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THỦ TƯỚNG DỰ HỘI NGHỊ 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị 
"Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 
sáng tạo - Một trụ cột cho phát 
triển kinh tế-xã hội của Việt Nam". 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội 
nghị Khoa học, Công nghệ và Đổi mới 

sáng tạo sáng 15/5 

Sự kiện do Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN), Đại sứ quán 
Australia tại Việt Nam, Liên minh 
Đổi mới phát triển quốc tế (IDIA) 
đồng tổ chức. 

Đây là diễn đàn để các bộ, 
ngành, địa phương của Việt Nam 
và các đối tác quốc tế trao đổi về 
cách thức mà khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo thực sự có thể 
đóng góp cho tăng trưởng kinh tế-
xã hội ở Việt Nam. 

Hội nghị cũng là cơ hội để các 
nhà hoạch định chính sách, các nhà 
khoa học, doanh nghiệp Việt Nam 

trao đổi, tăng cường liên kết với 
mạng lưới IDIA lần đầu tiên nhóm 
tập hợp tại Việt Nam. 

Chia sẻ về ý nghĩa việc tổ chức 
hội nghị Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Bùi Thế Duy cho biết, đây là lần 
đầu tiên các chuyên gia, lãnh đạo 
của các quốc gia, quỹ, tổ chức 
hàng đầu thế giới về đổi mới sáng 
tạo từ IDIA họp tại Việt Nam và 
cùng tham dự hội nghị với sự tham 
dự của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, 
các bộ, ngành, địa phương của Việt 
Nam.  

Hội nghị diễn ra vào thời điểm 
Việt Nam đang tập trung xây dựng 
Chiến lược phát triển kinh tế - xã 
hội 10 năm (giai đoạn 2021-2030) 
nên đây là cơ hội để các chuyên 
gia đến từ các quốc gia, tổ chức 
hàng đầu quốc tế về đổi mới sáng 
tạo tham vấn cho định hướng phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, 
trong đó, khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo được xác định là 
một trụ cột mới. 

Hiện nay, trước những yêu cầu 
và thách thức mới, Việt Nam tiếp 
tục lựa chọn khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo là một trong 
những trụ cột để phát triển. Trong 
quá trình đó, Việt Nam luôn nhận 
được sự quan tâm, phối hợp của 
bạn bè trên thế giới, các quốc gia 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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hàng đầu về đổi mới sáng tạo, tổ 
chức tài trợ về đổi mới sáng tạo, 
cũng như các quỹ hàng đầu như: 
Quỹ Bill & Melinda Gates, Quỹ 
Đổi mới sáng tạo toàn cầu, Quỹ 
Rockefeller... đến cùng trao đổi về 
các giải pháp nhằm thúc đẩy sự 
phát triển của khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo đóng góp thực 
chất hơn vào phát triển đất nước. 

IDIA gồm các tổ chức thành viên 
từ các chính phủ, tổ chức quốc tế, 
các quỹ về đổi mới sáng tạo hàng 
đầu thế giới (từ các nhà tài trợ đa 
phương như Ngân hàng Thế giới, 
Chương trình Phát triển LHQ) đến 
các nhà tài trợ song phương quan 
trọng (Tổ chức viện trợ Australia, 
Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa 
Kỳ, Tổ chức viện trợ Vương quốc 
Anh…), các tổ chức tư nhân lớn 
(Quỹ Rockefeller và Quỹ Bill & 
Melinda Gates). 

Những kinh nghiệm và ý kiến 
tham vấn của các chuyên gia tại 
Hội nghị sẽ là những thông tin quý 
báu, hữu ích, đóng góp cho quá 
trình xây dựng Chiến lược phát 
triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-
2030 của Việt Nam. 

Theo chương trình, Hội nghị sẽ 
nghe Báo cáo nghiên cứu về tương 
lai kinh tế số Việt Nam. Báo cáo là 
kết quả của sự hợp tác kéo dài 18 

tháng giữa CSIRO/Data61 của 
Australia và Bộ Khoa học và Công 
nghệ. 

Hội nghị nằm trong khuôn khổ 
“Tuần lễ Đổi mới sáng tạo” diễn ra 
từ ngày 13-17/5 tại Hà Nội, hướng 
đến mục tiêu tìm hiểu về các công 
cụ, công nghệ và xu hướng khác 
nhau liên quan đến cuộc cách 
mạng 4.0, các rủi ro hoặc lợi ích 
tiềm năng của chúng đối với sự 
bình đẳng, sự bao trùm và các kết 
quả phát triển ở Việt Nam và một 
số nước khác. 

Việc lần đầu tiên IDIA đến họp 
nhóm Việt Nam được giới chuyên 
môn đánh giá là có ý nghĩa lớn bởi 
đây là một liên minh tập hợp các 
quốc gia hàng đầu thế giới về đổi 
mới sáng tạo như: các chính phủ 
Mỹ, Anh, Australia, Thụy Điển, 
Canada và các tổ chức quốc tế 
hàng đầu như: World Bank, 
UNDP, Unicef cũng như các Quỹ 
Đổi mới sáng tạo toàn cầu, Bill & 
Melinda Gates, Quỹ Rockefeller... 
Liên minh luôn quan tâm đến vai 
trò thúc đẩy khoa học, công nghệ, 
đổi mới sáng tạo để phát triển kinh 
tế - xã hội. IDIA tổ chức họp nhóm 
hai năm một lần.  

   (Tổng hợp) 
 

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
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ĐÃ GÓP PHẦN QUAN TRỌNG 
THAY ĐỔI CƠ CẤU KINH TẾ 

Nhiều công trình khoa học đã 
góp phần quan trọng thay đổi cơ 
cấu kinh tế, tăng năng suất lao 
động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
ở mức cao, các công trình nghiên 
cứu khoa học cơ bản, khoa học 
ứng dụng, khoa học xã hội đã để 
lại nhiều dấu ấn trong tiến trình 
của đất nước, trong đời sống xã 
hội và góp phần vào sự phát triển 
của khoa học thế giới. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy 
viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung 
ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên 
giáo Trung ương cho biết tại buổi 
“Gặp mặt trí thức khoa học và 
công nghệ (KH&CN) tiêu biểu 
năm 2019”, ngày 14/5 tại Hà Nội, 
do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ 
chức nhân dịp kỷ niệm Ngày 
KH&CN Việt Nam 18/5. 

Buổi gặp mặt có sự tham dự của 
100 đại biểu là các nhà trí thức, 
khoa học đã đạt các giải 
thưởng KH&CN trong nước, quốc 
tế (giải thưởng Hồ Chí Minh, giải 
thưởng Kovalevskaia…); các nhà 
giáo, nhà khoa học hoạt động trong 
khối viện, trường có nhiều thành 
tích đóng góp cho sự phát triển của 
KH&CN… cùng các đại biểu các 
cơ quan có liên quan. 

Phát huy vai trò tiên phong của 
đội ngũ trí thức 

Đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn 
mạnh: “Đảng, Nhà nước và nhân 
dân luôn đánh giá cao những đóng 
góp to lớn của đội ngũ trí thức, nhà 
khoa học, những người không quản 
ngày đêm khắc phục những khó 
khăn, thử thách, luôn miệt mài 
nghiên cứu, sáng tạo, có những 
đóng góp to lớn đối với xây dựng, 
phát triển và bảo vệ đất nước”. 

 
Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại 

hội nghị. 

Đồng chí Võ Văn Thưởng cho 
biết thêm, trong những năm qua, 
nhiều chủ trương đường lối, chính 
sách của Đảng, Nhà nước về phát 
triển đội ngũ trí thức đã đi vào 
cuộc sống và phát huy hiệu quả. 
Đảng, Nhà nước luôn coi KH&CN 
là quốc sách hàng đầu, luôn quan 
tâm đầu tư và đặt nhiều kì vọng 
vào đội ngũ trí thức, đội ngũ 
KH&CN. Nhiều cơ chế chính sách 
ưu tiên phát triển đội ngũ trí thức, 
đội ngũ cán bộ khoa học được 
Đảng và Nhà nước ban hành, thực 
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thi đem lại hiệu quả tốt góp phần 
thu hút các đội ngũ trí thức, trong 
đó có đội ngũ trí thức là người Việt 
Nam ở nước ngoài. 

Nhiều công trình khoa học đã 
góp phần quan trọng thay đổi cơ 
cấu kinh tế, tăng năng suất lao 
động, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 
ở mức cao, các công trình nghiên 
cứu khoa học cơ bản, khoa học ứng 
dụng, khoa học xã hội đã để lại 
nhiều dấu ấn trong tiến trình của 
đất nước, trong đời sống xã hội và 
góp phần vào sự phát triển của 
khoa học thế giới. 

Dù vậy, đồng chí Võ Văn 
Thưởng cho rằng việc huy động 
tiềm năng tri thức vào sự nghiệp 
phát triển đất nước vẫn còn thấp so 
với nhu cầu. Đồng chí mong muốn 
giới trí thức đóng góp nhiều hơn 
nữa, đáp ứng kỳ vọng của Đảng, 
Nhà nước và yêu cầu thực tiễn. 

 
Đồng chí Vũ Đức Đam phát biểu tại  

Hội nghị 

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ 
Đức Đam khẳng định: Đảng, 
Chính phủ, và nhân dân rất trân 

trọng những đóng góp của các trí 
thức đối với sự phát triển của đất 
nước.  

