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CHÍNH PHỦ SẼ TẠO MỌI 
ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI 
NHẤT ĐỂ DOANH NGHIỆP 
KHỞI NGHIỆP PHÁT TRIỂN 

Ngày 29/11/2018, tại Đà Nẵng, 
đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Thủ tướng 
Chính phủ đã chủ trì Diễn đàn 
Thanh niên khởi nghiệp 2018 với 
chủ đề “Tìm giải pháp đột phá cho 
khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam”. 
Tại Diễn đàn, Thủ tướng đã khẳng 
định, Chính phủ sẽ tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho doanh 
nghiệp (DN) khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. 

Làn sóng khởi nghiệp đang 
phát triển mạnh mẽ 

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, 
đồng chí Lê Quốc Phong, Bí thư 
thứ nhất Trung ương Đoàn cho 
rằng, hiện nay, được sự quan tâm 
của Chính phủ và các cơ quan chức 
năng, khởi nghiệp sáng tạo đang 
trở thành làn sóng mạnh mẽ, tạo ra 
nhiều cơ hội thuận lợi để phát triển 
đất nước. Sau hơn 2 năm kể từ lễ 
phát động chương trình thanh niên 
khởi nghiệp, chúng ta đã đạt được 
nhiều kết quả khích lệ bước đầu về 
mặt tiếp cận cơ chế chính sách, 
truyền thông. Chương trình “Đồng 

hành với thanh niên khởi nghiệp, 
lập nghiệp” trở thành 1 trong 3 
chương trình lớn đồng hành của 
thanh niên trong giai đoạn 2017-
2022 và những năm tiếp theo. 

Diễn đàn đã dành thời lượng lớn 
tập trung thảo luận, nhìn nhận thực 
trạng hoạt động khởi nghiệp sáng 
tạo tại Việt Nam trong những năm 
qua, đánh giá từ cơ chế, chính sách 
tới diễn biến thực tiễn; so sánh với 
hướng đi, cách làm của những 
quốc gia được mệnh danh là khởi 
nghiệp thành công để tìm những 
giải pháp tạo sức bật thật sự cho 
khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam. 
Đồng thời, thảo luận về vai trò 
từng chủ thể trong hệ sinh thái đổi 
mới sáng tạo, kiến nghị Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ những cơ 
chế, chính sách cần thiết để tạo sự 
đột phá. 

Bà Thạch Lê Anh, người sáng 
lập, Chủ nhiệm Vietnam Silicon 
Valley (VSV) khẳng định Việt 
Nam đang được đánh giá là quốc 
gia phát triển mạnh hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo. Từ năm 2012 
khái niệm hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo ở Việt Nam ít 
người biết đến, nay vươn lên thứ 
ba trong các nước Asean, chỉ sau 
Singapore cả về tốc độ phát triển 
doanh nghiệp cũng như hình thành 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo. 
Tuy nhiên, theo bà Thạch Lê 

Anh, có nhiều khó khăn về vốn, 
đầu tư. Hiện chưa có chính sách ưu 
đãi thuế và các chính sách đầu tư 
tài chính để các nhà đầu tư thiên 
thần (người bỏ vốn mồi đầu tiên) 
sẵn sàng bỏ vốn. Trong khi giai 
đoạn vốn mồi rất quan trọng với 
các DN khởi nghiệp. 

Kiến nghị về các giải pháp, ông 
Đàm Quang Thắng, Trưởng làng 
Nông nghiệp đề nghị Thủ tướng 
tạo một không gian ứng dụng để 
các startup có cơ hội ứng dụng thử 
sản phẩm để người dùng đánh giá 
trước khi bán ra thị trường. Nếu họ 
có cơ chế bán sản phẩm trong vòng 
2-3 năm để đo sức hút thị trường 
thì chắc chắn các startup sẽ phát 
huy được hết năng lực và nhiệt 
huyết làm ra sản phẩm mới. 

Phát biểu tại Diễn đàn, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho 
biết, đề án Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia 
đến năm 2025 đã thể hiện rất sâu 
sắc sắc chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ và Chính phủ, đến nay 
đã hình thành một hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt 
Nam.  

Chia sẻ với ý kiến của nhiều 
startup, nhà đầu tư tại Diễn đàn, Bộ 

trưởng Chu Ngọc Anh cho rằng, 
vấn đề khó khăn hiện tại đó là 
chính sách đầu tư, đặc biệt là các 
vấn đề liên quan đến thoái vốn, cho 
vay, vốn đầu tư mạo hiểm,… 
Chính sách về vốn đầu tư mạo 
hiểm đã được Bộ KH&CN đưa vào 
Luật Công nghệ cao năm 2008 và 
mới đây là Luật Chuyển giao công 
nghệ sửa đổi, nghị định hướng dẫn 
Luật. Nhờ đó, đã tạo ra hành lang 
pháp lý đầu tiên cho lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, theo Bộ trưởng, để tập 
trung tháo gỡ các nút thắt về cơ 
chế tài chính hiện tại, cần có sự 
vào cuộc của một số bộ ngành liên 
quan như Bộ Tài chính, Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam,… 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 

phát biểu tại Diễn đàn. 
Đam mê, khát vọng, dám nghĩ 

dám làm, không sợ thất bại 
Sau khi lắng nghe các ý kiến, 

phát biểu tại Diễn đàn, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao, 
ghi nhận những ý kiến xác đáng 
của những người bước đầu khởi 
nghiệp, có ý tưởng khởi nghiệp, 
các nhà quản lý… và cho rằng 
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“đây là những kinh nghiệm rất tốt”. 
Thủ tướng đặt một niềm tin rất 

lớn vào thế hệ trẻ. Trong những 
câu chuyện thành công về khởi 
nghiệp ở Việt Nam cũng như ở các 
quốc gia khác, Thủ tướng nhận 
thấy có một số điểm chung để khởi 
nghiệp thành công: Đó là đam mê, 
khát vọng, dám nghĩ dám làm và 
đặc biệt không sợ thất bại. Không 
có đam mê và khát vọng thì không 
thể “dốc hết trái tim, trí tuệ và 
nhiệt huyết của mình” cho mục 
tiêu hướng đến. Không dám nghĩ, 
dám làm thì không thể đi đến cùng 
với thách thức. Điều đó cũng có 
nghĩa là có tầm nhìn mà không có 
hành động cụ thể.  

Thủ tướng cam kết Chính phủ sẽ 
quyết tâm, tạo mọi điều kiện để hệ 
sinh thái khởi nghiệp Việt Nam lớn 
mạnh và hoàn thiện hơn nữa trong 
những năm tới đây. 

Coi đổi mới sáng tạo là giải 
pháp đột phá 

Thủ tướng cho rằng những tiến 
bộ kể trên vẫn chưa đáp ứng được 
yêu cầu mong muốn, chưa tạo 
được môi trường khởi nghiệp thực 
sự thuận lợi và hiệu quả. Đồng thời 
khẳng định, Chính phủ luôn quan 
tâm và đặt khởi nghiệp sáng tạo là 
một trong những giải pháp đột phá 
cho đổi mới mô hình tăng trưởng. 

Ghi nhận các ý kiến tại diễn đàn 
như cần có khung pháp lý để có 
giải pháp thiết thực hơn cho khởi 
nghiệp sáng tạo, cũng như cần có 
cơ chế vốn, tài chính, thủ tục hành 
chính thuận lợi hơn, cần có sàn 
chứng khoán cho các DN khởi 
nghiệp sáng tạo hay việc đem ý 
tưởng thế chấp ngân hàng để vay 
vốn, Thủ tướng nhấn mạnh, phải 
đổi mới chính sách mạnh mẽ, tạo 
sân chơi cho đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp Việt Nam. 

Theo đó, phải đẩy mạnh hoạt 
động tư vấn, cố vấn. Thủ tướng 
đánh giá cao vai trò của Bộ 
KH&CN trong thời gian vừa qua 
đã tổ chức nhiều hoạt động tư vấn, 
hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo, đã hỗ trợ khởi nghiệp trên 
khắp các tỉnh thành và đã có hàng 
nghìn DN mới khởi nghiệp thành 
công. Đồng thời cho rằng, thời 
gian tới cần triển khai mạnh mẽ Đề 
án 844 về việc phê duyệt Đề án Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia đến năm 
2025. 

Về vấn đề vốn cho khởi nghiệp 
sáng tạo và các cơ chế tài chính, 
tạo lập quỹ đầu tư khởi nghiệp và 
huy động nguồn vốn từ cộng đồng, 
từ các DN lớn trong nước, Thủ 
tướng giao Bộ Kế hoạch Đầu tư, 
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Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và 
Công nghệ khẩn trương nghiên 
cứu, đề xuất cụ thể báo cáo Thủ 
tướng Chính phủ trong tháng 12 
này. Chính phủ sẽ yêu cầu các bộ 
nghiên cứu để có định hướng rõ 
nét về từng lĩnh vực cụ thể, từng 
vướng mắc từ hạ tầng, khung pháp 
lý, về thị trường, dựa trên đánh giá 
về thị trường của khu vực và quốc 
tế... nhằm đồng hành với DN./.  

(Tổng hợp) 
 

DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI 
CHÍNH SÁCH CẤP CAO VỀ 
HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Làm startup không thể đòi hỏi 
thuận lợi hay nghĩ thoáng qua là 
làm startup phải gắn ngay với thế 
giới, toàn cầu hay phải trở thành 
công ty triệu đô, tỷ đô. Trước hết, 
các bạn hãy bắt đầu từ những nhu 
cầu thiết thực hàng ngày, từ những 
việc rất nhỏ liên quan đến giáo 
dục, đi lại, khám chữa bệnh của 
người dân, nông nghiệp… Và khi 
có ý tưởng khác với những người 
khác đang làm thì các bạn hãy bắt 
đầu. Nghĩ lớn, nghĩ khác nhưng 
đừng quên phải cụ thể, thiết thực, 
quan trọng là chúng ta dám nghĩ, 
dám làm. Cùng với đó là phải có 
sự kết nối, hình thành mạng lưới, 

hệ sinh thái khởi nghiệp. 
Sáng 30/11 tại Đà Nẵng đã diễn 

ra Diễn đàn đối thoại chính sách 
cấp cao về Hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST). 
Diễn đàn do Bộ KH&CN phối hợp 
với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức. 

Tại Diễn đàn, các nước trong khu 
vực cũng như các tổ chức quốc tế 
đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ 
kinh nghiệm và định hướng để 
thúc đẩy kết nối Hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST trong khu vực 
ASEAN, hướng tới toàn cầu và 
kinh nghiệm về phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo quy mô 
địa phương, tạo điều kiện thuận lợi 
nhất cho doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo. 

Khởi nghiệp sáng tạo không thể 
thiếu cơ chế chính sách 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho 
biết, dù việc phát triển cộng đồng 
startup, hệ sinh thái khởi nghiệp ở 
Việt Nam còn nhiều khó khăn 
nhưng các cơ quan Nhà nước, đặc 
biệt Chính phủ rất quan tâm và 
thực sự mong muốn thúc đẩy cộng 
đồng này phát triển.  

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh cho biết, cũng như 
nhiều quốc gia khác trên thế giới, 
Chính phủ Việt Nam đã xác định 
doanh nghiệp, trong đó có doanh 
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nghiệp khởi nghiệp sáng tạo là đối 
tượng quan trọng của nền kinh tế, 
là động lực cho tăng trưởng kinh tế 
và phát triển bền vững. Để hỗ trợ  
phát triển được các doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo, Chính phủ và 
các chính sách của mình là thành 
tố không thể thiếu trong hệ sinh 
thái để thúc đẩy khởi nghiệp sáng 
tạo. Các chính sách đúng đắn 
không chỉ hướng tới việc phát 
triển, nâng cao chất lượng và kết 
nối các thành phần của hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo, mà còn phải 
hướng đến hỗ trợ doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo phát triển, 
liên kết và mở rộng nhanh chóng ra 
thị trường khu vực và thế giới. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh và các đại biểu tại phiên 

thảo luận 

Để tiếp tục thúc đẩy sự phát triển 
của hệ sinh thái khởi nghiệp trong 
nước, đồng thời thu hút sự tham 
gia của các doanh nghiệp khởi 
nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia tốt 
nhất trên thế giới, Việt Nam cần 
phải hướng tới và bắt kịp xu 

thế phát triển, kết nối các hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo toàn 
cầu để vươn ra khu vực và thế giới 
cũng như có chính sách chào đón 
các nhà đầu tư, startup đến khởi 
nghiệp tại Việt Nam. 

Kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo trong khu vực 

Thực tế tại Việt Nam trong thời 
gian qua, hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo quốc gia đang phát triển 
mạnh mẽ và ngày càng hoàn thiện 
với hơn 40 quỹ đầu tư mạo hiểm 
đã có hoạt động tại Việt Nam trong 
đó có nhiều tập đoàn lớn trong 
nước đã tham gia vào đầu tư mạo 
hiểm như FPT, Viettel, Vingroup, 
CMC… đã có hơn 40 cơ sở ươm 
tạo (BI), tổ chức thúc đẩy kinh 
doanh (BA) và 60 khu không gian 
làm việc chung trên cả nước. Các 
hệ sinh thái khởi nghiệp tại địa 
phương cũng đã  được xây dựng và 
đạt được một số kết quả đáng ghi 
nhận như tại các TP. Hà Nội, Đà 
Nẵng, TP. Hồ Chí Minh…v.v. Qua 
đó góp phần thúc đẩy hình thành 
và phát triển doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo. Nhiều doanh 
nghiệp khởi nghiệp đã gọi thành 
công những khoản đầu tư lớn và 
đang mở rộng ra thị  trường khu 
vực và quốc tế như Foody, Kyber 
Network, Tiki, Sendo… 
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Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh, cũng như nhiều quốc 
gia khác trên thế giới, Chính phủ 
Việt Nam đã xác định doanh 
nghiệp, trong đó có doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo là đối tượng 
quan trọng của nền kinh tế, là động 
lực cho tăng trưởng kinh tế và phát 
triển bền vững. Để hỗ trợ phát triển 
được các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo, chính sách là 
thành tố không thể thiếu trong quá 
trình phát triển hệ sinh thái. Các 
chính sách đúng đắn không chỉ 
hướng tới việc phát triển, nâng cao 
chất lượng và kết nối các thành 
phần của hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo, mà còn phải hướng đến 
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo phát triển, liên kết và mở 
rộng nhanh chóng ra thị trường 
khu vực và thế giới. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng 
cho biết, năm 2017, các Bộ trưởng 
KH&CN ASEAN đã đưa ra tuyên 
bố chung về ĐMST nhằm thúc đẩy 
hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo. Việc tổ chức 
Diễn đàn chính sách cấp cao lần 
này là một hoạt động để triển khai 
tuyên bố chung của các Bộ trưởng 
ASEAN. 

Thông qua diễn đàn một số vấn 
đề đã được trao đổi, thảo luận và 

thống nhất: về chính sách chung 
bước đầu được hình thành, tạo điều 
kiện thuận lợi cho khởi nghiệp 
ĐMST trong tình hình mới, thời cơ 
mới, vận hội mới theo xu thế hội 
nhập và cùng phát triển; tiếp tục 
hoàn thiện cơ chế, chính sách 
nhằm thu hút nguồn lực quốc tế 
như các chuyên gia, nhà đầu tư 
toàn cầu, kiều bào, trí thức Việt  
Nam ở nước ngoài về đầu tư cho 
hoạt động khởi nghiệp ĐMST; 
khuyến khích các khu vực kinh tế 
tư nhân, nguồn lực trong nước 
tham gia mạng lưới hỗ trợ, cung 
cấp dịch vụ cho khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo. 

Tại Diễn đàn đã diễn ra Lễ ký kết 
các văn bản hợp tác phối hợp giữa 
Cục Phát triển thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) với 
các cơ quan đối tác: Cơ quan phát 
triển doanh nghiệp Singapore 
(ESG); Cộng đồng hành động vì 
khởi nghiệp (ACE); Trung tâm 
khởi nghiệp Thái Lan – Cơ quan 
ĐMST quốc gia; Trung tâm Phát 
triển khởi nghiệp và ĐMST toàn 
cầu Malaysia; World Startup 
Festival (WSF); GASEA (Đức). 
Tập đoàn VNPT cũng đã ký kết 
hợp tác với EON Reality Inc (Hoa 
Kỳ). 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
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ĐỔI MỚI TƯ DUY VÀ ĐIỀU 
CHỈNH ĐỐI SÁCH VỀ KHỞI 
NGHIỆP ĐMST PHÙ HỢP VỚI 
XU THẾ TIẾN BỘ 

Các bài học về văn hóa khởi 
nghiệp và kinh nghiệm khởi nghiệp 
thành công tại Thung lũng Silicon, 
kể cả các bài học rút ra từ các thất 
bại, sẽ giúp cộng đồng khởi nghiệp 
Việt Nam và các nhà hoạch định 
chính sách, trong đó có Bộ 
KH&CN, kịp thời đổi mới tư duy 
và điều chỉnh đối sách cho phù hợp 
với xu thế quốc tế và bối cảnh Việt 
Nam. 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh 
khẳng định tại Hội thảo “Sáng tạo, 
Cộng đồng và Tác động: Giao thức 
vì tương lai” (Innovation, 
Community and Impact: Protocol 
for the Future) do Diễn đàn mở 
Kambria phối hợp với Lixibox tổ 
chức chiều tối ngày 14/11/2018 tại 
Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện 
thu hút đông đảo cộng đồng khởi 
nghiệp công nghệ Việt Nam bởi sự 
có mặt của nhiều nhân vật có tầm 
ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài 
chính, bất động sản, ngân hàng,… 
đến từ Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ.  

 Cơ hội tăng tốc phát triển công 
nghệ 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh 

phát biểu tại Hội thảo 
Phát biểu tại buổi Hội thảo, Bộ 

trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh cho rằng, đối với cộng đồng 
khởi nghiệp ĐMST Việt Nam, đặc 
biệt là khởi nghiệp dựa trên công 
nghệ, việc kết nối quốc tế để phát 
triển kiến thức, kinh nghiệm hoạt 
động và nguồn vốn đầu tư vào các 
ý tưởng, công nghệ mới là hết sức 
quan trọng. Đây cũng là một trong 
các giải pháp giúp nâng cao chất 
lượng, khả năng sinh tồn, phát 
triển và cạnh tranh của các doanh 
nghiệp khởi nghiệp trên thị trường. 

Chúng ta đang chứng kiến sự 
phát triển như vũ bão của các công 
nghệ mới trong thời đại cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, công nghệ 
robot, giao tiếp máy với người, trí 
tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn 
vật, dữ liệu lớn, công nghệ 
Blockchains, máy tính lượng tử, 
ứng dụng tương tác thực 
(Augmented Reality) và thực tế ảo 
(Virtual Reality) mở ra cơ hội thay 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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đổi đột phá các quy trình sản xuất, 
phương thức điều hành kinh tế - xã 
hội và đời sống con người, đồng 
thời, đặt ra thách thức rất lớn với 
các nước đang phát triển khi trình 
độ và nguồn lực có hạn. 

 Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho 
biết, đối với Việt Nam, dù xuất 
phát điểm thấp nhưng có tiềm năng 
và cơ hội lớn để phát triển bứt phá, 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
đã và đang chỉ đạo triển khai đồng 
bộ các giải pháp chủ động ứng phó 
thông qua việc tập trung phát triển 
hạ tầng số và kinh tế số; cải thiện 
môi trường thể chế và môi trường 
kinh doanh tạo thuận lợi cho doanh 
nghiệp nhanh chóng hấp thụ và 
phát triển công nghệ mới; đào tạo 
và phát triển nguồn nhân lực có kỹ 
năng, chất lượng cao; thúc đẩy hợp 
tác và hội nhập quốc tế; đặc biệt là 
giải pháp thúc đẩy sự hình thành và 
phát triển hệ sinh thái thuận lợi cho 
hoạt động ĐMST và khởi nghiệp, 
khuyến khích biến các ý tưởng 
sáng tạo thành doanh nghiệp khởi 
nghiệp khả thi và bền vững, mang 
lại lợi ích và giá trị gia tăng cho xã 
hội. 

 Để có một hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo thuận lợi, cần sự 
chung tay liên kết chặt chẽ của tất 
cả các bên liên quan, trong đó có 

vai trò kiến tạo của Chính phủ 
thông qua các chính sách hỗ trợ 
phù hợp; nguồn lực tài chính cho 
khởi nghiệp từ các quỹ đầu tư mạo 
hiểm, nhà đầu tư thiên thần và các 
định chế tài chính công - tư; hạ 
tầng và dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp, 
không gian làm việc chung, đội 
ngũ huấn luyện, tư vấn, cố vấn 
khởi nghiệp; nguồn nhân lực chất 
lượng cao cho khởi nghiệp từ các 
các trường đại học; thị trường cho 
khởi nghiệp với sự vào cuộc của 
các doanh nghiệp lớn để các doanh 
nghiệp khởi nghiệp có thể tham gia 
sân chơi chung và tiếp cận các 
chuỗi giá trị toàn cầu; và cuối 
cùng, đó là văn hóa khởi nghiệp, 
văn hóa ĐMST, khuyến khích 
người trẻ dũng cảm bước ra khỏi 
vùng an toàn, tư duy sáng tạo và 
dám chấp nhận rủi ro, thất bại để đi 
đến thành công. 

 Việt Nam - quốc gia có môi 
trường thuận lợi cho phát triển 
khởi nghiệp công nghệ 

Đánh giá cao sự quan tâm của 
Chính phủ đối với cộng đồng khởi 
nghiệp công nghệ, các diễn giả đều 
cho rằng, Việt Nam có tiềm năng 
về nguồn nhân lực công nghệ cao 
và có môi trường thuận lợi cho 
khởi nghiệp. Thị trường công nghệ 
Châu Á, trong đó có Việt Nam, 
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hứa hẹn nhiều cơ hội phát triển bởi 
nguồn nhân lực có tri thức và tố 
chất thông minh, chăm chỉ. 

 Nói về vai trò của Chính phủ đối 
với sự phát triển của cộng đồng 
khởi nghiệp công nghệ, Đối tác 
sáng lập 8VC Joe Lonsdale cho 
rằng cần tạo độ thông thoáng trong 
hệ thống chính sách, có cơ chế mở 
để doanh nghiệp khởi nghiệp có 
thể gửi vấn đề trực tiếp đến cơ 
quan quản lý. 

Các diễn giả cũng nhấn mạnh đến 
văn hóa ĐMST, văn hóa khởi 
nghiệp được hình thành thông qua 
giáo dục và đầu tư vào nguồn vốn 
con người. Cần cải tổ hệ thống 
giáo dục từ cấp bậc mầm non tới 
đại học; giáo dục trẻ em tư duy phê 
phán, dạy cho học sinh biết cách 
giải quyết vấn đề thay vì thụ động 
thu nạp kiến thức.  

Quyết tâm của Chính phủ trong 
việc phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST ở Việt Nam 

Với quyết tâm và sự ủng hộ của 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
trong thời gian qua, hệ sinh thái 
khởi nghiệp ĐMST ở Việt Nam đã 
được quan tâm phát triển mạnh cả 
về chính sách, hạ tầng, thiết chế tài 
chính và dịch vụ hỗ trợ cùng với 
văn hóa khởi nghiệp và ĐMST 
ngày càng được khuyến khích 

mạnh mẽ trong giới trẻ. Đề án “Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 
quốc gia đến năm 2025” được Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt năm 
2016 (Quyết định 844/QĐ-TTg); 
khung pháp lý, chính sách đã bước 
đầu hoàn thiện để khuyến khích 
khởi nghiệp sáng tạo và đầu tư 
mạo hiểm thông qua các chế định 
của Luật Chuyển giao công nghệ, 
Luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 
nhỏ năm 2017 và các văn bản 
hướng dẫn thi hành. Đến nay cả 
nước có trên 40 quỹ đầu tư trong 
và ngoài nước, hơn 50 khu không 
gian làm việc chung, 40 vườm 
ươm và tổ chức tăng tốc khởi 
nghiệp. Số lượng doanh nghiệp 
khởi nghiệp dựa trên công nghệ, tài 
sản trí tuệ, mô hình kinh doanh 
mới tăng nhanh (năm 2015, Việt 
Nam có khoảng 1.800 doanh 
nghiệp khởi nghiệp, năm 2017 tăng 
hơn 3.000). Tuy nhiên, chất lượng 
của ý tưởng sáng tạo và năng lực 
của các nhóm khởi nghiệp Việt 
Nam cần được cải thiện. Việt Nam 
chưa có doanh nghiệp khởi nghiệp 
nào đạt giá trị trên 1 tỷ USD 
(Doanh nghiệp Kỳ Lân - Unicorn), 
trong khi ở khu vực Đông Nam Á 
đã có 7 doanh nghiệp loại này 
(Singapore: 4, Indonesia: 3). 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
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CẦN CÓ CHÍNH SÁCH 
KHUYẾN KHÍCH ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ 4.0 

. 
Chiều 25-11, tại Hà Nội, Cục 

Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp khoa học và công nghệ 
(KH-CN) (Bộ KH-CN) đã tổ chức 
Hội thảo "Nông nghiệp thông minh 
- Cơ hội và thách thức trong 
chuyển giao công nghệ". 

