oak leaf... Hệ 
thống sử dụng ống thủy canh 
chuyên dụng, cho phép tiến hành 
canh tác các loại xà lách ôn đới 
(như Romen; Batavia; Minetto; 
Oak leaf...) với tổng thời gian 
khoảng 45 ngày sau khi gieo. 

Nồng độ dinh dưỡng, pH, nhiệt 
độ được kiểm soát bằng các thiết 
bị tự động thông qua bể chứa. 

Cây trồng luôn được đảm bảo 
cung cấp dinh dưỡng vừa và đủ 
cho từng giai đoạn phát triển khác 
nhau. Mật độ trồng 25 cây/m2; 
năng suất 5 kg/ m2. 

Ưu điểm so với các sản phẩm 
tương tự/ ngoại nhập: cây trồng 
phát triển đồng đều, năng suất ổn 
định; có thể trồng theo hình thức 
thâm canh quanh năm; giá tham 
khảo: 600 ngàn đồng/m2. 

Thông tin chi tiết về Hệ thống 
trồng rau thủy canh bằng ống 
NFT, liên hệ Trung tâm thông tin 

và thống kê khoa học và công 
nghệ - 79 Trương Định, phường 
Bến Thành, quận 1, TP.HCM - 
ĐT: (028).3521.0735 - Email: 
techmart@cesti.gov.vn để được tư 
vấn và hỗ trợ tốt nhất. 

  (khoahocphothong.com.vn) 
 

 Ống nhựa PP-R 2 lớp chống 
UV 

Ống nhựa PP-R 2 lớp chống UV 
do Công ty Cổ phần nhựa Thiếu 
niên Tiền phong sản xuất, có 
những tính năng ưu việt nhờ được 
thiết kế với 2 lớp: lớp ngoài chống 
tia cực tím (UV) giúp ngăn chặn 
quá trình lão hóa, tăng tuổi thọ 
của ống; lớp trong chịu được nhiệt 
độ lên tới 950C. 

Ống không bị đóng cặn khi sử 
dụng, không gây độc hại, đảm bảo 
vệ sinh an toàn thực phẩm. Việc thi 
công nhanh chóng, tiết kiệm và 
thẩm mỹ do không cần sơn phủ, 
bao bọc và che chắn như các loại 
ống nhựa thông thường. Ống có 
thể sử dụng ngoài trời, dưới ánh 
nắng trực tiếp của mặt trời; sử 
dụng để cấp thoát nước nóng và 
lạnh trong các công trình dân dụng 
và công nghiệp hoặc sử dụng trong 
hệ thống điều hòa và sưởi ấm. 
Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần 
nhựa Thiếu niên Tiền phong, Số 
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222 Mạc Đăng Doanh, phường 
Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP 
Hải Phòng; Tel: 0225.3813979; 
Website: nhuatienphong.vn.  

(khoahocvacongnghevietnam) 
 

 
 

 
NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 
8 VỀ CHIẾN LƯỢC PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ BIỂN 

Ngày 22/10/2018, thay mặt Ban 
Chấp hành Trung ương, Tổng Bí 
thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban 
hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 
tám Ban Chấp hành Trung ương 
Khóa XII về Chiến lược phát triển 
bền vững kinh tế biển Việt Nam 
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 
2045 (Nghị quyết số 36-NQ/TW). 

Nghị quyết nêu rõ các mục tiêu 
Mục tiêu tổng quát 
Đưa Việt Nam trở thành quốc gia 

biển mạnh; đạt cơ bản các tiêu chí 
về phát triển bền vững kinh tế biển; 
hình thành văn hoá sinh thái biển; 
chủ động thích ứng với biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng; ngăn 
chặn xu thế ô nhiễm, suy thoái môi 
trường biển, tình trạng sạt lở bờ 
biển và biển xâm thực; phục hồi và 
bảo tồn các hệ sinh thái biển quan 
trọng. Những thành tựu khoa học 

mới, tiên tiến, hiện đại trở thành 
nhân tố trực tiếp thúc đẩy phát 
triển bền vững kinh tế biển. 

Mục tiêu cụ thể 
- Các chỉ tiêu tổng hợp: Các chỉ 

tiêu về quản trị biển và đại dương, 
quản lý vùng bờ theo chuẩn mực 
quốc tế đạt mức thuộc nhóm nước 
trung bình cao trở lên trên thế giới.  