Theo đồng chí Vũ Đức Đam, 
trong các văn kiện của Đảng, Nhà 
nước đều khẳng định KH&CN là 
quốc sách hàng đầu. Để thúc đẩy 
KH&CN phát triển hơn nữa trong 
thời gian tới, theo Phó Thủ tướng 
cần có chính sách để các doanh 
nghiệp thấy được lợi ích khi đầu tư 
cho KH&CN; Tiếp tục khai thông, 
đổi mới mạnh mẽ hơn nữa cơ chế 
quản lý thu chi trong khoa học; 
Thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa cơ chế 
tự chủ trong các trường đại học, 
đưa các trường đại học trở thành 
các trung tâm nghiên cứu lớn. 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh, trong thời gian 
qua, nhiều chủ trương của Đảng và 
Chính phủ luôn trân trọng người 
tài và đội ngũ tri thức khoa học 
như một tiềm năng vô giá của đất 
nước. Đầu tư cho con người, cho 
chất xám cũng như chính sách đãi 
ngộ người tài là đầu tư chiến lược 
cho sự phát triển thịnh vượng và 
phát triển bền vững của đất nước. 
Bộ KH&CN luôn ý thức sâu sắc 
trách nhiệm của mình trong việc 
khuyến khích, phát huy và phát 
triển nguồn tiềm năng quý giá của 
lực lượng cán bộ khoa học để phục 
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vụ có hiệu quả nhất cho công cuộc 
phát triển kinh tế - xã hội của đất 
nước. Do vậy, một trong những 
nhiệm vụ trọng tâm của Bộ là tham 
mưu cho Chính phủ xây dựng, 
hoạch định cơ chế, chính sách thúc 
đẩy KH&CN phát triển tạo môi 
trường và điều kiện làm việc thuận 
lợi nhất cho hoạt động sáng tạo của 
các nhà khoa học. 

Buổi gặp mặt cũng là dịp để lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, 
ngành gặp mặt động viên trao đổi 
với các trí thức, nhà khoa học tiêu 
biểu về nhiệm vụ của ngành 
KH&CN, của đội ngũ trí thức 
KH&CN thời gian tới; giúp lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước lắng nghe, 
tiếp thu các ý kiến đóng góp, tâm 
tư, nguyện vọng của đội ngũ trí 
thức, nhà khoa học; đồng thời, thể 
hiện sự quan tâm sâu sắc của lãnh 
đạo Đảng, Nhà nước đối với lĩnh 
vực KH&CN; trân trọng, tôn vinh 
sự đóng góp của đội ngũ trí thức 
Việt Nam. 

 (Tổng hợp) 
 
 
 

 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ, 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO: ĐỘT 
PHÁ ĐỂ PHÁT TRIỂN NHANH 

VÀ BỀN VỮNG 
Đó là thông điệp Thủ tướng 

Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị 
“Khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng tạo - Một trụ cột cho phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt 
Nam” do Bộ Khoa học và Công 
nghệ và Đại sứ quán Australia tại 
Việt Nam và Liên minh Đổi mới 
Phát triển Quốc tế (IDIA) tổ chức 
ngày 15.5, tại Hà Nội. 

Ba câu hỏi lớn 

 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội 

nghị KHCN và đổi mới sáng tạo 

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Chu Ngọc Anh, khoa 
học và công nghệ (KH&CN) có vai 
trò quan trọng trong quá trình công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính 
sách về KH&CN đã được tập trung 
hoàn thiện với nhiều quy định tiến 
bộ và đổi mới. Hệ thống đổi mới 
sáng tạo quốc gia được hình thành 
và chuyển dịch theo hướng đưa 
doanh nghiệp trở thành trung tâm. 
Phong trào khởi nghiệp sáng tạo đã 
lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội; tiềm 
lực KH&CN quốc gia được củng 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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cố; thị trường KH&CN bước đầu 
gắn kết hoạt động KH&CN với sản 
xuất, kinh doanh. Hệ thống các tiêu 
chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, bảo vệ 
và thực thi quyền sở hữu trí tuệ dần 
đáp ứng yêu cầu phát triển và hội 
nhập quốc tế. Theo đánh giá của 
Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới 
(WIPO), trong những năm gần đây, 
Việt Nam luôn tăng hạng trong xếp 
hạng Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn 
cầu, dẫn đầu nhóm quốc gia có thu 
nhập trung bình thấp, xếp thứ 
45/126 quốc gia, trong đó nhóm 
chỉ số về tri thức - công nghệ của 
Việt Nam xếp thứ 28. 

Tuy nhiên, cuộc Cách mạng 
Công nghiệp lần thứ tư đang diễn 
ra mạnh mẽ, mang tới nhiều cơ hội 
và thách thức cho mỗi quốc gia 
trong chặng đường phát triển, trong 
đó có Việt Nam. Chính vì vậy, Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh đề nghị các 
đại biểu tập trung hiến kế để khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
trở thành trụ cột cho phát triển kinh 
tế - xã hội.  

Chuyển đổi số có thể làm tăng 
1,1% GDP mỗi năm 

Ngay sau lời chia sẻ tâm huyết 
của Bộ trưởng Bộ KH&CN, các 
chuyên gia, tổ chức quốc tế đã đưa 
ra một số xu thế chủ đạo và các 
kịch bản lớn có thể tác động nhiều 

đến nền kinh tế Việt Nam như kịch 
bản chuyển đổi số, kịch bản xuất 
khẩu số, kịch bản công nghệ, kịch 
bản truyền thống... Mỗi kịch bản 
đều có khả năng tác động đến tăng 
trưởng GDP hàng năm của Việt 
Nam. Theo bà Lucy Cameron, 
chuyên gia của Tư vấn nghiên cứu 
cao cấp CSIRO, Việt Nam có vị 
thế phù hợp để thúc đẩy kinh tế số. 
Chuyển đổi số sẽ đem lại khoảng 
1,1% tăng trưởng GDP mỗi năm 
cho Việt Nam đến năm 2045. Bà 
cũng nhận định, tăng trưởng của 
Việt Nam khá nhanh và toàn diện, 
chỉ sau Trung Quốc và có nền tảng 
phù hợp để chuyển đổi số. Bà Lucy 
Cameron cho hay: Trước đây Việt 
Nam gia tăng sản xuất, đẩy mạnh 
chuyển giao công nghệ, thúc đẩy 
dựa trên tăng trưởng truyền thống. 
Tuy nhiên, để bứt phá cần chú 
trọng đến công nghệ cao, tập trung 
vào phát triển KH&CN và đổi mới 
sáng tạo với những định hướng 
mới.  

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ 
tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng 
định: “Người Việt Nam có đầy đủ 
tố chất bẩm sinh cho sự sáng tạo, 
nếu có đủ những dưỡng chất tốt sẽ 
tạo ra những con người xuất sắc và 
tâm huyết đóng góp cho đất nước 
vì sự phồn thịnh của đất nước”. 
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Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, 
chúng ta cần phải nhìn thẳng vào 
thực tiễn để thấy phát triển KH - 
CN và đổi mới sáng tạo của Việt 
Nam còn nhiều hạn chế, bất cập. 

 
Hoàn thiện chính sách khuyến khích đổi 

mới sáng tạo 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
chỉ ra 5 nội dung quan trọng yêu 
cầu các bộ, ngành, các địa phương 
thực hiện, trong đó tiếp tục hoàn 
thiện khung pháp lý và cơ chế 
chính sách. Tập trung hoàn thiện 
hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia 
với doanh nghiệp là trung tâm, gắn 
kết chặt chẽ giữa viện nghiên cứu, 
trường đại học với doanh nghiệp 
nhằm kiến tạo và tích lũy tài sản trí 
tuệ, tạo ra nguồn nhiên liệu mới 
cho tăng trưởng kinh tế nhanh, bao 
trùm và bền vững. Thủ tướng 
Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ 
KH&CN làm đầu mối phối hợp 
các bộ, ngành, tổ chức liên quan 
tham mưu cho Chính phủ một số 
vấn đề lớn như đề xuất chính sách 
khuyến khích và thúc đẩy đổi mới 
sáng tạo trong khu vực doanh 
nghiệp, coi doanh nghiệp là trung 

tâm của hệ thống đổi mới sáng tạo. 
Thúc đẩy liên kết các mạng lưới 
đổi mới sáng tạo trong và ngoài 
nước; nghiên cứu thành lập ngân 
hàng dữ liệu quốc gia về KH&CN 
và đổi mới sáng tạo; áp dụng mô 
hình đối tác công - tư (PPP) nhằm 
khuyến khích doanh nghiệp tham 
gia nhiều hơn vào các hoạt động 
đổi mới sáng tạo; xây dựng chính 
sách nhằm thu hút và cộng tác với 
các chuyên gia giỏi ở trong và 
ngoài nước, đặc biệt là cộng đồng 
các nhà khoa học Việt Nam ở nước 
ngoài… 

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc yêu cầu Bộ KH&CN 
sớm hoàn thiện Chỉ thị thúc đẩy, 
hấp thụ phát triển KH&CN và hoạt 
động đổi mới sáng tạo, bao gồm 
quỹ phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp. Khẩn trương trình Chính 
phủ Đề án hoàn thiện thể chế thu 
hút nguồn lực xã hội đầu tư cho 
KH&CN và đổi mới sáng tạo, nhất 
là từ doanh nghiệp; trình Thủ 
tướng phê duyệt Điều lệ về tổ chức 
và hoạt động của Quỹ Đổi mới 
công nghệ quốc gia; trình Thủ 
tướng phê duyệt Chiến lược sở hữu 
trí tuệ quốc gia…  

 (Theo daibieunhandan.vn) 
 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 
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CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ 
MỘT SẢN PHẨM TỈNH BR-VT 
GIAI ĐOẠN 2019-2020  

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có 
Quyết định ban hành Kế hoạch 
thực hiện Chương trình mỗi xã một 
sản phẩm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
giai đoạn 2019 - 2020 (viết tắt là 
OCOP Bà Rịa - Vũng Tàu). Kế 
hoạch này nằm trong khuôn khổ 
thực hiện Quyết định số 490/QĐ-
TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt 
Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm giai đoạn 2018 – 2020. 