Theo báo cáo, trong giai đoạn 
2013-2018, nông nghiệp Việt Nam 
đạt tăng trưởng 2,55%/năm, kim 
ngạch xuất khẩu đạt hơn 157 tỷ 
USD, bình quân đạt 31,5 tỷ 
USD/năm, tăng 51,2% so với bình 
quân 5 năm trước. Năng suất lao 
động đạt 35,5 triệu đồng/người, 
tăng gần 10 triệu đồng/người so 
với năm 2012. Các kết quả đạt 
được nhờ sự đóng góp rất lớn của 
sự phát triển nông nghiệp ứng 
dụng công nghệ cao, nhất là trong 
sản xuất rau hoa quả từ khâu sản 
xuất cho đến quản lý chuỗi sản 
phẩm và thương mại hóa. 

Tại Hội thảo, GS Nguyễn Quang 

Thạch, Chủ tịch Hội Sinh lý thực 
vật Việt Nam, cho rằng, những khó 
khăn của Việt Nam khi bước vào 
nền nông nghiệp thông minh là 
thiếu hụt nguồn nhân lực chất 
lượng cao có khả năng hội nhập; 
thiếu nền tảng cơ sở hạ tầng tối 
thiểu để thiết lập hệ thống tự động 
hóa kết nối với internet; chưa có 
nhiều doanh nghiệp tham gia ứng 
dụng KH-CN trong sản xuất nông 
nghiệp, nhất là việc ứng dụng công 
nghệ thông tin; nhiều dự án phát 
triển nông nghiệp công nghệ cao 
(NNCNC) đến năm 2020 được 
Chính phủ tạo điều kiện ưu đãi đặc 
biệt cho các hoạt động nghiên cứu 
và phát triển, nhằm thúc đẩy 
NNCNC bao gồm cả đào tạo nhân 
lực và hỗ trợ phát triển các doanh 
nghiệp NNCNC nhưng tỷ lệ thành 
công còn thấp; đất canh tác ở các 
vùng nông thôn Việt Nam ngày 
càng bị thu hẹp... Phát triển trồng 
trọt ứng dụng công nghệ cao kết 
hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo là 
xu hướng tất yếu của thế giới, 
trong đó có nông nghiệp Việt Nam. 
Để phát triển nông nghiệp thông 
minh, trước mắt cần phát triển 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao, có thể ứng dụng kịp thời có 
chọn lọc các kỹ thuật tiên tiến của 
cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy 
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nhiên, cần chọn lọc các công nghệ 
thiết thực và hiệu quả. 

Theo PGS.TS Đặng Văn Đông, 
Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu 
rau quả, Nhà nước cần có chính 
sách hỗ trợ hiệu quả hơn nữa để 
khuyến khích các nhà nghiên cứu, 
doanh nghiệp và người dân tham 
gia ứng dụng công nghệ 4.0; tăng 
cường phối hợp giữa các chuyên 
gia về lĩnh vực công nghệ thông tin 
và nông nghiệp để ngày càng hoàn 
thiện chương trình phần mềm ứng 
dụng 4.0 vào đối tượng rau, hoa, 
quả nói riêng và nông nghiệp nói 
chung; tăng cường thông tin phổ 
biến tác dụng của ứng dụng 4.0 
trong nông nghiệp để mọi người 
hiểu được đúng vai trò, ý nghĩa của 
chương trình này, từ đó lên kế 
hoạch ứng dụng cho mình. 

Đồng quan điểm này, TS Lê Văn 
Nghị, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp 
tác xã Việt Nam, cho rằng, Chính 
phủ cần có chính sách để phát triển 
nông nghiệp thông minh đến năm 
2020, định hướng đến 2025 theo 
hướng đầu tư nguồn lực vào phát 
triển cơ sở hạ tầng thông minh 
đồng bộ để đáp ứng cuộc Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Các hợp tác 
xã, liên hiệp hợp tác xã cần đổi 
mới đào tạo nguồn nhân lực, tiếp 
cận các công nghệ mới theo xu 

hướng thời đại, phục vụ nông 
nghiệp thông minh. Phát triển nông 
nghiệp thông minh là quá trình liên 
tục, lâu dài phải có lộ trình thích 
hợp với điều kiện và nguồn lực của 
địa phương, hợp tác xã, phải lựa 
chọn công nghệ áp dụng đối với 
mỗi loại sản phẩm phù hợp với 
điều kiện tự nhiên, xã hội mỗi 
vùng, miền mới đem lại hiệu quả 
kinh tế cao. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 
KẾT NỐI MẠNG LƯỚI ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO TOÀN CẦU 

Sáng 28/11, tại Hà Nội Bộ Khoa 
học và Công nghệ đã tổ chức tọa 
đàm trao đổi kinh nghiệm về phát 
triển mạng lưới đổi mới sang tạo 
(ĐMST) tại Việt Nam và Lễ ký kết 
thỏa thuận hợp tác giữa Bộ 
KH&CN và Tập đoàn Xinova (Hoa 
Kỳ). 

Sẽ có Trung tâm ĐMST toàn 
cầu tại Việt Nam 

Với sự chứng kiến của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ Chu 
Ngọc Anh, hai bên đã tổ chức lễ ký 
kết và biên bản ghi nhớ được ký 
kết bởi Thứ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ Bùi Thế Duy với 
Chủ tịch của Xinova Hàn Quốc và 
Khu vực Đông Nam Á, Yong Sung 
Kim. 
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Việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp 
tác với mong muốn thành lập, quản 
lý và vận hành Trung tâm ĐMST 
trực thuộc Bộ KH&CN tại Hà Nội. 
Trung tâm được thành lập với mục 
đích thu hút các nhà sáng tạo Việt 
Nam và kết nối các nhà khoa học 
Việt Nam với mạng của Xinova, 
điều này sẽ tạo cơ hội cho các nhà 
khoa học ĐMST cho các công ty 
lớn trên toàn cầu. 

Bộ KH&CN xác định, khoa học, 
công nghệ và ĐMST là động lực 
phát triển của nền kinh tế, nâng cao 
năng lực cạnh tranh và hội nhập 
quốc tế của doanh nghiệp, góp 
phần phát triển kinh tế xã hội một 
cách nhanh và bền vững. Sự kiện 
ký kết ngày hôm này là kết quả của 
một quá trình nỗ lực không ngừng 
của Bộ KH&CN nhằm xây dựng, 
thúc đẩy và phát triển ĐMST tại 
Việt Nam. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh cho biết: Với lịch sử hình 
thành và phát triển đầy ấn tượng 
của XINOVA, Bộ KH&CN hoàn 
toàn tin tưởng rằng Trung tâm này 
sẽ kết nối các nhu cầu ĐMST của 
các tập đoàn, công ty trong nước 
với mạng lưới hơn 12 nghìn nhà 
khoa học, nhà sáng tạo toàn cầu, 
tạo điều kiện cho các nhà khoa 

học, các kỹ sư Việt Nam tham gia 
mạng lưới này, cũng như đào tạo 
đội ngũ cán bộ làm quản lý công 
nghệ và ĐMST tiếp cận với những 
phương thức thúc đẩy ĐMST mới 
của thế giới. Việc ký kết Thỏa 
thuận ghi nhớ (MoU) giữa Bộ 
KH&CN Việt Nam và XINOVA 
sẽ tạo lập các điều kiện cho việc 
thành lập và vận hành Trung tâm 
ĐMST Toàn cầu tại Việt Nam. 

 
Ký kết biên bản ghi nhớ thành lập và vận 
hành Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Toàn 

cầu tại Việt Nam 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh nhấn 
mạnh, xu hướng toàn cầu hóa, tự 
do thương mại và sự phát triển 
mạnh mẽ của các công nghệ số và 
kết nối đang tác động mạnh mẽ tới 
mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - 
xã hội, vai trò của khoa học, công 
nghệ và ĐMST ngày càng trở nên 
quan trọng trong việc thúc đẩy tăng 
năng suất lao động, chất lượng 
tăng trưởng và năng lực cạnh tranh 
quốc gia của Việt Nam. Trong sự 
phát triển đó không thể không nhắc 
đến vai trò của hệ sinh thái ĐMST 
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và khởi nghiệp quốc gia mà ở đó 
các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng 
tạo đóng vai trò quan trọng trong 
việc tạo ra những sản phẩm và dịch 
vụ tốt nhất và mới nhất. 

Bên cạnh đó, trường đại học và 
các Viện nghiên cứu ngày càng 
đóng vai trò chủ chốt trong việc 
cung cấp các nguồn nhân lực chất 
lượng cao, đóng góp vào sự gia 
tăng tài sản trí tuệ và nâng cao 
năng lực ĐMST cho các doanh 
nghiệp. Việc kết nối doanh nghiệp 
nói chung và doanh nghiệp khởi 
nghiệp nói riêng với các trường đại 
học và viện nghiên cứu rất cần vai 
trò kiến tạo và xúc tác của các cơ 
quan hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo công lập như Bộ 
KH&CN. 

Nhận thức được vai trò đó, Bộ 
KH&CN với chức năng quản lý 
nhà nước về ĐMST, đã phối hợp 
với các bộ, ngành ban hành nhiều 
chính sách quan trọng tạo thuận lợi 
cho hoạt động ĐMST như các quy 
định mới về thúc đẩy chuyển giao 
công nghệ trong Luật chuyển giao 
công nghệ; quy định về việc thành 
lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ 
bảo lãnh tín dụng cho doanh 
nghiệp nhỏ và vừa; quy định về 
đầu tư cho doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo; quy định về giao 

tài sản trí tuệ hình thành từ nhiệm 
vụ KH&CN sử dụng vốn của Nhà 
nước. 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã 
triển khai các hoạt động phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST 
quốc gia qua nhiều dự án, đề án 
như: Dự án IPP hợp tác với Phần 
Lan đã hỗ trợ tài chính cho 35 dự 
án về khởi nghiệp, hỗ trợ đào tạo 
hơn 150 giảng viên nguồn về khởi 
nghiệp và ĐMST từ 50 trường đại 
học; dự án BIPP hợp tác với 
Vương Quốc Bỉ hỗ trợ ươm tạo 
doanh nghiệp KH&CN, doanh 
nghiệp khởi nghiệp; dự án VCIC 
hợp tác với Ngân hàng thế giới hỗ 
trợ ươm tạo doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo ứng phó với biến 
đổi khí hậu; Đề án quốc gia 844 
với các nội dung phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo như xây 
dựng chính sách, đào tạo giảng 
viên nguồn, đến việc hỗ trợ thành 
lập các câu lạc bộ khởi nghiệp, tổ 
chức ươm tạo, tổ chức thúc đẩy 
kinh doanh, phát triển các quỹ đầu 
tư. Mục tiêu của các dự án và đề án 
nói trên nhằm nâng cao chất lượng 
khởi nghiệp, nhân lực trình độ cao 
và kết nối các thành phần của hệ 
sinh thái khởi nghiệp và ĐMST 
trong nước cũng như giữa hệ sinh 
thái khởi nghiệp và ĐMST Việt 
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Nam với mạng lưới các hệ sinh 
thái khởi nghiệp và đổi mới sáng 
tạo trên thế giới. 

Chất xúc tác mạnh mẽ cho phát 
triển kinh tế 

Bà Lien Verbauwhede Koglin, 
Cố vấn Phòng hỗ trợ khởi nghiệp 
và doanh nghiệp nhỏ và vừa của 
WIPO cho biết, ĐMST mở đang là 
xu thế toàn cầu. Sở hữu trí tuệ 
đang là vấn đề cấp bách tại Việt 
Nam. Đây sẽ là điểm sáng trong 
phát triển kinh tế của quốc gia và 
tạo ra GDP ngày càng lớn. Sự 
thành công của Việt Nam trong 
ĐMST, sở hữu trí tuệ còn được ghi 
nhận khi được lựa chọn là một 
trong các quốc gia được WIPO 
tham gia Dự án “Khởi tạo môi 
trường sở hữu trí tuệ” (EIE). 

Với các thành viên trong mạng 
lưới ĐMST, Xinova đào tạo Dự án 
“Khởi tạo môi trường sở hữu trí 
tuệ” và kết nối các nhà sáng tạo 
trên toàn cầu, họ có thể sử dụng sự 
sáng tạo và trí thông minh của 
mình để giải quyết các vấn đề lớn 
trên thế giới. Mạng lưới hoạt động 
bằng cách tìm và sắp xếp các 
nguồn tài năng, vốn và nhu cầu với 
các đối tác và khách hàng của 
mình. Trung tâm ĐMST sẽ cung 
cấp cho các nhà sáng tạo của Việt 
Nam kinh nghiệm thực tế trong 

thương mại hóa tại thị trường thế 
giới. 