- Về kinh tế biển: Các ngành 
kinh tế thuần biển đóng góp 
khoảng 10% GDP cả nước; kinh tế 
của 28 tỉnh, thành phố ven biển 
ước đạt 65 - 70% GDP cả nước. 
Các ngành kinh tế biển phát triển 
bền vững theo các chuẩn mực quốc 
tế; kiểm soát khai thác tài nguyên 
biển trong khả năng phục hồi của 
hệ sinh thái biển. 

- Về xã hội: Chỉ số phát triển con 
người (HDI) của các tỉnh, thành 
phố ven biển cao hơn mức trung 
bình của cả nước; thu nhập bình 
quân đầu người của các tỉnh, thành 
phố ven biển gấp từ 1,2 lần trở lên 
so với thu nhập bình quân của cả 
nước. Các đảo có người dân sinh 
sống có hạ tầng kinh tế - xã hội cơ 
bản đầy đủ, đặc biệt là điện, nước 
ngọt, thông tin liên lạc, y tế, giáo 
dục... 

- Về khoa học, công nghệ, phát 
triển nguồn nhân lực biển: Tiếp 
cận, tận dụng tối đa thành tựu khoa 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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học, công nghệ tiên tiến và thuộc 
nhóm nước dẫn đầu trong ASEAN, 
có một số lĩnh vực khoa học và 
công nghệ biển đạt trình độ tiên 
tiến, hiện đại trên thế giới. Đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực biển, 
hình thành đội ngũ cán bộ khoa 
học và công nghệ biển có năng lực, 
trình độ cao. 

- Về môi trường, ứng phó với 
biến đổi khí hậu, nước biển dâng: 
Đánh giá được tiềm năng, giá trị 
các tài nguyên biển quan trọng. Tối 
thiểu 50% diện tích vùng biển Việt 
Nam được điều tra cơ bản tài 
nguyên, môi trường biển ở tỉ lệ bản 
đồ 1:500.000 và điều tra tỉ lệ lớn ở 
một số vùng trọng điểm. Thiết lập 
bộ cơ sở dữ liệu số hoá về biển, 
đảo, bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ 
và cập nhật. 

Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm 
đáng kể ô nhiễm môi trường biển; 
tiên phong trong khu vực về giảm 
thiểu chất thải nhựa đại dương. Ở 
các tỉnh, thành phố ven biển, 100% 
chất thải nguy hại, chất thải rắn 
sinh hoạt được thu gom và xử lý 
đạt quy chuẩn môi trường; 100% 
khu kinh tế, khu công nghiệp và 
khu đô thị ven biển được quy 
hoạch, xây dựng theo hướng bền 
vững, sinh thái, thông minh, thích 
ứng với biến đổi khí hậu, nước 

biển dâng, có hệ thống xử lý nước 
thải tập trung, đáp ứng các quy 
chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường. 

Quản lý và bảo vệ tốt các hệ sinh 
thái biển, ven biển và hải đảo; tăng 
diện tích các khu bảo tồn biển, ven 
biển đạt tối thiểu 6% diện tích tự 
nhiên vùng biển quốc gia; phục hồi 
diện tích rừng ngập mặn ven biển 
tối thiểu bằng mức năm 2000. 

Năng lực dự báo, cảnh báo thiên 
tai, động đất, sóng thần, quan trắc, 
giám sát môi trường biển, biến đổi 
khí hậu, nước biển dâng, bao gồm 
cả thông qua việc ứng dụng công 
nghệ vũ trụ và trí tuệ nhân tạo, đạt 
trình độ ngang tầm với các nước 
tiên tiến trong khu vực. Có biện 
pháp phòng, tránh, ngăn chặn, hạn 
chế tác động của triều cường, xâm 
nhập mặn, xói lở bờ biển. 

Tầm nhìn đến năm 2045 
Việt Nam trở thành quốc gia biển 
mạnh, phát triển bền vững, thịnh 
vượng, an ninh, an toàn; kinh tế 
biển đóng góp quan trọng vào nền 
kinh tế đất nước, góp phần xây 
dựng nước ta thành nước công 
nghiệp hiện đại theo định hướng xã 
hội chủ nghĩa; tham gia chủ động 
và có trách nhiệm vào giải quyết 
các vấn đề quốc tế và khu vực về 
biển và đại dương. 

(Theo NASATI) 