Chương trình mỗi xã một sản 
phẩm (tên tiếng Anh là: One 
commune one product, gọi tắt là 
chương trình OCOP) là chương 
trình phát triển kinh tế khu vực 
nông thôn theo hướng phát triển 
nội lực và gia tăng giá trị; là giải 
pháp, nhiệm vụ trong triển khai 
thực hiện chương trình mục tiêu 
quốc gia xây dựng nông thôn mới. 
Trọng tâm của chương trình OCOP 
là phát triển sản phẩm nông 
nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ 
có lợi thế ở mỗi địa phương theo 
chuỗi giá trị, do các thành phần 
kinh tế tư nhân (doanh nghiệp, hộ 
sản xuất) và kinh tế tập thể thực 
hiện. Trong đó, Nhà nước đóng vai 
trò kiến tạo, ban hành khung pháp 

lý và chính sách để thực hiện; định 
hướng quy hoạch các vùng sản 
xuất hàng hóa, dịch vụ; quản lý và 
giám sát tiêu chuẩn chất lượng sản 
phẩm; hỗ trợ các khâu: Đào tạo, 
tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng 
dụng khoa học công nghệ, xây 
dựng thương hiệu, xúc tiến thương 
mại, quảng bá sản phẩm, tín dụng. 

Chương trình OCOP Bà Rịa - 
Vũng Tàu hướng đến các mục tiêu: 
(1) Phát triển các hình thức tổ chức 
sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát 
triển hợp tác xã, doanh nghiệp vừa 
và nhỏ) để sản xuất các sản phẩm 
truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt 
tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh 
trên thị trường trong nước và quốc 
tế, góp phần phát triển kinh tế nông 
thôn; (2) Góp phần chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời 
sống cho nhân dân và thực hiện 
hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và 
tổ chức sản xuất” trong Bộ tiêu chí 
quốc gia về xã nông thôn mới; (3) 
Thông qua việc phát triển sản xuất 
tại khu vực nông thôn, góp phần 
thực hiện công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn; 
thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao 
động nông thôn phù hợp, bảo vệ 
môi trường và bảo tồn những giá 
trị truyền thống tốt đẹp của nông 
thôn trên địa bàn tỉnh. 
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Theo đó, trong giai đoạn 2019-
2020, Bà Rịa – Vũng Tàu phấn đấu 
tiêu chuẩn hóa ít nhất 50% số sản 
phẩm hiện có của tỉnh (tương ứng 
khoảng 30 sản phẩm, theo Phụ lục 
bên dưới), tập trung vào các sản 
phẩm chủ lực, đặc trưng và tiềm 
năng của tỉnh; đồng thời cũng sẽ 
phát triển các ngành nghề mới tại 
các địa phương có tiềm năng phát 
triển. Tỉnh sẽ đào tạo tập huấn kiến 
thức chuyên môn quản lý sản xuất, 
kinh doanh cho khoảng 700 cán bộ 
quản lý Nhà nước (cấp tỉnh, huyện, 
xã) thực hiện Chương trình OCOP 
và 100% lãnh đạo doanh nghiệp, 
Hợp tác xã, Tổ hợp tác, chủ hộ sản 
xuất có đăng ký kinh doanh tham 
gia Chương trình OCOP; Nghiên 
cứu xây dựng Trung tâm thiết kế 
sáng tạo phát triển sản phẩm 
OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu 
sản phẩm cấp tỉnh;… 

Theo Kế hoạch, Chương trình 
OCOP Bà Rịa – Vũng Tàu được 
triển khai thực hiện ở toàn bộ khu 
vực nông thôn trong toàn tỉnh, 
khuyến khích triển khai ở các khu 
vực đô thị từ năm 2019 – 2020. 
Sản phẩm thuộc Chương trình 
OCOP gồm các sản phẩm hàng hóa 
và sản phẩm dịch vụ có nguồn gốc 
từ địa phương, hoặc được thuần 
hóa, đặc biệt là các đặc sản hiện có 

của các địa phương thuộc Tỉnh trên 
cơ sở khai thác lợi thế so sánh về 
điều kiện sinh thái, văn hóa, nguồn 
gen, tri thức và công nghệ của địa 
phương. Chủ thể thực hiện bao 
gồm các doanh nghiệp nhỏ và vừa, 
hợp tác xã, tổ hợp tác, các hộ sản 
xuất có đăng ký kinh doanh. 

Để triển khai Chương trình 
OCOP Bà Rịa - Vũng Tàu có hiệu 
quả, Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ 
và giải pháp thực hiện như: Triển 
khai tuyên truyền nâng cao nhận 
thức thường xuyên với nhiều hình 
thức khác nhau trên các phương 
tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến 
cơ sở; Xây dựng hệ thống chỉ đạo, 
thực hiện Chương trình OCOP từ 
tỉnh đến cơ sở; Xây dựng Chu trình 
chuẩn và Bộ tiêu chí đánh giá, xếp 
hạng sản phẩm OCOP trên địa bàn 
tỉnh; Áp dụng các cơ chế, chính 
sách phù hợp về hỗ trợ phát triển 
ngành nghề, phát triển nông 
nghiệp, nông thôn; triển khai các 
chính sách khoa học và công nghệ, 
bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Xây 
dựng hệ thống tư vấn, đối tác hỗ 
trợ thực hiện Chương trình OCOP; 
Huy động nguồn lực (từ cộng 
đồng, tín dụng, ngân sách);… 

Kế hoạch cũng xác định, trong 
giai đoạn 2019 - 2020, Tỉnh tập 
trung xây dựng và phát triển 04 dự 
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án thành phần bao gồm: 
(1) Dự án phát triển thương hiệu 

OCOP do Sở Khoa học và Công 
nghệ triển khai. 

(2) Dự án Làng văn hóa du lịch 
do Sở Du lịch triển khai. 

(3) Dự án phát triển vùng sản 
xuất trọng điểm của địa phương do 
UBND các huyện, thị xã, thành 
phố triển khai. 

(4) Dự án Trung tâm, điểm bán 
sản phẩm OCOP do Sở Công 
thương triển khai. 

(Theo baria-vungtau.gov.vn) 
 

XÂY DỰNG ĐÔ THỊ THÔNG 
MINH BỀN VỮNG LÀ XU 
HƯỚNG TẤT YẾU 

Phát triển đô thị thông minh và 
bền vững đang là mục tiêu của rất 
nhiều thành phố trên thế giới. Tại 
Việt Nam, đã có nhiều tỉnh, thành 
phố trên toàn quốc đang triển khai 
hoặc khởi động các đề án về đô thị 
thông minh. Việc lên kế hoạch, 
nghiên cứu lộ trình và các giải 
pháp phục vụ cho mục tiêu xây 
dựng, phát triển các đô thị thông 
minh và bền vững không chỉ là vấn 
đề quốc gia mà còn cần có sự đóng 
góp của cả các doanh nghiệp và 
người dân. 

Ngày 6/5, tại Hà Nội, Hội thảo 
quốc tế “Đô thị thông minh: từ 

nghiên cứu đến ứng dụng triển 
khai” do Tập đoàn công nghệ CMC 
phối hợp với Cục Thông tin 
KH&CN Quốc gia cùng Tổ chức 
Mạng lưới học thuật Việt Nam tại 
Nhật Bản (VANJ) đã được diễn 
ra. Hội thảo là cơ hội tạo ra sự kết 
nối giữa các nhà khoa học của Nhật 
Bản với các nhà khoa học, doanh 
nghiệp trong nước, nhằm cập nhật 
các xu hướng công nghệ mới nhất 
trong lĩnh vực đô thị thông minh, 
chỉ ra các cơ hội nghiên cứu và hợp 
tác chuyển giao công nghệ giữa các 
nhà khoa học và cộng đồng doanh 
nghiệp. 

Đô thị thông minh – Hướng phát 
triển bền vững 

TS. Tạ Đức Tùng, Đại học 
Tokyo, Nhật Bản cho biết, một 
trong những thách thức lớn nhất mà 
Nhật Bản đang gặp phải là vấn đề 
dân số già. Để đối phó với vấn đề 
này, một trong những nỗ lực là xây 
dựng các thành phố thông minh, tự 
động hóa vào hầu hết mọi khía cạnh 
của Thành phố.  

Phát triển đô thị thông minh và 
bền vững đang là mục tiêu của rất 
nhiều thành phố trên thế giới. Tại 
Việt Nam, đã có nhiều tỉnh, thành 
phố trên toàn quốc đang triển khai 
hoặc khởi động các đề án về đô thị 
thông minh. Việc lên kế hoạch, 
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nghiên cứu lộ trình và các giải pháp 
phục vụ cho mục tiêu xây dựng, 
phát triển các đô thị thông minh và 
bền vững không chỉ là vấn đề quốc 
gia mà còn cần có sự đóng góp của 
cả các doanh nghiệp và người dân. 