Trung tâm ĐMST sẽ thu hẹp 
khoảng cách từ ý tưởng đến tác 
động, vượt qua giới hạn. Nó thu 
hút những người đổi mới cùng chí 
hướng với năng lượng, niềm đam 
mê và động lực để giải quyết các 
vấn đề trên toàn thế giới. Với mạng 
lưới đối tác của Xinova, các nhà 
sáng tạo tại nước sở tại có thể 
nhanh chóng đưa ra những ý tưởng 
xuất sắc và học hỏi từ những thất 
bại. 

Cụ thể hơn, các Trung tâm 
ĐMST mang lại giá trị kinh tế 
bằng cách thúc đẩy các giải pháp, 
kết hợp các công nghệ đa dạng và 
khác nhau hoặc đưa sản phẩm tiềm 
năng đến một thị trường mới. Họ 
có thể trở thành trung tâm cho 
chuỗi cung ứng và nhu cầu của 
ĐMST toàn cầu. Tài nguyên này 
làm phong phú thêm cuộc sống của 
các doanh nhân và nhà khoa học, 
và làm vững mạnh các quốc gia hỗ 
trợ họ. Có thể hiểu đơn giản, việc 
kết hợp sự tiếp cận toàn cầu và 
quản lý ĐMST của Xinova với các 
nhà sáng tạo và công nghệ hàng 
đầu của khu vực có thể coi là một 
chất xúc tác mạnh mẽ cho phát 
triển kinh tế. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
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LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG 
NHÂN TÀI ĐẤT VIỆT 2018 

Tối 20/11, Lễ trao giải Nhân tài 
Đất Việt 2018 đã diễn ra tại Cung 
Văn hóa Hữu nghị Hà Nội. 

Bước sang năm thứ 14, Giải 
thưởng Nhân tài Đất Việt tiếp tục 
khẳng định được sức sống và vị thế 
của một giải thưởng uy tín nhất 
trong lĩnh vực CNTT. Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt không ngừng 
được mở rộng, tìm kiếm, phát hiện 
và tôn vinh tài năng ở các lĩnh vực: 
Công nghệ Thông tin, Khoa học 
Công nghệ, Y dược, Môi trường và 
Khuyến tài. 

Giải thưởng CNTT năm nay có 
chủ đề là “Sức mạnh Công nghệ 
số” đã thu hút nhiều thí sinh tham 
gia với đa dạng đề tài. Trong lĩnh 
vực CNTT, đã có tổng cộng 318 
sản phẩm dự thi với 3 hệ thống sản 
phẩm: Ứng dụng Kết nối-Di động; 
Khởi nghiệp; Số triển vọng. 

Năm nay, lần đầu tiên hệ thống 
Sản phẩm Số triển vọng được đưa 
vào trong Giải thưởng Nhân tài đất 
Việt với mục tiêu hướng tới cuộc 
cách mạng công nghiệp 4.0, đặc 
biệt là xu hướng chuyển đổi số 
phát triển nhất hiện nay. Hội đồng 
giám khảo đã tuyển chọn được 20 
sản phẩm vào vòng chung khảo. 
Theo Ban tổ chức, năm nay, Hội 

đồng Giám khảo đã quyết định 
không có giải Nhất vì chưa tìm 
thấy sản phẩm xứng đáng đứng 
đầu. 

Tại Lễ trao giải, Ban Tổ chức 
(BTC) Giải thưởng Nhân tài Đất 
Việt 2018 đã trao 2 giải nhì, 5 giải 
ba và 7 giải khuyến khích ở lĩnh 
vực công nghệ thông tin.  

Phát biểu khai mạc lễ trao giải, 
Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Ủy viên 
Thường vụ Trung ương Hội 
Khuyến học Việt Nam, Tổng Biên 
tập Báo điện tử Dân trí, Trưởng 
Ban Tổ chức Giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt nhấn mạnh: Giải thưởng 
Nhân tài Đất Việt do Hội Khuyến 
học Việt Nam khởi xướng từ năm 
2005 với cuộc thi đầu tiên trong 
lĩnh vực công nghệ thông tin. Qua 
14 năm, giải thưởng không ngừng 
mở rộng các lĩnh vực, nét mới của 
năm nay là giá trị giải thưởng lần 
đầu tiên được tăng gấp hai lần giải 
nhất trong lĩnh vực công nghệ 
thông tin, khoa học ứng dụng, y 
dược và môi trường là 200 triệu 
đồng. Giải nhì là 100 triệu đồng; 
giải ba và giải khuyến tài là 50 
triệu đồng. 

Nhà báo Phạm Huy Hoàn cho 
biết thêm: Riêng lĩnh vực Công 
nghệ thông tin luôn là một cuộc thi 
với các thí sinh ở mọi lứa tuổi. 
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Bước vào năm 14 năm nay công 
nghệ thông tin có trên 1000 thí 
sinh gửi tới 318 sản phẩm dự thi. 
Hội đồng giám khảo đã tuyển chọn 
được 20 sản phẩm vào vòng chung 
khảo. 

Thí sinh nhỏ tuổi nhất là Vũ Hải 
Ngân 13 tuổi, thí sinh cao tuổi nhất 
là tác giải Đặng Văn Cơ 76 tuổi. 
Có thể nói sân khấu trao giải 
thưởng Nhân tài đất Việt tại nơi 
đây, từ 14 năm qua đã được coi là 
bệ phóng cho nhiều sản phẩm 
trong lĩnh vực công nghệ thông tin 
thành công, không chỉ ở Việt Nam 
mà đã vươn ra tầm thế giới. Nhiều 
sản phẩm dù không được giải nhất 
vẫn tiếp tục phát sáng ở nước 
ngoài. Như thí sinh Hùng Trần 
được trao Giải ba từ năm 2014 về 
ứng dụng di động Snap & See, đến 
nay anh đã là người lãnh đạo cao 
cấp của Got IT – một Startup hàng 
đầu về giáo dục khởi nghiệp thành 
công ở nước ngoài tại thung lũng 
Silicon – Hoa Kỳ. 

Điều đó cho thấy các sản phẩm 
tiềm năng được trao giải Nhân tài 
đất Việt đã góp phần thúc đẩy năng 
lực sáng tạo, nâng cao uy tín 
thương hiệu Việt Nam không chỉ 
trong nước mà đã được thế giới 
công nhận sử dụng và trao giải 
thưởng quốc tế. 

Kết thúc lễ trao giải, ông Huỳnh 
Quang Liêm, Phó tổng giám đốc 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam, Chủ tịch Tổng công ty 
Truyền thông VNPT-Media, đồng 
Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng 
lên phát động Giải thưởng Nhân tài 
Đất Việt 2019. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

 Tìm thấy cách biến CO2 
thành vải và nhựa hiệu quả cao 
chưa từng thấy  

Các nhà nghiên cứu đã phát triển 
các chất xúc tác có thể chuyển đổi 
CO2 - nguyên nhân chính của sự 
nóng lên toàn cầu - thành nhựa, 
vải, nhựa resin và các sản phẩm 
khác. 

Các chất xúc tác là những chất 
liệu đầu tiên, ngoài enzyme, có thể 
biến CO2 và nước thành các khối 
cacbon có chứa một, hai, ba hoặc 
bốn nguyên tử cacbon với hiệu suất 
hơn 99%. 

Cụ thể, hai trong số các sản phẩm 
- methylglyoxal (C3) và 2,3-
furandiol (C4) - có thể được sử 
dụng làm tiền chất cho nhựa, chất 
kết dính và dược phẩm. 
Formaldehyde độc hại có thể được 
thay thế bằng methylglyoxal để an 

THÀNH TỰU KH&CN 
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toàn hơn. 
Trước đây, các nhà khoa học đã 

chỉ ra rằng CO2 có thể chuyển hóa 
thành methanol, ethanol, metan và 
ethylene với năng suất tương đối 
cao. Nhưng Karin Calvinho, sinh 
viên tiến sĩ hóa học, cho rằng việc 
sản xuất như vậy là không hiệu quả 
và quá tốn kém để có tính khả thi 
thương mại. 

Tuy nhiên, bằng cách sử dụng 5 
chất xúc tác làm bằng niken và 
phốt pho, có giá rẻ và phong phú, 
các nhà nghiên cứu có thể chuyển 
đổi khí Co2 và nước thành một loạt 
các sản phẩm dựa trên cacbon, cô 
nói. 

Bước tiếp theo là tìm hiểu thêm 
về phản ứng hóa học cơ bản, vì vậy 
nó có thể được sử dụng để sản xuất 
các sản phẩm có giá trị khác như 
diol, được sử dụng rộng rãi trong 
công nghiệp polyme hoặc 
hydrocacbon có thể được sử dụng 
làm nhiên liệu tái tạo. Các nhà 
nghiên cứu đang thiết kế, xây dựng 
và thử nghiệm các chất điện phân 
để sử dụng thương mại. 

Dựa trên nghiên cứu của họ, các 
nhà nghiên cứu đã giành được 
bằng sáng chế cho các chất xúc tác 
và thành lập công ty start-up 
RenewCO. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 

 Chế tạo tàu mini không người 
lái khảo sát trên biển  

Xuất phát từ những khó khăn 
trong khảo sát, đo số liệu trong 
ngành bản đồ khi cán bộ phải trực 
tiếp đến những vùng nước nguy 
hiểm, nhóm nghiên cứu của Viện 
Khoa học đo đạc và Bản đồ, Bộ 
Tài nguyên và Môi trường đã thiết 
kế, chế tạo tàu tự hành để thay con 
người đo số liệu. 

Tàu được thiết kế chạy tự động, 
không cần người lái. Vỏ tàu làm 
bằng nhựa composite. Trong thân 
tàu được gắn phần mềm ghi dữ 
liệu, camera trực tuyến, máy định 
vị vệ tinh, ăngten và một thiết bị 
đo sâu hồi âm. Một máy tính nhỏ 
như điện thoại cũng được gắn ở 
trong để lưu số liệu và gửi về hệ 
thống qua tín hiệu radio. 

Khác với các con tàu đo số liệu 
biển, chỉ đo được ở khu vực nước 
sâu và cán bộ đo trên tàu đó đôi 
khi gặp nguy hiểm do gặp bão 
hoặc các vấn đề an ninh. Chiếc tàu 
này có thể đo sâu được 1.000m 
nhưng cũng có thể chạy được ở 
vùng nước nông do mức mớm 
nước rất thấp mà không cần người 
lái. Đối với khu vực ven bờ, vùng 
đá, san hô con người không thể 
tiếp cận thì tàu vẫn đến và đo được 
số liệu. 
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 Nhóm nghiên cứu cho biết, với 
thiết kế hiện tại  tàu có tải trọng 
60kg, được gắn hai bình ắcquy nên 
có thể đo trong thời gian 8 -10 
tiếng. 

 Thiết bị này ở những vùng biển  
khó khăn về an ninh, hay ô nhiễm, 
con người sẽ không cần xuất hiện 
mà chỉ cần tàu thả xuống sẽ tự 
động chạy và gửi thông số về nhà. 
Tàu cũng có thể tự động chạy 
ngầm rà soát, đo số liệu để phát 
hiện các nhà máy thải nước thải 
trộm xuống biển. 

 Hiện tàu đã chạy thử nghiệm đo 
trên vùng nước chảy xiết ở sông 
Lô, sông Đà cho kết quả tốt. Nhóm 
nghiên cứu cho biết, khi có điều 
kiện sẽ tiếp tục hoàn thiện để tàu 
có hình thức đẹp hơn. 

 (Theo Vnexpress.net) 
 

 Chế tạo robot chữa cháy  
Trăn trở trước những tổn thất 

nặng nề do hỏa hoạn gây ra đối 
với tài sản và tính mạng con người, 
năm học 2017-2018, Lê Mai 
Hương và Trần Văn Tuấn (học 
sinh lớp 9 trường THCS Lâm 
Mộng Quang, huyện Phú Lộc, 
Thừa Thiên Huế) đã chế tạo thành 
công sản phẩm robot chữa cháy 
điều khiển từ xa bằng sóng RF. 

Hằng năm tại nước ta có hàng 

ngàn vụ cháy xảy ra, khiến hàng 
chục người chết và bị thương, thiệt 
hại lên tới hàng ngàn tỷ đồng, gây 
ra bao khó khăn, vất vả cho các gia 
đình bị thiệt hại. Thế nhưng, các 
phương tiện cứu hỏa sẵn có chưa 
đáp ứng được nhu cầu phòng cháy 
chữa cháy hiện nay. 

Để làm ra được chú robot hoàn 
chỉnh, hai em đã tận dụng triệt để 
các sản phẩm đã hỏng như động cơ 
điện một chiều, động cơ quạt trong 
máy tính, động cơ làm cần gạt 
nước của các xe ô tô cũ (mua từ 
phế liệu), bộ điều khiển từ xa tận 
dụng từ xe đồ chơi của trẻ em… và 
chỉ mua mới một camera hồng 
ngoại. 