 
TS. Tạ Đức Tùng 

Thành phố thông minh có các đặc 
điểm chính là thành phố hiện đại, 
có nền kinh tế số, môi trường thông 
minh, quản trị thông minh, giao 
thông thông minh, năng lượng 
thông minh, y tế thông minh, giáo 
dục thông minh, và nhiều yếu tố 
thông minh khác. Ở đó, công nghệ 
thông tin và truyền thông (hệ thống 
IoT trong các ứng dụng, mạng viễn 
thông (Wifi, 4G/5G), điện thoại 
thông minh, Big data và hệ thống 
phân tích sử dụng trí tuệ nhân tạo) 
được ứng dụng và làm cho công 
việc xây dựng, quản lý và phát triển 
thành phố trở lên hiệu quả hơn, 
thông minh hơn, cung cấp dịch vụ, 
tiện ích tới người dân và doanh 
nghiệp, góp phần nâng cao chất 
lượng cuộc sống, tăng năng lực 
cạnh tranh của nền kinh tế. Xây 

dựng thành phố thông minh nhằm 
hướng tới cuộc sống tốt đẹp cho 
người dân, lấy người dân và doanh 
nghiệp làm trung tâm 

Trong cuộc Cách mạng Công 
nghiệp (CMCN) 4.0, xây dựng 
thành phố thông minh (Smart city) 
đang là xu hướng phát triển của 
nhiều nước trên thế giới nhằm giải 
quyết những thách thức về vấn đề 
đô thị. Tại Việt Nam, từ nhiều năm 
qua đã có nhiều công ty, tập đoàn 
lớn đầu tư nghiên cứu để phát triển 
những ứng dụng cho Smart city, tạo 
dựng các kiến trúc ứng dụng công 
nghệ thông tin và truyền thông, hạ 
tầng kỹ thuật, hệ thống… để có thể 
triển khai hoạt động của hệ thống 
đồng bộ và ổn định theo chuẩn quốc 
tế. Tập đoàn CMC là một trong 
những doanh nghiệp tiên phong 
trong việc đẩy mạnh xây dựng 
thành phố thông minh. 

Cần sự kết hợp của nền tảng các 
nguồn lực 

TS. Tạ Đức Tùng, Đại học 
Tokyo, Nhật Bản cho biết, Nhật 
Bản đang bắt đầu xây dựng thành 
phố thông minh, bắt đầu từ những 
dự án năm 2010. Họ xây dựng 
thành phố thông minh bắt nguồn từ 
thành phố cũ, có những loại hình 
thành phố thông minh xây dựng từ 
thành phố mới. Việt Nam nên học 
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tập mô hình xây dựng thành phố 
thông minh trên cơ sở những thành 
phố cũ đã có sẵn. Ngoài học tập về 
chính sách, việc quy hoạch giao 
thông trong thành phố, việc quản lý 
các nguồn tài nguyên nước, đất, 
không khí, rác thải, cũng là một 
trong những nội dung Việt Nam nên 
học tập Nhật Bản. Việt Nam hoàn 
toàn có khả năng xây dựng thành 
phố thông minh nếu có chiến lược 
phù hợp, cụ thể và có hành động 
quyết liệt.  

Theo đánh giá của các chuyên 
gia, chỉ dựa vào cơ sở hạ tầng kỹ 
thuật số của cuộc CMCN 4.0 là 
chưa đủ, để chuyển đổi thành thành 
phố thông minh còn đòi hỏi chuyển 
đổi cách hành pháp, quản trị và vận 
hành của các thành phố. Trong đó, 
chính quyền phải xây dựng một tầm 
nhìn rõ ràng để có một lộ trình đúng 
hướng, qua đó xây dựng quy hoạch 
tổng thể, tạo các cơ chế chính sách 
để thúc đẩy các công ty, tập đoàn 
nghiên cứu, phát triển và làm chủ 
được các ứng dụng cho thành phố 
thông minh. Việt Nam đang có 
nhiều cơ hội để bắt kịp cuộc CMCN 
4.0 khi xây dựng được thành phố 
thông minh với các tiêu chuẩn quốc 
tế chứ không đơn thuần chỉ là ứng 
dụng công nghệ thông tin và truyền 
thông. 

Ông Nghiêm Vũ Khải – Phó Chủ 
tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam nhấn mạnh: 
Thông qua Hội thảo này, các cơ 
quan quản lý, các doanh nghiệp, 
giới học thuật, các chuyên gia trong 
nước và quốc tế có cơ hội cùng chia 
sẻ ý tưởng, kinh nghiệm và những 
bài học về phát triển đô thị thông 
minh, khả năng ứng dụng tại Việt 
Nam, đồng thời đề xuất những vấn 
đề về chính sách Chính phủ cần 
hành động để hướng về mục tiêu 
phát triển bền vững. 

Tại Hội thảo, TS. Nguyễn Thành 
Vinh, Viện Nghiên cứu khoa học kỹ 
thuật công nghiệp tiên tiến, Nhật 
Bản đã chia sẻ về: “Công nghệ cảm 
biến cho đô thị thông minh: Mô 
hình tại Nhật Bản”. TS. Nguyễn 
Thành Vinh đã trình bày về những 
nghiên cứu mới nhất tại Nhật trong 
lĩnh vực chế tạo cảm biến cơ học sử 
dụng công nghệ cơ điện tử vi mô. 
Những cảm biến này có thể đo các 
đại lượng cơ học như lực, dao động, 
ma sát, áp suất với độ nhạy cao, vì 
vậy có thể được ứng dụng trong 
điều khiển Robot, chăm sóc sức 
khỏe, quan trắc cơ sở hạ tầng, v.v. 
Qua đó, TS. Nguyễn Thành Vinh 
khẳng định các thành viên VANJ 
luôn mong muốn làm cầu nối để 
giới thiệu và chuyển giao công nghệ 
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tại Nhật Bản về Việt Nam để góp 
phần phát triển thành phố thông 
minh trong thời gian tới.  

Thành phố thông minh là xu 
hướng tất yếu nếu Việt Nam muốn 
bắt kịp con tàu CMCN 4.0. Việt 
Nam đang có đầy đủ các cơ hội để 
xây dựng được các Smart city của 
người Việt khi đã sở hữu hệ thống 
công nghệ tốt, phát triển sau nên đi 
tắt đón đầu. Nhất là thời điểm hiện 
tại có rất nhiều tổ chức, đơn vị 
muốn triển khai thí điểm dựa trên 
những ứng dụng đã được các nước 
phát triển dùng thành công. 

Tuy nhiên, hiện nay giữa các 
doanh nghiệp cung ứng dịch vụ vẫn 
chưa có đồng bộ về hệ thống và sự 
tương tác với nhau. Do đó, cần sớm 
xây dựng khung pháp lý, các tiêu 
chuẩn, tiêu chí về hạ tầng, dữ liệu 
và thiết bị phục vụ thành phố thông 
minh mang tầm quốc gia để liên kết 
vùng miền; thí điểm mô hình Smart 
city mẫu để nghiên cứu và nhân 
rộng. Có cơ chế giám sát, bảo đảm 
việc xây dựng thành phố thông 
minh qua bảng đánh giá xếp hạng 
theo chuẩn quốc tế và có cơ chế 
thúc đẩy các công ty vừa và nhỏ 
tiếp cận thị trường cung cấp dịch vụ 
cho Chính phủ. Nhất là để triển 
khai Smart city cần đặt ra những 
mục tiêu dài hạn, lấy người dân làm 

trung tâm, đưa các ứng dụng, nền 
tảng công nghệ phục vụ người dân 
và xã hội. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

 Vi khuẩn tiêu thụ metan có 
thể được sử dụng để sản xuất 
nhiên liệu trong tương lai  

 
Được biết đến với khả năng loại 

bỏ khí metan khỏi môi trường và 
biến đổi khí thành nhiên liệu có thể 
sử dụng, vi khuẩn methanotroph từ 
lâu đã được các nhà nghiên cứu 
chú ý. Nhưng cụ thể làm cách nào 
để các vi khuẩn này thực hiện phản 
ứng chuyển đổi phức tạp theo cách 
tự nhiên vẫn là bí ẩn. 

Giờ đây, nhóm nghiên cứu tại 
trường Đại học Northwestern đã 
phát hiện ra rằng enzym chuyển đổi 
metan thành metanol làm nhiệm vụ 
xúc tác phản ứng này tại vị trí có 
chứa ion đồng. Phát hiện này có thể 
dẫn đến sự ra đời của các chất xúc 
tác nhân tạo mới có khả năng 
chuyển đổi khí metan thành 

THÀNH TỰU KH&CN 
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metanol có thể sử dụng thông qua 
một cơ chế dễ dàng. 

"Đặc điểm và cấu trúc của các ion 
kim loại đóng vai trò xúc tác vẫn 
khó xác định trong nhiều thập kỷ 
qua", Amy C. Rosenzweig, đồng 
tác giả của nghiên cứu cho biết. 
"Nghiên cứu của chúng tôi mở ra 
một bước tiến lớn trong việc tìm 
hiểu cách vi khuẩn chuyển đổi 
metan thành metanol”.  

“Thông qua xác định sự tham gia 
của loại đồng vào phản ứng, chúng 
tôi đã xây dựng được nền tảng xác 
định phương thức tự nhiên để thực 
hiện một trong những phản ứng khó 
nhất", Brian M. Hoffman, đồng tác 
giả cho biết. 

Bằng cách oxy hóa mêtan và 
chuyển đổi thành metanol, vi khuẩn 
methanotroph không chỉ loại bỏ khí 
nhà kính có hại ra khỏi môi trường, 
mà còn sản sinh được nhiên liệu 
bền vững có thể sử dụng cho ô tô và 
nhiều ứng dụng khác. 

Các quy trình công nghiệp hiện 
nay làm nhiệm vụ xúc tác phản ứng 
chuyển đổi metan thành metanol, 
đòi hỏi áp suất rất lớn và nhiệt độ 
khắc nghiệt lên tới hơn 1.300 độ C. 
Tuy nhiên, vi khuẩn methanotroph 
lại thực hiện phản ứng ở nhiệt độ 
phòng và hoàn toàn miễn phí.  

 (Theo vista.gov.vn) 

 Công nghệ lá quang sinh học 
giúp lọc sạch không khí  

Các nhà khoa học tại trường 
Imperial College London (Anh) đã 
hợp tác với công ty Arborea để 
phát triển một công nghệ gọi là Lá 
quang sinh học (Biosolar Leaf) có 
khả năng làm sạch và cải thiện 
chất lượng không khí thông qua 
quá trình quang hợp của các cây 
siêu nhỏ. 