 Nói về tính mới và sáng tạo của 
đề tài này, Hương chia sẻ, thay các 
bánh xe tải thông thường bằng 
bánh xích có bản bằng cao su chịu 
nhiệt cao để xe robot vượt qua 
được mọi địa hình mà xe cứu hỏa 
hiện nay không qua được. Với giá 
thành rẻ, nguyên liệu dễ tìm, dễ 
chế tạo, kích thước gọn nhưng 
động cơ cực mạnh, vòi phun có thể 
phun nước đi xa với khoảng cách 
gấp 10 lần chiều dài robot. 

 “Ngoài ra, nó có khả năng điều 
khiển dập tắt và giám sát đám cháy 
từ xa bằng RF kết hợp với camera 
hồng ngoại. Robot có khả năng 
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làm việc trong môi trường khắc 
nghiệt, độc hại, cháy nổ, phóng xạ 
như khói, bụi, ban đêm... Đồng 
thời, camera có thể truyền hình ảnh 
hiện trường, vị trí người bị nạn, vị 
trí đám cháy, kết cấu hạ tầng ra 
bên ngoài ở những vùng không có 
sóng wifi”, Hương cho hay. 

 Theo đó, nhờ hệ thống bánh xích 
có bản bằng cao su chịu lực và 
nhiệt cao, xe robot có thể kéo vòi 
phun nước vượt qua mọi địa hình 
để dập tắt đám cháy. Nhờ hai động 
cơ điện một chiều đấu ngược nhau 
nên xe robot có thể giật lùi, tiến 
tới, quay trái, quay phải với một 
góc quay tùy ý. Ngoài ra, vòi phun 
có thể nâng lên hay hạ xuống để 
phun nước dập tắt đám cháy ở mọi 
góc độ. 

 Sắp tới, nhóm phát triển thêm hệ 
thống thang trượt để đưa robot lên 
những tòa nhà cao tầng, dập tắt 
đám cháy trên cao trong khi hầu 
hết xe cứu hỏa hiện nay không 
phun tới. Ngoài ra còn tiếp tục phát 
triển sử dụng các cảm biến nhiệt 
độ, vật thể, tia hồng ngoại, camera 
giám sát để robot có khả năng 
tránh vật cản, nhìn xuyên được 
khói bụi, phát hiện nguy hiểm, 
người bị nạn truyền về trung tâm 
điều khiển. 

 (Theo Vista.gov.vn) 

 Việt Nam sản xuất thành công 
vắc-xin lở mồm long móng  

Ngày 17-11, tại Hà Nội, Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn 
(NN&PTNT) đã chủ trì Lễ công bố 
vắc-xin phòng bệnh lở mồm long 
móng (LMLM) type O và chuyển 
giao giống vi-rút LMLM type A để 
sản xuất vắc- xin.  

Theo Bộ NN-PTNT, sau nhiều 
năm nghiên cứu và trải qua quá 
trình thẩm định, lần đầu Việt Nam 
đã sản xuất thành công vắc-xin 
LMLM AVAC-V6 FMD Emulsion 
type O, bảo đảm đáp ứng đầy đủ 
các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy 
định của pháp luật hiện hành. Bên 
cạnh đó, Bộ trưởng NN-PTNT 
cũng đã ký Quyết định số 
4167/QĐ-BNN-TY về việc công 
nhận giống vi-rút LMLM type A 
“RAHO6/FMD/A-379” của Chi 
cục Thú y vùng VI dùng để sản 
xuất vắc- xin. 

Thành công này được coi là bước 
ngoặt của ngành thú y Việt Nam 
trong quá trình làm chủ công nghệ 
để sản xuất các loại vắc-xin, kể cả 
vắc-xin phòng bệnh nguy hiểm như 
bệnh LMLM. Với việc chủ động 
sản xuất vắc-xin LMLM, Việt Nam 
sẽ không còn bị động về chủng 
loại, số lượng như tình trạng xảy ra 
trong thời gian qua; hoàn toàn chủ 
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động về việc lựa chọn chủng loại 
vi-rút LMLM phù hợp, có tính 
tương đồng cao nhất về kháng 
nguyên so với các chủng vi-rút 
LMLM lưu hành tại Việt Nam; 
bước đầu có thể giảm giá thành 
vắc-xin khoảng 20%, giúp người 
chăn nuôi và ngân sách nhà nước 
tiết kiệm hàng chục triệu USD mỗi 
năm, góp phần khống chế, tiến tới 
loại trừ bệnh LMLM ở Việt Nam. 

(Theo nhandan.org.vn) 
 
 
 

HỆ SINH THÁI ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO: BA NHÂN TỐ 
LÀM NÊN THÀNH CÔNG 

Các khu vực đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) mới nổi trên khắp thế giới 
dù được hình thành theo nhiều 
cách khác nhau đều có điểm 
chung, đó là chứa đựng ba yếu tố: 
văn hóa bao dung với sự thất bại, 
tinh thần thượng tôn pháp luật của 
người dân, và mọi chính sách đều 
đặt con người làm trung tâm. 

 
VĂN HÓA: Đổi mới tư duy của 

các nhà hoạch định chính sách và 

người dân về văn hóa ĐMST, 
khuyến khích mọi người dám suy 
nghĩ khác biệt và tôn trọng sự khác 
biệt, dám mạo hiểm và chấp nhận 
thất bại. 

Văn hóa ĐMST là yếu tố cấu 
thành quan trọng nhất của một hệ 
sinh thái khởi nghiệp lành mạnh. 
Cần hình thành và nuôi dưỡng văn 
hóa ĐMST từ trong nhà trường, 
gia đình và xã hội. Đưa chương 
trình đào tạo về ĐMST, khởi 
nghiệp ĐMST vào trong hệ thống 
giáo dục quốc dân, thậm chí giáo 
dục văn hóa ĐMST từ cấp bậc tiểu 
học và triển khai các khóa đào tạo 
về khởi nghiệp ĐMST cho sinh 
viên năm cuối các trường đại học. 
Gia đình và xã hội cổ súy cho 
người trẻ dám bước ra khỏi vùng 
an toàn và theo đuổi các giấc mơ 
nghề nghiệp “không tưởng” thậm 
chí “điên rồ” ở thời hiện tại để có 
thể thành công, trở thành hiện thực 
đẹp trong tương lai; và quan trọng 
hơn, cần có văn hóa biết chấp nhận 
và bao dung với sự thất bại, không 
cười cợt, kỳ thị người thất bại để 
họ đủ tự tin vượt qua thất bại để 
đến đích thành công. 

Hơn ai hết, các nhà hoạch định 
chính sách về ĐMST cần thấu hiểu 
các triết lý sâu sắc, rằng vùng an 
toàn là kẻ thù của sáng tạo, rằng 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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cách tốt nhất để dự đoán tương lai 
là tạo ra tương lai, “Tương lai 
thuộc về những người biết tin vào 
vẻ đẹp của những giấc mơ” 
(Eleanor Roosevelt) và “Để có 
được sự thay đổi thực sự, chúng ta 
cần có lòng dũng cảm để thấy dễ 
chịu với những gì không dễ chịu, 
thấy thân quen với những gì không 
thân quen” (Cheryl Yeoh -
MaGICMalaysia). 

Khi được hỏi về ba yếu tố làm 
nên thành công của hệ thống khoa 
học và công nghệ Phần Lan, ông 
Mikko Kosonen, Chủ tịch Quỹ 
SITRA Phần Lan, cho rằng, đó là 
tự do học thuật, năng lực của đội 
ngũ R&D, và lòng dũng cảm của 
các nhà khoa học dám thay đổi 
thực tại vì một tương lai tốt đẹp 
hơn cho cộng đồng. 

NIỀM TIN: Hình thành một hệ 
sinh thái ĐMST lành mạnh nơi 
niềm tin là một trong những nhân 
tố cốt lõi quyết định thành công. 

Để gây dựng niềm tin, các nhà 
hoạch định chính sách cần lưu ý tới 
ba điều kiện cần, một là tạo cơ hội 
bình đẳng cho tất cả mọi người 
trong xã hội, đối xử công bằng và 
bình đẳng với các doanh nghiệp 
khởi nghiệp, không phân biệt khu 
vực công lập hay tư nhân; hai là, 
sự minh bạch và liêm chính trong 

hệ thống quản lý hành chính công; 
và cuối cùng nhưng quan trọng 
nhất, đó là tinh thần thượng tôn 
pháp luật trong xã hội, ý thức tôn 
trọng pháp luật và thi hành kỷ 
cương, pháp luật như một chuẩn 
mực đạo đức chung của mọi người 
dân, mọi tổ chức. 

CON NGƯỜI: Con người - 
người dân, cần được đặt ở vị trí 
trung tâm trong mọi chính sách, 
mọi hệ thống ĐMST và khởi 
nghiệp. 

Lợi ích của người dân là đích đến 
cuối cùng của mọi chính sách quốc 
gia. Khi thiết kế mới hoặc sửa đổi, 
bổ sung các chính sách, pháp luật 
hiện hành, nếu các nhà hoạch định 
chính sách biết đặt mình vào vị trí 
của người dân và doanh nghiệp, 
lắng nghe tiếng nói của các đối 
tượng chịu sự tác động của chính 
sách, pháp luật, thì chắc chắn sẽ có 
được chính sách mang lại lợi ích 
thiết thực cho người dân và doanh 
nghiệp. 

Việc đối thoại một cách thực chất 
với những đối tượng thuộc phạm vi 
điều chỉnh của chính sách là nền 
tảng cho tính khả thi, tính nhìn 
trước và tính bền vững của chính 
sách. Có nhiều phương pháp hiệu 
quả hơn khi trưng cầu ý kiến người 
dân về dự thảo văn bản quy phạm 
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pháp luật (tổ chức các diễn đàn đối 
thoại trực tiếp, xác định rõ các 
nhóm vấn đề cần xin ý kiến,…) 
hơn là chỉ đơn thuần đăng tải một 
cách hình thức các dự thảo văn bản 
trên cổng thông tin điện tử của cơ 
quan, đơn vị. 

Xuất phát từ quan điểm tiếp cận 
vì con người, các nhà hoạch định 
chính sách ĐMST của Phần Lan đã 
diễn giải khái niệm PPP (Public 
Private Partnership - hợp tác công 
tư) thành hợp tác công tư vì con 
người (Public Private People), đặt 
người dân và quyền lợi của người 
dân vào trung tâm của chính sách 
và pháp luật. Họ cho rằng, giảm 
thiểu hành chính hóa hoạt động đổi 
mới sáng tạo bằng pháp luật thông 
qua bãi bỏ các văn bản không cần 
thiết cũng quan trọng, nhưng việc 
có được chính sách thông minh 
còn quan trọng hơn. Quan tâm tới 
thực chất mục tiêu phát triển, xuất 
phát từ người dân và vì chất lượng 
cuộc sống của người dân, quan 
trọng hơn việc chạy theo các chỉ 
số xếp hạng toàn cầu, vì phương 
pháp thống kê xếp hạng này chỉ 
mang tính tham khảo, và trong rất 
nhiều trường hợp, còn gây tranh 
cãi về mức độ tin cậy của các số 
liệu. 

(Theo tiasang.com.vn) 

 
 

20 NĂM VIỆT NAM GIA NHẬP 
APEC: MỘT QUYẾT ĐỊNH 
MANG Ý NGHĨA CHIẾN 
LƯỢC 

Quyết định gia nhập APEC cách 
đây đúng 20 năm (1998) là quyết 
định có ý nghĩa chiến lược, đánh 
dấu bước triển khai quan trọng 
chính sách đối ngoại rộng mở, đa 
phương hóa, đa dạng hóa và hội 
nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, 
tạo động lực cho tiến trình đổi mới 
và hội nhập. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại 
giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh 
vấn đề trên tại Hội nghị “Việt Nam 
và APEC: 20 năm qua và chặng 
đường sắp tới” do Bộ Ngoại giao 
tổ chức ngày 30/11, tại Hà Nội. 
Theo Phó Thủ tướng trong hai thập 
kỷ ấy, Việt Nam đã đạt được 
những thành tựu to lớn trên con 
đường phát triển và hội nhập, đất 
nước thoát khỏi tình trạng kém 
phát triển, gia nhập nhóm nước 
đang phát triển có thu nhập trung 
bình, với bình quân đầu người tăng 
từ 350 USD năm 1998 lên gần 
2.400 USD hiện nay. 