 
Hệ thống Biosolar Leaf bao gồm 

các cấu trúc giống như tấm pin 
năng lượng Mặt trời có thể tạo điều 
kiện thuận lợi cho sự phát triển của 
vi tảo, thực vật phù du và tảo cát. 

Những cấu trúc lớn này sẽ được 
lắp đặt trên các mái nhà, mặt đất và 
nhiều cơ sở hạ tầng khác. Chúng 
hấp thụ khí nhà kính carbon 
dioxide (CO2) và thải khí oxy vào 
khí quyển hiệu quả hơn gấp 100 
lần so với cây xanh thông thường. 

Ngoài ra, hệ thống Biosolar Leaf 
cũng tạo ra một nguồn sinh khối 
hữu cơ dồi dào có thể được sử 
dụng để làm phụ gia thực phẩm. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
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 Việt Nam nhân nuôi thành 
công chủng giống tảo xoắn 
Spirulina  

Viện nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ cao Hòa Lạc (Bộ Khoa 
học và Công nghệ) đã nhân nuôi 
thành công tảo xoắn Spirulina 
VNU A03 - một vi tảo có dạng 
xoắn hình lò xo, màu xanh lam, 
kích thước từ 0,25-1 mm. Loài tảo 
này có các dưỡng chất (đạm, 
đường, axit béo, vitamin...) có lợi 
cho hoạt động của tim mạch và hệ 
thần kinh, chống lão hóa, ngăn 
ngừa ung thư, tăng sức đề kháng 
cơ thể.  

Ông Bùi Đức Thắng, Viện trưởng 
Viện nghiên cứu và ứng dụng công 
nghệ cao Hòa Lạc cho biết, trong 
số hàng trăm chủng giống, các nhà 
khoa học Việt Nam đã chọn tạo, 
nuôi cấy thử nghiệm, chọn 
Spirulina VNU A03 và xây dựng 
quy trình nuôi cấy. Sau 5 năm, 
phân tích, theo dõi sự phát triển 
con giống trong các điều kiện môi 
trường của Việt Nam, tháng 9/2018 
các nhà khoa học đã chọn giống và 
xây dựng thành công quy trình 
nuôi cấy thông thường và quy mô 
công nghiệp.  

"Hiện công suất nuôi cấy đạt 5 - 
6 tấn tảo khô/năm", ông Thắng nói 
và cho biết so với các tảo nhập 

khẩu, tảo của Việt Nam có protein 
cao, chiếm 68% khối lượng (các 
sản phẩm từ Pháp chiếm 60%, Đài 
Loan 62%). Đặc biệt, hàm lượng 
beta – caroten vượt trội so với các 
sản phẩm tảo của Nhật Bản - quốc 
gia có thương hiệu trong khai thác 
và sản xuất các sản phẩm có nguồn 
gốc từ tảo Spirulina. Chất này có 
tác dụng ngăn ngừa ung thư, chống 
lão hóa và hiệu quả ở những người 
có nguy cơ bệnh tim mạch, phòng 
và chữa bệnh khô mắt ở trẻ em, đã 
được chứng nhận bởi nhiều công 
trình nghiên cứu khoa học trên thế 
giới. 

 
Khu nuôi trồng tảo xoắn Spirulina VNU 

A03 tại Viện nghiên cứu và ứng dụng 
công nghệ cao Hòa Lạc. 

Hiện Viện nghiên cứu và ứng 
dụng công nghệ cao Hòa Lạc ứng 
dụng công nghệ trong nuôi cấy và 
sản xuất tảo Spirulina với cơ sở hạ 
tầng gần 6.000 m2. Khu sản xuất 
được quy hoạch khép kín, bảo đảm 
vệ sinh, được Bộ Y tế cấp giấy 
chứng nhận cho cơ sở đủ điều kiện 
an toàn thực phẩm. Nguyên liệu 
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tảo xoắn Spirulina VNU A03 đang 
được nhóm nghiên cứu hướng đến 
đối tượng sử dụng là các doanh 
nghiệp dược, chế biến sản phẩm 
thực phẩm, thực phẩm dinh dưỡng, 
bảo vệ sức khỏe, sản xuất mỹ 
phẩm... 

(Theo vnexpress.net) 
 

 Việt Nam chế tạo thành công 
bộ sinh phẩm phát hiện gene 
kháng kháng sinh 

Đây là kết quả chính của đề tài 
“Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm 
xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn 
huyết thường gặp và phát hiện 
gene kháng kháng sinh”. Đề tài đã 
được Hội đồng nghiệm thu cấp 
Nhà nước đánh giá xuất sắc với 
những thành công vượt bậc như 
đạt hai Bằng sáng chế sở hữu trí 
tuệ, 4 bài báo Quốc tế ISI có hệ số 
ảnh hưởng cao, 3 bài báo đăng 
trên tạp chí uy tín trong nước. 

Cốt lõi của đề tài là phát minh 
được phương pháp loại bỏ được 
hơn 98% ADN của người trong 
mẫu máu và làm giàu ADN của 
mầm bệnh, từ đó làm tăng khả 
năng phát hiện mầm bệnh từ 34% 
lên 54%, rút ngắn thời gian chẩn 
đoán bệnh còn 4-6 giờ (so với 48-
72 giờ của phương pháp cấy máu 
truyền thống). 

Phương pháp này yêu cầu lượng 
máu ít (chỉ khoảng 1-2 ml, trong 
khi cấy máu truyền thống yêu cầu 
đến 10-20 ml). Ưu việt như vậy 
nhưng giá thành tạm tính của bộ 
sinh phẩm mới tạo ra thấp hơn gần 
1/2 lần so với bộ kit thương mại 
CE-IVD septifast. 

Hiện công trình nghiên cứu đã 
được áp dụng và triển khai chẩn 
đoán thường quy tại Bệnh viện 
Trung ương Quân đội 108 với gần 
1.000 ca xét nghiệm. Ngoài ra, tại 
các bệnh viện lớn như Bệnh viện 
175, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh 
viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 
cũng đã áp dụng. Bộ sinh phẩm 
này có thể sử dụng trên nhiều thiết 
bị sinh học phân tử hiện có tại các 
phòng xét nghiệm của các bệnh 
viện ở nước ta nên không cần phải 
đầu tư lớn. 

Công trình đạt giải Nhất Giải 
thưởng Khoa học Công nghệ Việt 
Nam năm 2018 và Chứng chỉ 
WIPO (Tổ chức sở hữu trí tuệ thế 
giới) tại Cung Văn hóa Hữu nghị 
Việt Xô. 

(Theo baochinhphu.vn) 
 
 
 

GẶP NHÀ KHOA HỌC VIỆT 
CÓ HƠN 100 CÔNG BỐ QUỐC 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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TẾ TRONG LĨNH VỰC CƠ 
HỌC 

Dành trọn cả tuổi thanh xuân 
theo đuổi nghiên cứu khoa học, 
dám chấp nhận và vượt qua mọi 
gập ghềnh trên con đường nghiên 
cứu khoa học. Say với nghiên cứu 
khoa học đến mức ngay cả khi 
được đề bạt chức vụ ông cũng đã 
từ chối và đến “39 tuổi” mới lập 
gia đình. Tính đến nay đã ở tuổi 
ngoài 60, người con gốc Thành 
Nam đã có hơn 100 công bố quốc 
tế ISI trong lĩnh vực Cơ học. 

 
PGS.TSKH. Phạm Đức Chính đang say 

sưa nói về nghiên cứu của mình 

Đó là PGS.TSKH. Phạm Đức 
Chính, Viện Cơ học. Với công 
trình "Consistent limited kinematic 
hardening plasticity theory and 
path-independent shake-down 
theorems", PGS.TSKH. Phạm Đức 
Chính là một trong ba nhà khoa 
học đã được Hội đồng Giải thưởng 
đề xuất trao tặng Giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2019. Đây là Giải 
thưởng vinh danh những nhà khoa 
học trong lĩnh vực nghiên cứu cơ 
bản, có những công trình nghiên 

cứu xứng tầm thế giới.  
Kiên trì theo đuổi nghiên cứu 

khoa học 
PGS.TSKH. Phạm Đức Chính là 

một người khá giản dị, gần gũi, 
nhưng khi nói về lĩnh vực khoa học 
mình nghiên cứu rất sắc bén và 
quyết liệt. PGS.TSKH. Phạm Đức 
Chính chia sẻ, vì muốn dành trọn 
thời gian cho nghiên cứu khoa học 
nên đã có thời điểm ông đã không 
dám nhận chức vụ trưởng phòng 
khi được Viện Cơ học đề bạt. Mãi 
đến khi quy trình xét duyệt và cấp 
kinh phí cho các công trình nghiên 
cứu cơ bản của Bộ Khoa học và 
Công nghệ theo chuẩn quốc tế 
được thông qua thì ông mới tập 
hợp cán bộ nghiên cứu trong và 
ngoài Viện, chọn ra những đề tài 
nghiêm túc, lập ra một phòng 
chuyên môn để tất cả cùng làm và 
chỉ làm trưởng phòng trong 5 năm 
cuối trước khi hết tuổi quản lý. 

NAFOSTED tạo sức hút cho các 
nhà khoa học 

Sự đam mê nghiên cứu khoa học 
trong ông đã truyền lửa cho thế hệ 
trẻ tiếp nối. Đặc biệt, nhờ có Quỹ 
Phát triển KH&CN Quốc gia 
(NAFOSTED), ngọn lửa đam mê 
nghiên cứu khoa học đã được thổi 
bùng lên khi có được nhiều bạn trẻ 
cùng tham gia nghiên cứu với ông.  
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PGS.TSKH. Phạm Đức Chính 
cho biết, NAFOSTED đã góp phần 
khuyến khích cả những người 
trước kia bỏ rơi nghiên cứu giờ 
quay trở lại nghiên cứu khoa học. 
Nhờ có Quỹ mà chúng ta đã thu 
hút được nhiều bạn trẻ ở nước 
ngoài về nước tham gia vào công 
tác nghiên cứu khoa học thậm chí 
một số người lớn tuổi hơn cũng trở 
lại nghiên cứu khoa học và thành 
công trong công bố quốc tế. 