Việt Nam đã trở thành thành viên 
tích cực, có trách nhiệm của các cơ 
chế hợp tác khu vực và toàn cầu, là 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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mắt xích quan trọng của nhiều liên 
kết kinh tế hàng đầu khu vực. 
Nhiều thành viên APEC đã trở 
thành đối tác quan trọng nhất về 
thương mại và đầu tư của Việt 
Nam. 13 trong 16 hiệp định thương 
mại tự do mà Việt Nam đã và đang 
đàm phán và ký kết là các hiệp 
định với 17 thành viên của APEC. 
Khu vực APEC chiếm 85% lượng 
khách quốc tế đến Việt Nam và 
80% lượng sinh viên Việt Nam du 
học ở nước ngoài, APEC thực sự là 
cầu nối đưa Việt Nam ra thế giới 
và mang thế giới đến VIệt Nam. 
Hai thập kỷ qua cũng ghi dấu giai 
đoạn chuyển mình sâu sắc của 
Diễn đàn, APEC đã trưởng thành 
vượt lên kỳ vọng, khẳng định vai 
trò là cơ chế hợp tác kinh tế hàng 
đầu khu vực, dẫn dắt tiến trình tự 
do hóa thương mại và đầu tư, thúc 
đẩy xu thế hợp tác, liên kết đa tầng 
nấc vì hòa bình và phát triển. 

Theo Phó Thủ tướng, APEC cần 
tiếp tục vươn lên để khẳng định vai 
trò không thể thiếu trong cấu trúc 
đa cực đang định hình. Phó Thủ 
tướng đề nghị cần xác định các 
mục tiêu và nội hàm hợp tác mới 
để tiếp tục duy trì các giá trị cốt lõi 
của APEC. Mọi sáng kiến, dự án, 
cơ chế hợp tác cần đặt người dân 
vào trung tâm của phát triển, tăng 

cường sự tham gia và mang lại lợi 
ích thiết thực cho người dân và 
doanh nghiệp. Cần nâng cao khả 
năng thích ứng và vai trò lãnh đạo 
của APEC trong quản trị kinh tế 
toàn cầu. 

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các 
bộ, ban, ngành tiếp tục chủ động 
đề xuất sáng kiến, ý tưởng, thể 
hiện vai trò nòng cốt trong nỗ lực 
triển khai các cam kết và chiến 
lược dài hạn của APEC. Việt Nam 
cần tiếp tục đóng góp tích cực 
trong xây dựng và triển khai tầm 
nhìn mới APEC cũng như đóng 
góp định hình cấu trúc mới ở khu 
vực. 

Phát biểu phiên khai mạc, Thứ 
trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao 
Bùi Thanh Sơn cho rằng 2018 là 
năm kỉ niệm 20 năm gia nhập 
APEC của Việt Nam, đánh dấu 
một bước ngoặt đáng tự hào trong 
tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế 
của đất nước. Trải qua hai thập kỷ, 
Việt Nam đã sát cánh cùng các 
thành viên APEC chung tay đóng 
góp thúc đẩy hợp tác và liên kết 
kinh tế khu vực, đưa APEC trở 
thành cơ chế liên kết kinh tế hàng 
đầu tại châu Á - Thái Bình Dương. 
Hội nghị “Việt Nam và APEC: 20 
năm qua và chặng đường sắp tới” 
là cơ hội để Việt Nam đúc kết 
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những thành tựu APEC đã đạt 
được, đánh giá những cơ hội và 
thách thức đặt ra cho Diễn đàn 
trong bối cảnh hiện nay, qua đó đề 
xuất định hướng hợp tác và nội 
hàm của Tầm nhìn APEC sau năm 
2020. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

VIỆT – HÀN THÚC ĐẨY HỢP 
TÁC VÀ CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ, KỸ THUẬT 

“Diễn đàn thương mại hoá công 
nghệ và sản phẩm Việt – Hàn, lĩnh 
vực phụ tùng và thiết bị thông 
minh” vừa diễn ra tại Hà Nội, 
hàng loạt biên bản ghi nhớ đã 
được ký kết nhằm thúc đẩy giao 
thương giữa doanh nghiệp hai 
nước. 

Sự kiện được tổ chức nhằm tăng 
cường giao lưu hợp tác về kinh tế 
thương mại thông qua giới thiệu về 
thị trường đầy tiềm năng của Việt 
Nam, một quốc gia đang dẫn đầu 
trong tăng trưởng kinh tế với Hàn 
Quốc - đất nước sở hữu nhiều công 
nghệ tiên tiến. 

Phát biểu tại diễn đàn, Giáo sư 
Kim Jae IL, Giám đốc Trung tâm 
hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, 
Đại học Đông A (Hàn Quốc) kỳ 
vọng đây sẽ là cơ hội để mở rộng 
tăng cường cơ hội hợp tác kinh 

doanh giữa các doanh nghiệp hai 
nước, đồng thời giúp doanh nghiệp 
hai nước cùng nhau phát triển, 
hướng tới tương lai. 

Tại Diễn đàn, bà Dương Thị Kim 
Liên - Phó giám đốc Dự án kết nối 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(LINKSME) cho biết, Hàn Quốc là 
quốc gia có đầu tư lớn thứ nhất vào 
Việt Nam, riêng Công ty điện tử 
Samsung đã chiếm tỷ lệ 25% sản 
lượng hàng hóa xuất khẩu của Việt 
Nam. Tuy nhiên, khi Samsung vào 
Việt Nam sản xuất công ty này 
mang theo toàn bộ các công ty 
công nghiệp sản xuất phụ trợ. 

Để đẩy mạnh sự tham gia sản 
xuất của các doanh nghiệp vừa và 
nhỏ của Việt Nam trong chuỗi 
cung ứng này thì Chính phủ cũng 
như các nhà tài trợ trong đó có 
USAID (Cơ quan phát triển quốc 
tế Hoa kỳ) dành sự ưu tiên hỗ trợ 
đặc biệt nâng cao năng lực cho các 
doanh nghiệp sản xuất của Việt 
Nam để đáp ứng được tiêu chuẩn 
cũng như yêu cầu của các công ty 
quốc tế. 

“Thông qua diễn đàn, chúng tôi 
kỳ vọng rất lớn vào sự hợp tác giữa 
các doanh nghiệp Hàn Quốc và 
Việt Nam, đặc biệt là những công 
nghệ, kỹ thuật mới của Hàn Quốc 
có thể hợp tác và chuyển giao tại 
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Việt Nam", Phó giám đốc Dự án 
kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa 
(LINKSME) bày tỏ. 

  (Theo vietq.vn) 
 
 

 
80 DN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC 
TRAO TẶNG GIẢI THƯỞNG 
CLQG NĂM 2018 

Là một trong những nội dung 
được công bố tại Phiên họp lần 
thứ nhất Hội đồng Quốc gia Giải 
thưởng Chất lượng Quốc gia 
(GTCLQG) năm 2018 vừa diễn ra 
ngày 16/11/2018 tại Hà Nội. 

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng cho biết, Bộ KH&CN đã 
giao cho Tổng cục TĐC làm cơ 
quan đầu mối để đánh giá, xem xét 
GTCLQG hằng năm. Đây là giải 
thưởng được cộng đồng doanh 
nghiệp, xã hội đánh giá cao bởi 
tính nghiêm túc với hàng loạt tiêu 
chí nghiêm ngặt, tạo điều kiện cho 
các doanh nghiệp tăng khả năng 
cạnh tranh, nâng cao năng suất 
chất lượng trong thời kỳ hội nhập. 
Giải thưởng cũng là dịp để tôn 
vinh các doanh nghiệp có hiệu 
quả, thành công trong sản xuất, 
kinh doanh; đóng góp nhiều trong 
việc đảm bảo chất lượng, năng 

suất, có uy tín, thương hiệu trên thị 
trường cả trong và ngoài nước.  

Từ tháng 5-8/2018, căn cứ vào 
đề nghị của Sở KH&CN các 
tỉnh/thành phố, Tổng cục TĐC đã 
ký quyết định thành lập 44 Hội 
đồng sơ tuyển. Sau khi được thành 
lập, các Hội đồng sơ tuyển đã triển 
khai việc xem xét hồ sơ và tiến 
hành đánh giá 126 doanh nghiệp 
đăng ký tham dự để lựa chọn 
doanh nghiệp tiêu biểu đủ điều 
kiện trình Hội đồng Quốc gia 
GTCLQG xem xét đề nghị Bộ 
KH&CN trình Thủ tướng Chính 
phủ ra quyết định tặng GTCLQG 
năm 2018. Năm 2018 sẽ có 39 
tỉnh/thành phố có doanh nghiệp đủ 
điều kiện thực hiện đề xuất tặng 
GTCLQG. 

Đến ngày 10/10/2018, cơ quan 
thường trực GTCLQG đã tiếp 
nhận từ 39 Hội đồng sơ tuyển tỉnh, 
thành phố với 80 hồ sơ doanh 
nghiệp đủ điều kiện để đề xuất Hội 
đồng Quốc gia xem xét đề nghị Bộ 
KH&CN trình Thủ tướng Chính 
phủ tặng GTCLQG. Trong đó, có 
34 doanh nghiệp được đề xuất trao 
Giải vàng GTCLQG và 46 doanh 
nghiệp được đề xuất trao 
GTCLQG. 

Cơ quan thường trực GTCLQG 
đã thực hiện việc tiếp nhận và xem 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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xét 80 hồ sơ của các doanh nghiệp 
được tỉnh, thành phố đề xuất trao 
giải đúng quy định tại Nghị định 
74/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

Cũng tại phiên họp đầu tiên Hội 
đồng Quốc gia GTCLQG năm 
2018, các thành viên của Hội đồng 
đã có những góp ý, trao đổi thẳng 
thắn về việc xem xét, thông qua 80 
hồ sơ doanh nghiệp đề nghị Bộ 
KH&CN trình Thủ tướng Chính 
phủ ra quyết định tặng GTCLQG 
năm 2018; xem xét, đánh giá tại 
chỗ trên cơ sở 34 doanh nghiệp 
được Hội đồng sơ tuyển các tỉnh, 
thành phố đề nghị trao Giải Vàng 
GTCLQG 2018. 

Được biết, thời gian dự kiến họp 
báo công bố kết quả GTCLQG 
năm 2018 sẽ diễn ra vào ngày 
05/3/2019 và Lễ trao GTCLQG 
năm 2018 vào ngày 10/3/2019 tại 
Hà Nội. 

  (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Phát triển công nghệ điện 
thoại di động để phát hiện HIV  

Việc kiểm soát virus gây suy 
giảm miễn dịch ở người (HIV), 
một rối loạn tự miễn làm tê liệt hệ 
miễn dịch bằng cách tấn công các 

tế bào khỏe mạnh, vẫn là thách 
thức toàn cầu to lớn đối với sức 
khỏe của người dân tại các nước 
đang phát triển thiếu cơ sở hạ 
tầng và chuyên gia y tế được đào 
tạo. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh 
viện Phụ nữ Brigham (Hoa Kỳ) đã 
thiết kế được một công cụ chẩn 
đoán di động, giá cả hợp lý sử 
dụng điện thoại di động và công 
nghệ nano để phát hiện virus HIV 
và theo dõi việc kiểm soát virus 
trong các khu vực có nguồn lực 
hạn chế.  

 
 "Phát hiện sớm HIV là rất quan 

trọng để ngăn ngừa sự tiến triển và 
truyền nhiễm bệnh. HIV cần được 
theo dõi về lâu dài, có thể gây khó 
khăn khi bệnh nhân phải đi đến 
phòng khám hoặc bệnh viện mới 
làm được việc này", TS. Hadi 
Shafiee tại Bệnh viện Phụ nữ 
Brigham cho biết. "Hệ thống điện 
thoại di động tốc độ nhanh và giá 
rẻ là một phương pháp mới để phát 
hiện bệnh nhiễm trùng cấp tính, 
làm giảm nguy cơ lây truyền virus 
và cũng có thể được sử dụng để 
phát hiện sự thất bại sớm trong 

TIN NGẮN KH&CN 
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điều trị”. 
Các phương pháp truyền thống 

theo dõi virus HIV rất tốn kém, 
cần sử dụng phản ứng chuỗi trùng 
hợp (PCR). Nhóm nghiên cứu đã 
tìm cách thiết kế một công cụ đơn 
giản, giá cả hợp lý để xét nghiệm 
và theo dõi HIV cho người dân tại 
các nước đang phát triển ít được 
tiếp cận với dịch vụ chăm sóc y 
tế.  

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng 
công nghệ nano kết hợp với vi 
mạch, điện thoại di động và phụ 
điện điện thoại in 3D để thiết lập 
nền tảng xác định các axit nucleic 
ARN của virus từ một giọt máu. 
Thiết bị phát hiện ra axit nucleic 
HIV khuếch đại bằng cách theo 
dõi trên điện thoại chuyển động 
của các chuỗi ADN mà không cần 
đến thiết bị cồng kềnh hoặc đắt 
tiền. Độ chính xác của phát hiện 
được đánh giá thông qua mức độ 
đặc hiệu và độ nhạy. 