Với hoạt động đầu tư cho khoa 
học cơ bản của NAFOSTED, cơ 
học tính toán có đề tài được tài trợ 
nhiều nhất, số lượng nhà nghiên 
cứu tham gia đông đảo nhất và 
công bố cũng áp đảo trong ngành 
cơ học. Nghiên cứu trong lĩnh vực 
cơ học đã có một số thành tựu đáng 
ghi nhận nhưng chủ yếu mới quy 
tụ ở các nhà nghiên cứu thuộc Viện 
Cơ học (Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam) và các trường đại học 
còn các viện nghiên cứu chuyên 
ngành như Viện KH&KT Xây 
dựng, Viện KH&KT Giao thông 
vận tải, Viện thiết kế và chế tạo tàu 
thủy, Viện Cơ khí… với những 
nghiệm vụ nghiên cứu gắn với ứng 
dụng thì số lượng công bố quốc tế 
rất ít dù ở những viện này có 
không ít tiến sĩ trẻ được đào tạo bài 
bản ở nước ngoài về và từng có 

công bố quốc tế.   
Khuyến khích mọi ngành 

nghiên cứu hướng đến trình độ 
quốc tế 

Chia sẻ về những đóng góp của 
công trình tham gia xét tặng Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu 2019, 
PGS.TSKH. Phạm Đức Chính cho 
biết, thích nghi và hỏng dẻo kết 
cấu chịu lực” là một trong 2 hướng 
nghiên cứu chính của ông, đóng 
góp hơn ¼ trong tổng số hơn 100 
công bố quốc tế ISI. 

Trong số các giả thiết nếu trong 
đề tài, thì  “Giả thiết hao tán dẻo 
tối đa” gắn liền với các tên tuổi lớn 
của Ngành Cơ học thế kỷ 20 như 
Hill, Drucker, và Prager; “Giả thiết 
hysteresis dương” được tác giả xây 
dựng trong một bài báo đăng năm 
2007. Các “Giả thiết tái bền ổn 
định mạnh” và “Giả thiết 
Bauschinger đa chiều” lần đầu tiên 
được xây dựng trong công trình 
được đề cử nói trên. 

Là chuyên gia hướng nghiên cứu 
“Thích nghi và hỏng dẻo kết cấu 
chịu lực”, ông đã được mời viết 
các Chương - Bài về lĩnh vực cho 2 
Bộ sách “Bách khoa thư về mài 
mòn, ma sát, và bôi trơn” 
(Springer-New York, 2013), và 
“Bách khoa thư về Cơ học môi 
trường liên tục” (Springer-Berlin, 
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Heidelberg, sẽ được xuất bản thời 
gian tới - riêng Chương - bài của 
PGS.TSKH. Phạm Đức Chính đã 
được duyệt và lên online).  

PGS.TSKH. Phạm Đức Chính 
bày tỏ niềm vinh dự khi được Bộ 
trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 
phê duyệt đề xuất trao tặng Giải 
thưởng Tạ Quang Bửu năm 2019. 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu giúp 
khuyến khích ông và các đồng 
nghiệp trong ngành Cơ học. Vì 
Giải thưởng Tạ Quang Bửu là giải 
thưởng liên ngành, so sánh giữa 
các ngành rất khó. Làm sao để có 
thể so sánh giữa ngành này với 
ngành khác, giải thưởng Nobel 
cũng vậy, mỗi ngành có một đặc 
thù riêng. PGS.TSKH. Phạm Đức 
Chính mong muốn làm sao Giải 
thưởng khuyến khích được mọi 
ngành nghiên cứu hướng tới trình 
độ cao quốc tế.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 
ROBOT VÀ ỨNG DỤNG TRÍ 
TUỆ NHÂN TẠO – KINH 
NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ VIỆT 
NAM 

Chiều 6/5, tại Hà Nội, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ 
chức Hội thảo “Robot và ứng dụng 

trí tuệ nhân tạo - Kinh nghiệm 
quốc tế và Việt Nam”. 

Tham dự Hội thảo về phía Việt 
Nam có Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Phạm Công Tạc, PGS. TS. Tạ Cao 
Minh – Phó Chủ tịch, Tổng thư ký 
Hội tự động hóa. Về phía đại biểu 
khách quốc tế có GS. Byung – Ju 
Yi, Chủ tịch Hội Robot Hàn Quốc 
(KROS); GS. Bum Jae You – Chủ 
tịch (được bầu khóa tới) của 
KROS, Viện Khoa học và Công 
nghệ Hàn Quốc – KIST; các đại 
biểu đại diện cho các bộ, ngành; 
các chuyên gia, nhà khoa học; đại 
diện doanh nghiệp, viện nghiên 
cứu, trường đại học Việt Nam và 
Hàn Quốc. 

Trong hơn 25 năm qua, quan hệ 
hợp tác Việt Nam và Hàn Quốc đã 
tiến triển hết sức tốt đẹp và đạt 
được nhiều kết quả tích cực trong 
các lĩnh vực kinh tế, văn hóa – thể 
thao, KH&CN. Hợp tác KH&CN 
giữa hai nước ngày càng được đẩy 
mạnh thông qua thành lập Viện 
Khoa học và Công nghệ Việt Nam 
– Hàn Quốc (VKIST) và đã có 
nhiều hoạt động hợp tác đa dạng 
qua các dự án nghiên cứu chung 
giữa các nhà khoa học hai nước. 

Trước bối cảnh, Cách mạng Công 
nghiệp (CMCN) lần thứ 4 đang 
diễn ra và có tác động mạnh đến 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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nhiều quốc gia trên thế giới trong 
đó có Việt Nam. Để chủ động nắm 
bắt cơ hội, đưa ra các giải pháp 
thiết thực tận dụng tối đa các, lợi 
thế, đồng thời giảm thiểu những 
tác động tiêu cực của CMCN lần 
thứ 4, ngày 04/5/2017, Thủ tướng 
Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 
16/CT-TTg về nâng cao năng lực 
tiếp cận cuộc CMCN lần thứ tư 
cho Việt Nam trong đó giao nhiệm 
vụ cho Bộ KH&CN là đầu mối chủ 
trì, phối hợp đôn đốc các bộ, ngành 
trung ương và địa phương để triển 
khai trong đó bước đầu đã nhận 
được sự tham gia tích cực của toàn 
xã hội, các doanh nghiệp, viện 
nghiên cứu và các nhà khoa học 
của Việt Nam ở trong và ngoài 
nước. 

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Thứ 
trưởng Phạm Công Tạc cho biết, 
Hàn Quốc là quốc gia có tỷ lệ ứng 
dụng robot trên đầu người nhiều 
nhất thế giới và ngành công nghiệp 
robot của Hàn Quốc đang phát 
triển hết sức mạnh mẽ và có những 
bài học kinh nghiệm quý giá cho 
các nước đang phát triển tham 
khảo cũng như mở ra nhiều cơ hội 
hợp tác trong lĩnh vực robot và trí 
tuệ nhân tạo. 

Tại Hội thảo, các chuyên gia, nhà 
khoa học đã trình bày báo cáo 

tham luận về tình hình nghiên cứu 
phát triển robot và ứng dụng trí tuệ 
nhân tạo tại Hàn Quốc, Nhật Bản, 
Canada và Việt Nam… Đồng thời, 
các chuyên gia, nhà khoa học cũng 
đã thảo luận một số nội dung về: 
sự giúp đỡ của Chính phủ Hàn 
Quốc đối với chiến lược về phát 
triển robot; ứng dụng robot trong 
ngành công nghiệp; sự giúp đỡ của 
Hàn Quốc đối với Việt Nam trong 
đào tạo, nghiên cứu khoa học về 
robot và trí tuệ nhân tạo tại một số 
trường đại học trong thời gian 
tới… Các chuyên gia, nhà khoa 
học đều khẳng định để phát triển 
robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
thì Chính phủ có vai trò rất quan 
trọng. Đối với doanh nghiệp, 
Chính phủ cần hỗ trợ doanh nghiệp 
về công nghệ cao… 

Trong khuôn khổ Hội thảo, Bộ 
KH&CN đã ký kết Biên bản ghi 
nhớ hợp tác với Hội robot Hàn 
Quốc nhằm thúc đẩy sự hợp tác về 
robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo 
giữa các trường đại học, viện 
nghiên cứu và các doanh nghiệp ở 
cả hai quốc gia thông qua các hình 
thức hợp tác như thực hiện các dự 
án nghiên cứu chung, dự án chuyển 
giao công nghệ, trao đổi chuyên 
gia – nhà nghiên cứu và đồng tổ 
chức hội thảo thường niên trong 



Số 277 - 5/2019 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 21 

các lĩnh vực này. 
 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 
 

 
LỄ KỶ NIỆM NGÀY ĐO 
LƯỜNG THẾ GIỚI 2019 

Sáng 17/5 tại Hà Nội, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TĐC) phối hợp với Hội Đo lường 
Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày 
Đo lường thế giới. 

Kỷ niệm Ngày Đo lường thế giới 
2019 có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng, bởi  ngày 20/5/2019 Hệ đơn 
vị quốc tế mới (SI mới) sẽ có hiệu 
lực. Theo đánh giá, SI mới có thể 
đón nhận được những cải tiến của 
KH&CN trong tương lai và đáp 
ứng được các nhu cầu mới của 
người sử dụng trong nhiều năm tới. 
Chính vì thế, BIPM và BIML đã 
chọn chủ đề cho Ngày Đo lường 
thế giới năm nay là: “SI tốt hơn 
hẳn”. 