Theo kết quả nghiên cứu, công 
cụ mới cho phép phát hiện HIV 
với độ đặc hiệu là 99,1% và độ 
nhạy 94,6% ở giá trị ngưỡng cấp 
độ lâm sàng là 1.000 phần tử 
virus/ml. Xét nghiệm được thực 
hiện cho kết quả trong vòng một 
giờ. Đáng chú ý, tổng chi phí vật 
liệu của vi mạch, phụ kiện điện 

thoại và thuốc thử chỉ mất chưa 
đến 5 USD cho mỗi xét nghiệm. 

(Theo NASATI) 
 

 Phương pháp xét nghiệm máu 
mới phát hiện 8 loại ung thư 
khác nhau 

Phát hiện ung thư là một công 
việc khó khăn, liên quan đến 
những phương pháp chẩn đoán 
phức tạp như nội soi ruột kết, chụp 
X quang, và các khối u thường chỉ 
được nhận biết khi chúng đạt tới 
kích thước nhất định. 

Trong nghiên cứu đăng trên tạp 
chí Science Translational Medicine 
vào tháng 11/2018, các nhà khoa 
học tại Viện Nghiên cứu Ung thư 
Cambridge (Anh) đã tìm ra giải 
pháp thay thế tốt hơn, đó là biện 
pháp xét nghiệm máu đơn giản, ít 
xâm lấn có khả năng phát hiện sớm 
8 loại ung thư khác nhau. 

 Trong phương pháp mới, nhóm 
nghiên cứu nhận biết DNA của tế 
bào ung thư đang lưu thông trong 
dòng máu, dựa trên sự khác biệt về 
kích thước của các đoạn DNA bắt 
nguồn từ khối u và mô khỏe mạnh. 

 Phương pháp của họ đã phát hiện 
được bệnh ung thư đại trực tràng, 
mật, buồng trứng, vú và ung thư da 
với độ chính xác 94% trong số 68 
bệnh nhân được xét nghiệm. Tỷ lệ 
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thành công thấp hơn khi phát hiện 
ung thư tuyến tụy, thận và não, với 
độ chính xác bằng 65% trong số 57 
bệnh nhân. 

(Theo khoahocphattrien) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Chung kết Cuộc thi khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia  

Vượt qua 10 startup xuất sắc 
nhất, nhà vô địch Cuộc thi khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia năm 
2018 là Abivin, đơn vị cung cấp 
giải pháp Tối ưu hóa Chuỗi cung 
ứng trên nền tảng AI dành cho các 
doanh nghiệp, nhận được giải 
thưởng là khóa huấn luyện tăng 
cường đặc biệt trị giá 1200 đô la. 
Đội thắng cuộc cũng giành được 
vé tham quan và học tập tại Silicon 
Valley tại Hoa kỳ và tham gia cuộc 
thi Startup World Cup tại Mỹ với 
cơ hội nhận được phần thưởng trị 
giá 1 triệu đô la. 

Đây là kết quả của Chung kết 
cuộc thi Khởi nghiệp sáng tạo cuộc 
gia được tổ chức ngày 01/12/2018, 
tại TP. Đà Nẵng. Cuộc thi Khởi 
nghiệp sáng tạo quốc gia 
(Innovative Technotrepreneur 
Contest, ITC) là hoạt động nổi bật 
trong khuôn khổ Techfest 2018. 

Tham gia cuộc thi là các doanh 
nghiệp khởi nghiệp xuất sắc thuộc 

các làng chuyên môn (Công nghệ 
nông nghiệp, Công nghệ tài chính, 
Công nghệ y tế, Công nghệ giáo 
dục, Du lịch, Công nghệ 4.0 và 
khởi nghiệp tác động xã hội), 
doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc 
đã chiến thắng các cuộc thi khởi 
nghiệp tại địa phương. Các đội thi 
tham gia vòng chung kết có 3 phút 
thuyết trình và 2 phút trả lời câu 
hỏi bằng tiếng anh từ Ban giám 
khảo. 

 Ban tổ chức của Cuộc thi năm 
nay là các đại diện đến từ các Quỹ 
đầu tư, nhà đầu tư như: Venture 
Capital, Vinacapital, Scientist of 
Nexus Frontier Tech, Cengroup, 
JN Capital & Growth Advisory... 

 Theo đó các giải lần lượt được 
trao cho: Giải nhì: VP 9,  startup 
chuyên sản xuất thiết bị điện tử và 
phần mềm, dịch vụ trong lĩnh vực 
truyền dẫn âm thanh và hình ảnh 
qua Internet, đội giải nhì nhận 
được phần thưởng là một chuyến 
đi tham quan hệ sinh thái khởi 
nghiệp Hàn Quốc; Giải ba được 
trao cho đội Medlink, nền tảng kết 
nối công ty dược và nhà thuốc 
nhằm giảm chi phí kinh doanh tối 
đa cho công ty dược đã giành giải 
ba của cuộc thi năm nay, đội giải 
ba nhận được phần thưởng là một 
chuyến đi tham quan hệ sinh thái 
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khởi nghiệp Hàn Quốc. 
 Bên cạnh các giải thưởng cho 

đội thắng cuộc, còn có giải thưởng 
của các nhà tài trợ. KisStartup 
dành tặng 3 giải thưởng là 3 khóa 
huấn luyện tăng cường trị giá 1000 
USD cho đội Medlink; Appa 
group, với giải pháp nông nghiệp 
thông minh được tạo ra với mục 
tiêu giải quyết các bài toán nông 
nghiệp giành giải thưởng là 
chương trình ươm tạo và kết nối 
với hệ sinh thái FoodAlfa trị giá 
1000 đô la; Abivin, đơn vị cung 
cấp giải pháp Tối ưu hóa Chuỗi 
cung ứng trên nền tảng AI dành 
cho các doanh nghiệp giành giải 
thưởng là khóa huấn luyện tăng 
cường đặc biệt trị giá 1200 đô la.  

  (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Kết nối hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo quốc tế 

Ngày 30/11, tại TP. Đà Nẵng đã 
diễn ra sự kiện Kết nối hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo quốc tế. Sự 
kiện là một trong những chương 
trình thuộc khuôn khổ Ngày hội 
khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) Quốc gia (TECHFEST 
VIET NAM 2018). 

Các diễn giả đến từ các tổ chức 
quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm về 
ĐMST, sử dụng nguồn tài nguyên 

thiên nhiên như nguồn năng lượng 
tái tạo, việc sử dụng nguồn tài 
nguyên thiên nhiên ở quốc gia 
mình cũng như một số ý kiến cho 
Việt Nam nhằm góp phần phát 
triển kinh tế - xã hội Việt Nam 
theo hướng bền vững. 

Diễn giả Denis Brunetti, Tổng 
GĐ Ericsson Việt Nam, Myanmar, 
Campuchia, Lào – Đồng Chủ tịch 
Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại 
Việt Nam đã phát biểu ra mắt sáng 
kiến Trung tâm ĐMST về Internet 
vạn vật; Ông Sieng Van Tran – 
Chủ tịch Dragonchain Academy đã 
có bài diễn thuyết về Blockchain. 
Bài diễn thuyết tập trung các vấn 
đề chính như vai trò quan trọng của 
cuộc cách mạng công nghiệp lần 
thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ trên 
toàn cầu, trong đó có Việt Nam, 
chia sẻ một số kinh nghiệm có thể 
áp dụng tại Việt Nam. 

Ngoài ra, Chương trình cũng còn 
một số bài diễn thuyết quan trọng 
của các diễn giả khác như “Xây 
dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST thông qua thành phố thông 
minh” của ông Jeawon Peter Chun 
– Giám đốc điều hành của XnTree 
Asia; bà Khor Qianyi đến từ Qũy 
đầu tư mạo hiểm Quest Ventures, 
Singapore với bài diễn thuyết chia 
sẻ về kinh nghiệm quốc tế về 
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những sáng kiến đặc thù cho địa 
phương để thúc đẩy phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp quốc gia. 

Phát biểu tại chương trình nhiều 
ý kiến đại biểu đã đánh giá cao bài 
diễn thuyết của các diễn giả đến từ 
nhiều quốc gia trên thế giới và chia 
sẻ trong những năm tới sẽ tiếp tục 
tham gia các hoạt động của 
Techfest tại Việt Nam. Nhiều cá 
nhân, tổ chức cũng ngỏ ý sẽ có 
những hoạt động hữu ích hỗ trợ 
các doanh nghiệp Việt Nam tham 
gia khởi nghiệp. Chương trình 
được đánh giá là hoạt động rất hữu 
ích cho các tổ chức, cá nhân quan 
tâm đến khởi nghiệp, ĐMST, tạo 
điều kiện để các tổ chức, cá nhân 
trên thế giới quan tâm đến vấn đề 
này cùng nắm tay hợp tác để thúc 
đẩy sự phát triển của hoạt động 
khởi nghiệp ĐMST toàn cầu. 

Tại chương trình cũng đã ra mắt 
“Hiệp hội nhà đầu tư thiên thần 
Việt Nam - Vietnam Angel 
Network”; Lễ ký kết hợp tác giữa 
OIV và French Tech Viet – là một 
cộng đồng và một mạng lưới trực 
tuyến được hỗ trợ bởi Chính phủ 
Pháp; Lễ ký kết hợp tác giữa VAN 
và Hiệp hội Nhà đầu tư thiên thần 
Đông Nam Á - Business Angel 
Network of Souteast (BANSEA);... 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội nghị chuyên đề "Phụ nữ 
khởi nghiệp sáng tạo - Cơ hội và 
thách thức"  

Sáng ngày 18/11, tại Trung tâm 
Hội nghị tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ 
tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp 
cùng Sở Khoa học Công nghệ tỉnh 
và Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
(SVF) đã tổ chức Hội nghị chuyên 
đề "Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo - 
Cơ hội và thách thức" nhằm nâng 
cao nhận thức của phụ nữ về hoạt 
động khởi nghiệp sáng tạo, phát 
triển kinh doanh, nhằm thay đổi 
nhận thức, phát huy tiềm năng, sự 
sáng tạo và khơi dậy tinh thần khởi 
nghiệp của phụ nữ. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã 
được ông Phạm Duy Hiếu, Tổng 
Giám đốc Ngân hàng TMCP An 
Bình, Phó Chủ tịch Thường trực 
Quỹ khởi nghiệp doanh nghiệp 
KH-CN Việt Nam chia sẻ một số 
kinh nghiệm về vấn đề “Tư duy 
khởi nghiệp”. Đồng thời, các đại 
biểu tham dự hội nghị còn được 
tham gia giao lưu, tọa đàm chia sẻ 
về tình hình khởi nghiệp của chị 
em phụ nữ nói chung trên địa bàn 
tỉnh, những vấn đề về cách thức 
kết nối, tiếp cận cơ hộ, thách thức 
mà chị em phải gặp. Chính vì vậy, 
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để tiếp tục tạo nên sức mạnh tổng 
thể khơi nguồn sáng tạo cho phụ 
nữ khởi nghiệp sáng tạo cần có sự 
phối hợp chặt chẽ của các cấp, các 
ngành, phụ nữ cần đẩy mạnh tuyên 
truyền nâng cao nhận thức về khởi 
nghiệp góp phần thực hiện thành 
công mục tiêu phát triển kinh tế - 
văn hóa xã hội trên địa bàn tỉnh. 
Đẩy mạnh các phong trào thi đua, 
các cuộc vận động nhằm huy động 
nội lực của các tầng lớp phụ nữ 
trong tỉnh giúp nhau khởi nghiệp, 
phát triển kinh tế, giảm nghèo. 
Phối hợp tổ chức tốt các hoạt động 
kết nối, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp 
tiếp cận các dịch vụ, nguồn lực, 
tăng cường khai thác, sử dụng có 
hiệu quả các nguồn vốn vay, nguồn 
Quỹ hỗ trợ của tỉnh; tổ chức các 
hoạt động tôn vinh, nhân rộng các 
ý tưởng khởi nghiệp thành công. 

 (Theo Sở KH&CN BR-VT) 
 

 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 “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, cùng với sự 
tham gia của các chuyên gia trong 
lĩnh vực nông nghiệp đến từ Sở 
NN&PTNT TP HCM, Viện Công 
nghệ sinh học và Thực phẩm – 
Trường ĐH Công nghiệp TP 
HCM và các đại biểu là đại diện 
các sở, ban, ngành, doanh nghiệp 
và hợp tác xã trong tỉnh.    