Cùng ngày, hội thảo “Tính ưu 
việt của định nghĩa SI mới” cũng 
đã làm rõ một số nội dung mới 
thay đổi trong hệ đơn vị đo lường 
quốc tế SI; sự phát triển các hằng 
số của hệ đơn vị quốc tế; nội dung 
và quá trình tiến tới SI mới. Đồng 
thời đề cập đến những định hướng 
của đo lường Việt Nam để đón 

nhận sự thay đổi về đơn vị đo 
lường quốc tế SI, từ đó nâng cao 
khả năng tiếp cận thông tin, dịch 
vụ về đo lường cho các doanh 
nghiệp. 

Hội thảo sẽ góp phần thúc đẩy 
hơn nữa hoạt động đo lường trong 
toàn xã hội, đáp ứng nhu cầu 
nghiên cứu khoa học, nhu cầu quản 
lý, nhu cầu sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp và người dân, 
Tổng cục trưởng Trần Văn Vinh 
nhấn mạnh. 

Đề cập đến hoạt động xây dựng, 
hoàn thiện hệ thống văn bản quy 
phạm pháp luật, chính sách về đo 
lường, ông Trần Quý Giầu - Phó 
Vụ trưởng Vụ Đo lường - Tổng 
cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 
lượng cho biết, thời gian vừa qua 
các bộ, ngành đã tích cực phối hợp 
với Tổng cục TCĐLCL - Bộ 
KH&CN để xây dựng, hoàn thiện 
hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật, chính sách về đo lường. Đáng 
chú ý là xây dựng, sửa đổi Thông 
tư 23/2013/TT-BKHCN quy định 
về đo lường đối với phương tiện đo 
nhóm 2. 

 “Tổng cục TCĐLCL đã nhận 
được nhiều ý kiến từ Bộ, ngành 
như các Bộ Tài nguyên và Môi 
trường, Bộ Tài Chính, Bộ Công an, 
Bộ Giao thông Vận tải, Bộ NN& 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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PTNT, Thanh tra Chính phủ, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, Bộ 
Công Thương... về các vấn đề như 
bổ sung các phương tiện đo, tăng 
chu kỳ kiểm định công tơ điện; 
Phương tiện đo kiểm tra tốc độ 
phương tiện giao thông; Cân kiểm 
tra tải trọng xe cơ giới loại lắp đặt 
cố định... Trên cơ sở ý kiến của các 
bộ, ngành, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng đã tiếp thu, 
xử lý, hoàn chỉnh Dự thảo Thông 
tư sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN 
và đang làm thủ tục để trình ký ban 
hành trong thời gian sắp tới”, ông 
Giầu cho biết. 

Ngoài ra, Tổng cục cũng đã phối 
hợp tham gia xây dựng, trình ban 
hành và tổ chức thực hiện Nghị 
định 105/2016/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về điều kiện hoạt 
động của tổ chức kiểm định, hiệu 
chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, 
chuẩn đo lường, Nghị định 
154/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung, 
bãi bỏ một số quy định về điều 
kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa 
học và Công nghệ và một số quy 
định về kiểm tra chuyên ngành, 
giải quyết thủ tục hành chính theo 
cơ chế 1 cửa quốc gia, 1 cửa 
ASEAN, Nghị Quyết 36a/NQ-CP 

ngày 14/10/2015 về Chính phủ 
điện tử,…ông Giầu thông tin thêm. 

  (Tổng hợp) 
 

TIẾP TỤC BÀN CÁCH THÁO 
GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH 
NGHIỆP TRONG GHI NHÃN 
HÀNG HÓA 

Nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng 
mắc cho doanh nghiệp, tạo môi 
trường kinh doanh thuận lợi, nâng 
cao năng lực cạnh tranh, Nghị 
định 43/2017/ NĐ-CP ra đời thay 
thế cho Nghị định số 89/2006/NĐ-
CP về nhãn hàng hoá. 

Ngày 16/5/2019, Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã tổ chức Hội thảo 
góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn 
Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 
14/4/2017 của Chính phủ về nhãn 
hàng hoá để lấy ý kiến đóng góp 
rộng rãi các Bộ, ngành, cơ quan, 
các Hiệp hội, doanh nghiệp và các 
bên liên quan trên phạm vi cả 
nước. Tham dự Hội thảo có ông 
Trần Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục 
Quản lý chất lượng sản phẩm, hàng 
hoá; đại diện một số đơn vị trong 
Tổng cục; đại diện các đơn vị Bộ 
Khoa học và Công nghệ; các Chi 
cục miền Bắc; đại diện các doanh 
nghiệp... 

Để triển khai thực hiện NQ 
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01/NĐ-CP, NQ 02/NĐ-CP về các 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp 
tục cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia; giải quyết khó 
khăn, vướng mắc phát sinh trong 
quá trình thực hiện Nghị định 
43/2017/NĐ-CP và hướng dẫn chi 
tiết thực hiện Nghị định để đảm 
bảo sự nhất quán trong cách hiểu 
và cách thực hiện của doanh 
nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, 
vì vậy ban hành Thông tư hướng 
dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP 
về nhãn hàng hoá là rất cần thiết. 

Thay thế cho Nghị định 
89/2006/NĐ-CP ngày 30/7/2006 
của Chính phủ về nhãn hàng hoá, 
Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn 
hàng hoá quy định cách ghi và 
quản lý nhà nước về nhãn đối với 
hàng hoá lưu thông tại Việt Nam, 
hàng hoá nhập khẩu có nhiều điểm 
ưu thế, khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo 
môi trường kinh doanh thuận lợi, 
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc 
gia. Tuy nhiên, trong quá trình 
triển khai Nghị định 43/2017/NĐ-
CP vẫn còn nhiều điểm cần có sự 
hướng dẫn chi tiết, cụ thể hoá để 
thuận lợi trong quá trình áp dụng 
từ phía doanh nghiệp và cơ quan 
quản lý nhà nước có liên quan. 

Tiếp tục triển khai Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP, Tổng cục 
TCĐLCL được Bộ Khoa học và 
Công nghệ giao chủ trì xây dựng 
Thông tư hướng dẫn chi tiết, cụ thể 
cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi 
trong quá trình áp dụng. 

Chia sẻ tại Hội thảo, ông Trần 
Quốc Tuấn - Cục trưởng Cục Quản 
lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá 
khẳng định, việc xây dựng Thông 
tư hướng dẫn Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP nhằm đảm bảo 
tiếp tục hướng dẫn, tạo điều kiện 
thuận lợi cho doanh nghiệp trong 
việc ghi nhãn hàng hoá, rõ ràng, 
minh bạch, tạo môi trường kinh 
doanh thuận lợi; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả của công tác quản lý nhà 
nước về nhãn hàng hoá; đồng thời 
tăng cường bảo vệ quyền lợi người 
tiêu dùng trong việc lựa chọn các 
sản phẩm, hàng hoá có nhãn hàng 
hoá minh bạch rõ ràng và tuân thủ 
quy định pháp luật về nhãn hàng 
hoá. 

Tham luận Dự thảo Thông tư 
hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-
CP, ông Đoàn Thanh Thọ- Phó Vụ 
trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra, 
Tổng cục TCĐLCL nhấn mạnh, 
trải qua 10 năm những hạn chế 
trong Nghị định 89/2006/NĐ-CP 
gây khó khăn và vướng mắc cho 
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doanh nghiệp trong quá trình thực 
hiện nhãn hàng hoá, cùng quá trình 
phát triển của xã hội các quy định, 
nghị định cần chặt chẽ hơn, chính 
vì thế Nghị định 43/2017/NĐ-CP 
được ban hành để thay thế cho 
Nghị định 89/2006/NĐ-CP. 

Chia sẻ về bất cập trong tem nhãn 
trên hàng hóa đang gây tranh cãi, 
bà Cao Thị Bích Hà - Trưởng 
phòng Nhãn hàng hóa, Cục Quản 
lý chất lượng sản phẩm hàng hóa 
cho rằng, đối với doanh nghiệp 
thực hiện in nhãn hàng hóa, khi 
nhãn bị sai hoặc lỗi mà doanh 
nghiệp muốn xóa nội dung hoặc tự 
sửa nội dung thì phải có công văn 
báo cáo với cơ quan quản lý Nhà 
nước, tuy nhiên các doanh nghiệp 
đang băn khoăn về quá trình và thủ 
tục thực hiện bổ sung, đính chính 
nội dung trên nhãn hàng hóa. 

Cũng trong hội thảo, rất nhiều 
doanh nghiệp đã có những chia sẻ, 
đóng góp ý kiến về điều khoản, 
điểm bất cập trong Thông tư hướng 
dẫn Nghị định số 43/2017/NĐ-CP, 
qua đó hoàn thiện Dự thảo Thông 
tư theo hướng tích cực và sớm 
được ban hành.  

Trước đó vào ngày 24/4/2019, 
Hội thảo góp ý Dự thảo Thông tư 
hướng dẫn Nghị định số 
43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 

của Chính phủ về nhãn hàng hoá 
lần 1 đã diễn ra tại Thành phố Hồ 
Chí Minh. Nghị định 43/2017/NĐ-
CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ 
về nhãn hàng gồm 3 Chương 17 
Điều. 

 (Theo vietq.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Thế hệ pin mới đầy hứa hẹn 
để lưu trữ năng lượng sạch  

Các nhà nghiên cứu đã chế tạo 
ra một loại pin kali-oxy hiệu quả 
hơn, đáng tin cậy hơn, một bước 
tiến tới một giải pháp tiềm năng để 
lưu trữ năng lượng trên lưới điện 
của quốc gia và pin được sử dụng 
lâu hơn trong điện thoại di động và 
máy tính xách tay. 