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 –
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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) 
 

 Hội đồng tư vấn đánh giá, 
nghiệm thu kết quả thực hiện Dự 
án “Xây dựng mô hình thí điểm 
ngã tư thông minh” 

 Sáng ngày 22/11, Sở KH&CN

 tổ chức Hội đồng tư vấn đánh 
giá, nghiệm thu kết quả thực hiện 
Dự án “Xây dựng mô hình thí 
điểm ngã tư thông minh (tại 01 
điểm giao lộ đường Huỳnh Minh 
Thạch và 27/4 thị trấn Phước 
Bửu, huyện Xuyên Mộc)”. Chủ 
tịch hội đồng là ông Mai Thanh 
Quang – Giám đốc Sở KH&CN. 
Dự án do ThS. Lê Thị Quỳnh 
Trang làm chủ nhiệm, Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ KH&CN là cơ 
quan chủ trì.  

Trong 22 tháng triển khai, Hệ 
thống giao thông thông minh giám 
sát bằng camera tại 01 điểm giao 
lộ đường Huỳnh Minh Thạnh và 
đường 27/4 thị trấn Phước Bửu, 
huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu được xây dựng trên nên 
tảng ứng dụng công nghệ thông 
tin đặc biệt là hệ thống ứng dụng 
công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và 
dữ liệu lớn (BigData) vào công tác 
đảm bảo trật tự, an toàn giao 
thông. Các đề xuất kỹ thuật, tiêu 
chuẩn trong thiết kế dự án được 
cập nhật về công nghệ tiên tiến và 
thiết kế chi tiết phù hợp với thực 
tế tại địa phương và tính toán khả 
năng mở rộng, kết nối vào các hệ 
thống giao thông thông minh 
trong tương lai của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. Hệ thống hoàn thành 
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đã được chuyển giao cho Công an 
huyện Xuyên Mộc áp dụng vào 
thực tế và bước đầu mang lại 
nhiều hiệu quả tích cực như: Xuất 
được các báo cáo để biết rõ được 
tình hình tham gia giao thông của 
người dân trong địa phương lưu 
thông qua giao lộ; Đưa ra các con 
số chính xác cụ thể để xử phạt 
đúng người, đúng hành vi vi 
phạm; Việc xử lí vi phạm giao 
thông nhanh chóng, kịp thời, hỗ 
trợ cung cấp bằng chứng có căn 
cứ pháp lí; Tạo hiệu ứng tích cực 
giúp nâng cao ý thức tự giác chấp 
hành pháp luật về an toàn giao 
thông cho mọi người khi tham gia 
giao thông; Góp phần giữ gìn an 
ninh trật tự: trật tự xã hội, trật tự 
nơi công cộng, phát hiện các hành 
vi cướp giật, trộm cắp, trấn lột, 
hành động biểu tình, đánh nhau, 
bán hàng lấn chiếm vỉa hè. 

 Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, 
tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện 
đề tài theo góp ý của Hội đồng. 

(Theo Sở KH&CN BR-VT) 
 

  
 

 
 Máy làm đá tuyết từ nước 

biển  
Mới đây các nhà khoa học thuộc 

Trung tâm Phát triển công nghệ 
cao (Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam) đã nghiên cứu chế tạo thành 
công máy làm đá tuyết từ nước 
biển phục vụ bảo quản hải sản 
đánh bắt xa bờ. 

Máy được chế tạo bằng các vật 
liệu có khả năng chịu ăn mòn của 
nước biển như: inox 316, nhựa 
PVC. Máy nén, bộ phận tách dầu, 
dàn ngưng, các thiết bị khác đều 
sử dụng loại chuyên dùng cho tàu 
biển, đảm bảo độ bền và độ tin 
cậy. Máy có chức năng ghi và 
hiển thị thời gian máy chạy, sản 
lượng đá, lượng tiêu thụ nhiên liệu 
của máy trong mỗi chuyến đi biển, 
giúp chủ tàu có thể kiểm tra và 
theo dõi một cách dễ dàng. Máy 
cho phép lựa chọn và điều chỉnh 
độ đậm đặc của sản phẩm đá tuyết 
trong dải từ 25-95% hoặc theo 
nhiệt độ xác định. Với những máy 
không có màn hình hiển thị thông 
tin (để giảm giá thành) thì người 
sử dụng có thể dùng điện thoại 
thông minh kết nối không dây để 
đọc các thông tin của máy như: 
sản lượng đá, lượng dầu tiêu hao, 
thời gian máy chạy, thông tin về 
bảo dưỡng... Máy có quy trình lắp 
đặt và vận hành đơn giản, tự động 
hóa trong điều chỉnh thời gian, 
nhiệt độ, phù hợp với quy trình 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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bảo quản hải sản.  
Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm 

Phát triển công nghệ cao, Viện 
Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, 
Hà Nội; Tel: 024.37916281-
37916283. 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 

 Thiết bị phân tích vết thủy 
ngân 

 Các nhà khoa học thuộc Viện 
Hóa học (Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam) đã nghiên cứu và phát 
triển thành công hệ thiết bị phân 
tích vết thủy ngân (Hg) phục vụ 
quan trắc môi trường và kiểm soát 
thực phẩm. 

Thiết bị có giới hạn phát hiện 
thấp hơn 0,1 ppb, đáp ứng được 
các yêu cầu phân tích hàm lượng 
siêu vết thủy ngân trong các mẫu 
môi trường và thực phẩm; đặc biệt 
giá thấp hơn nhiều so với thiết bị 
ngoại nhập.  

Hệ thiết bị có nhiều điểm mới và 
ưu việt hơn so với các nghiên cứu, 
sáng chế và giải pháp hữu ích 
trước đây. Hệ tạo hơi thủy ngân 
tăng cường quá trình làm giàu hơi 
thủy ngân nhờ quá trình tuần hoàn 
trong hệ và hoạt động của van 4 
chiều và loại trừ ảnh hưởng của 
hơi nước gây sai số dương sau khi 

đi qua bình làm lạnh bẫy hơi 
nước; loại trừ ảnh hưởng làm 
nhiễu tín hiệu của hơi axit khi đi 
qua bẫy axit. Hệ ghi đo và thu phổ 
hấp thụ nguyên tử của thủy ngân 
giúp tăng độ nhạy nhờ sử dụng 
cuvet hình chữ U. Hệ này chỉ bao 
gồm một đèn thuỷ ngân và 
detector, nhỏ gọn và không phức 
tạp như hệ thiết bị quang phổ hấp 
thụ nguyên tử truyền thống, có thể 
đưa ra phân tích ngoài hiện 
trường. Chương trình phần mềm 
giúp điều khiển toàn bộ quá trình 
phản ứng tạo hơi thủy ngân, quá 
trình ghi đo và thu phổ hấp thụ 
nguyên tử của thủy ngân hoàn 
toàn tự động, đồng thời cho phép 
ghi và phân tích dữ liệu trên máy 
tính. Thiết bị vận hành ổn định, độ 
nhạy cao, độ lặp lại tốt, độ chính 
xác cao, đơn giản, tự động. Các 
thông số kỹ thuật cơ bản của hệ 
thiết bị như sau: kích thước: 
58,5x37x31 cm; khối lượng: 23,5 
kg; nguồn điện: 220-100W; độ 
nhạy: 0,2 ng; sai số: 5%; độ lặp 
lại: <1,5%; thời gian phân tích: 1 
phút. 

Chi tiết xin liên hệ: Viện Hóa 
học - Viện Hàn lâm KH&CN Việt 
Nam. 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu 
Giấy, Hà Nội; Tel: 024.37563180. 

(khoahocvacongnghevietnam) 
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THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 
PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC 
PHÁT TRIỂN THÔNG TIN 
QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, 
TẦM NHÌN 2030 

Ngày 08/11/2018, Thủ tướng 
Chính phủ đã ra quyết định phê 
duyệt Chiến lược phát triển thông 
tin quốc gia đến năm 2025, tầm 
nhìn 2030 trên các loại hình thông 
tin: báo chí, xuất bản, thông tin 
công cộng trên Internet, thông tin 
cơ sở (Quyết định số 1497/QĐ-
TTg). Quyết định này có hiệu lực 
kể từ ngày ký ban hành. 

Theo đó, việc ban hành Chiến 
lược phát triển thông tin quốc gia 
đến năm 2025, tầm nhìn 2030 
nhằm tiếp tục phát triển nhanh, 
mạnh, vững chắc với cơ cấu, quy 
mô hợp lý các loại hình thông tin 
theo hướng chuyên nghiệp, hiện 
đại, chất lượng, hiệu quả, phù hợp 
với xu thế phát triển khoa học và 
công nghệ, thông tin, truyền thông 
thế giới, đáp ứng quyền tiếp cận 
thông tin của nhân dân, phù hợp 
với sự phát triển kinh tế – xã hội 
của đất nước. 

Cụ thể, mục tiêu đề ra đến năm 
2025, 100% người dân ở vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo được 
tiếp cận báo in hoặc báo điện tử 
phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông 
tin tuyên truyền thiết yếu; giảm tỷ 
lệ mất cân đối trong thụ hưởng các 
sản phẩm báo chí giữa khu vực 
thành phố, thị xã và các vùng nông 
thôn, vùng miền núi, vùng sâu, 
vùng xa, đạt mức 60%/40%; tăng 
số lượng tạp chí khoa học; 80% cơ 
quan báo chí hoạt động, vận hành 
mô hình tòa soạn hội tụ, phù hợp 
với sự phát triển khoa học, công 
nghệ trên thế giới… 

Đối với báo nói, báo hình, Chiến 
lược đặt mục tiêu đến năm 2025, 
70% người dân ở vùng sâu, vùng 
xa, biên giới, hải đảo được nghe, 
xem các kênh phát thanh, kênh 
truyền hình phục vụ nhiệm vụ 
chính trị, thông tin tuyên truyền 
thiết yếu của quốc gia và địa 
phương; 100% dân số các vùng 
còn lại được nghe, xem các 
chương trình này. Tăng thời lượng 
phát sóng của các chương trình 
phát thanh, truyền hình phục vụ 
nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên 
truyền thiết yếu của quốc gia và 
địa phương; các kênh Trung ương 
bảo đảm phát sóng 24 giờ/ngày. 

Đối với loại hình thông tin điện 
tử, đến năm 2025, 100% cơ quan 
hành chính nhà nước, đặc biệt là 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND 
các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương sử dụng cổng/trang 
thông tin điện tử và mạng xã hội 
để thực hiện tuyên truyền, phổ 
biến, cung cấp thông tin, tiếp nhận 
và phản hồi ý kiến của người dân 
về việc thực hiện quản lý nhà nước 
của ngành, của địa phương. Phấn 
đấu đến năm 2025, 100% các trang 
tin điện tử cung cấp dịch vụ hành 
chính công trên mạng Internet đáp 
ứng yêu cầu về kỹ thuật, nội dung 
thông tin, xác thực người dùng;… 

Để hiện thực hóa các mục tiêu, 
Chiến lược đề ra các nhóm giải 
pháp trọng tâm về cơ chế chính 
sách, tài chính, nguồn nhân lực. 
Trong đó, nhấn mạnh nhóm giải 
pháp về khoa học công nghệ, tập 
trung đẩy mạnh việc thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến đáp ứng 
nhu cầu của cơ quan, tổ chức và 
người dân theo Chương trình quốc 
gia về ứng dụng công nghệ thông 
tin (CNTT) trong cơ quan nhà 
nước. Tiếp tục chuẩn hóa hệ thống 
thông tin các cơ quan chức năng, 
đảm bảo thông tin nhanh nhạy, 
thuận tiện cho việc tra cứu, sử 
dụng. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT 
và các tiến bộ khoa học kỹ thuật 
cho các loại hình thông tin theo xu 
hướng chung của thế giới; đẩy 

mạnh nghiên cứu khoa học về 
công tác thông tin, quản lý thông 
tin, đặc biệt là thông tin điện tử. 
Tổ chức nghiên cứu ứng dụng và 
chuyển giao CNTT phục vụ phát 
triển thông tin trên mạng; từng 
bước hiện đại hóa cơ sở vật chất 
kỹ thuật và công nghệ xuất bản để 
phát triển xuất bản phẩm điện tử, 
chuyển đổi phương thức phát hành 
từ phát hành truyền thống sang 
phát hành điện tử. 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Thông tin và Truyền thông rà soát, 
sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện cơ 
chế, chính sách, pháp luật tạo điều 
kiện cho các loại hình thông tin 
phát triển; chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, cơ quan liên quan hoàn 
thiện chính sách nhằm phát triển 
và quản lý tốt xuất bản phẩm, quản 
lý phim, ảnh, các chương trình của 
nước ngoài đưa lên truyền hình, 
mạng Internet… UBND các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
căn cứ vào Chiến lược phát triển 
thông tin quốc gia đến năm 2025, 
tầm nhìn 2030, tổ chức xây dựng 
kế hoạch phát triển thông tin tại 
địa phương. Thực hiện chế độ báo 
cáo, phán ảnh, kiến nghị các biện 
pháp xử lý những vướng mắc phát 
sinh về Bộ TT&TT. 

 (Tổng hợp) 