Pin kali-oxy là một giải pháp 
thay thế tiềm năng cho việc lưu trữ 
năng lượng kể từ khi chúng được 
phát minh vào năm 2013. Một 
nhóm các nhà nghiên cứu từ bang 
Ohio, dẫn đầu bởi giáo sư hóa học 
Yiying Wu, đã chỉ ra rằng pin có 
thể hiệu quả hơn pin lithium-oxy 
trong khi lưu trữ đồng thời khoảng 
gấp đôi năng lượng như pin 
lithium-ion hiện có. Nhưng pin 
kali-oxy chưa được sử dụng rộng 
rãi để lưu trữ năng lượng bởi vì, 

TIN NGẮN KH&CN 
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cho đến nay, chúng vẫn chưa thể 
sạc lại đủ thời gian để có hiệu quả 
về chi phí. 

Khi các đội cố gắng tạo ra một 
pin kali-oxy có thể là một giải 
pháp lưu trữ khả thi, họ tiếp tục 
gặp một rào cản: Pin xuống cấp với 
mỗi lần sạc, không bao giờ kéo dài 
quá năm hoặc 10 chu kỳ sạc - mốc 
đủ xa để tạo ra pin có hiệu quả về 
mặt chi phí để lưu trữ năng lượng. 
Sự xuống cấp đó đã xảy ra do oxy 
len lỏi vào cực dương của pin - nơi 
cho phép các electron sạc thiết bị, 
có thể là điện thoại di động hoặc 
lưới điện. Oxy đã làm cho cực 
dương bị phá vỡ, khiến cho pin 
không còn có thể cung cấp điện 
tích. 

Paul Gilmore, một ứng cử viên 
tiến sĩ trong phòng thí nghiệm của 
Sundaresan, bắt đầu kết hợp các 
polyme vào cực âm để xem liệu có 
thể bảo vệ cực dương khỏi oxy hay 
không. Nếu làm được điều đó, pin 
kali-oxy sẽ tồn tại lâu hơn. Kết quả 
là nhóm nghiên cứu nhận ra rằng 
chìa khóa chính là cách đưa oxy 
vào pin - cần thiết để nó hoạt động 
- mà không cho phép oxy thấm vào 
cực dương. 

Thiết kế này hoạt động hơi giống 
phổi của con người: Không khí đi 
vào pin thông qua lớp carbon sợi, 

sau đó gặp lớp thứ hai hơi xốp và 
cuối cùng kết thúc ở lớp thứ ba, 
hầu như không xốp. Lớp thứ ba đó, 
được làm từ polymer dẫn, cho 
phép các ion kali di chuyển khắp 
cực âm, nhưng hạn chế oxy phân 
tử đi vào cực dương. Thiết kế này 
giúp pin có thể được sạc ít nhất 
125 lần - mang lại cho pin kali-oxy 
có tuổi thọ gấp 12 lần tuổi thọ 
trước đây với các chất điện phân 
giá rẻ. 

Phát hiện này cho thấy tính khả 
thi trong việc sản xuất pin ở quy 
mô lớn nhằm mục đích lưu trữ điện 
sinh hoạt.  

 (Theo vista.gov.vn) 
 

 Phát minh tuyệt vời cho môi 
trường: Ý tưởng thiên tài trong 
thời đại rác nhựa lên ngôi  

Biofase - một doanh nghiệp tại 
Mexico đã có một ý tưởng được 
đánh giá là cực kỳ tuyệt vời, khi 
giải quyết được loại rác gây nhức 
nhối nhất hiện nay: đồ nhựa dùng 
1 lần. 
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Chắc bạn cũng biết, Trái đất của 
chúng ta đang trải qua một cơn 
khủng hoảng rác nhựa thực sự, và 
thứ rác gây nên cơn khủng hoảng 
ấy chính là các loại đồ nhựa dùng 
một lần. 

Trước tác hại của nhựa, ai cũng 
hiểu rằng chúng ta cần phải giảm 
bớt nhựa mà chuyển sang các loại 
vật dụng thay thế xanh hơn và có 
thể tái chế. Nhưng không phải tự 
nhiên mà có người ví đồ nhựa 
dùng một lần chính là "ung nhọt" 
trong công cuộc chống lại rác nhựa 
của con người hiện nay. Thực sự 
khó lòng từ bỏ đồ nhựa dùng một 
lần, khi chúng đáp ứng đủ 3 tiêu 
chí: Tiện, Sạch và Rẻ. 

Thay thế cũng được thôi, vấn đề 
là ở chỗ nếu vật thay thế không đủ 
"tiện", sẽ rất khó để tạo ra sự thay 
đổi cho cả cộng đồng. Tuyệt vời 
nhất sẽ là tạo ra được sản phẩm 
dùng một lần nhưng được làm từ 
nguyên liệu xanh, phù hợp với môi 
trường. 

Nắm được điểm cốt lõi 
này, Biofase - công ty của Mexico 
đã đưa ra một ý tưởng thiên tài và 
đầy tiềm năng. Công trình của 
Biofase là tạo ra dao, dĩa, đũa 
thìa... làm từ những trái bơ. Đây 
đều là các vật dụng dùng một lần, 
có độ cứng cáp tương đương với 

nhựa, nhưng sẽ phân hủy nhanh 
hơn gấp cả ngàn lần. 

Các sản phẩm của Biofase bao 
gồm dao, dĩa (nĩa), thìa (muỗng) và 
ống hút. Tất cả đều phân hủy được 
trong tối đa 240 ngày. Nghe thì 
lâu, nhưng nếu so với con số hàng 
ngàn năm của rác nhựa thì không 
là gì cả.  

Ở thời điểm hiện tại, công ty vẫn 
đang phát triển rất mạnh. Theo số 
liệu báo cáo, mỗi năm công ty sản 
xuất 300 - 400 tấn dao, nĩa và ống 
hút, đồng thời đang tìm cách phát 
triển sản xuất đĩa và hộp đựng thực 
phẩm. Hiện tại, Biofase đang vươn 
ra phạm vi Hoa Kỳ, Trung Mỹ và 
một vài quốc gia tại châu Âu. 

 (Theo Helino) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Lễ kỷ niệm Ngày KH&CN 
Việt Nam và trao giải thưởng Tạ 
Quang Bửu năm 2019 

Chiều 18/5, Bộ KH&CN đã tổ 
chức kỷ niệm Ngày KH&CN Việt 
Nam, trao giải thưởng Tạ Quang 
Bửu năm 2019 và giải Báo chí viết 
về KH&CN 2018. 

Ngày KH&CN Việt Nam năm 
nay được tổ chức với chủ đề: Khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
- kiến tạo tương lai với mong 
muốn ngành KH&CN Việt Nam sẽ 
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có sự phát triển mạnh mẽ hơn, 
khẳng định được vai trò quan trọng 
trong quá trình phát triển và xác 
định vị trí của Việt Nam trên bản 
đồ khu vực và thế giới. 

Giải thưởng Tạ Quang Bửu năm 
2019 được trao cho ba nhà khoa 
học gồm PGS Phạm Đức Chính, 
Viện Cơ học, Viện Hàn lâm 
KH&CNViệt Nam (lĩnh vực Cơ 
học); PGS.TS Nguyễn Lê Khánh 
Hằng, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung 
ương (lĩnh vực Y sinh Dược học) 
và TS Lê Trọng Lư, Viện Kỹ thuật 
Nhiệt đới, Viện Hàn Lâm KH&CN 
Việt Nam (lĩnh vực Vật lý). 

 
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam 
và Bộ trưởng Chu Ngọc Anh chúc mừng 
các nhà khoa học giành Giải thưởng Tạ 

Quang Bửu năm 2019 

Giải thưởng Báo chí về KH&CN 
năm 2018 được trao cho 18 tác 
giả/nhóm tác giả có các tác 
phẩm/nhóm tác phẩm xuất sắc đến 
từ các cơ quan thông tấn báo chí 
lớn trong cả nước như: Báo Nhân 
Dân, Thông tấn xã Việt Nam, 

VietNamNet, Đài truyền hình Việt 
Nam, Tuổi trẻ… 

Phát biểu tại lễ trao giải, Bộ 
trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh 
chúc mừng và ghi nhận cống hiến 
của các nhà báo có tinh thần khoa 
học, những nhà báo đã nỗ lực hết 
mình, tìm tòi, phát hiện, phản ánh 
mọi lĩnh vực của ngành KH&CN, 
đóng góp cho sự phát triển 
KH&CN của đất nước bằng chính 
các tác phẩm của mình. Đồng thời 
thông qua các bài viết góp phần 
nâng cao nhận thức của xã hội về 
vai trò của KH&CN trong thời kỳ 
phát triển và hội nhập. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 Phó Thủ tướng trao bằng 
khen 4 công trình khoa học xuất 
sắc 

Tối 14/5 tại Hà Nội, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam đã tổ chức Lễ tổng kết và trao 
Giải thưởng Sáng tạo khoa học và 
công nghệ Việt Nam (VIFOTEC) 
và Giải thưởng WIPO năm 2018. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh, lãnh đạo một số bộ ngành và 
đông đảo các nhà khoa học đã 
tham dự buổi lễ. 

Giải thưởng VIFOTEC 2018 có 
101 công trình tham dự và được 
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chia theo 6 lĩnh vực gồm: Lĩnh vực 
cơ khí - tự động hóa (20 công 
trình); lĩnh vực công nghệ Vật liệu 
(12 công trình); lĩnh vực Công 
nghệ Thông tin, Điện tử, Viễn 
thông (14 công trình); lĩnh vực 
Sinh học phục vụ sản xuất và đời 
sống (29 công trình); lĩnh vực 
Công nghệ nhằm ứng phó với biến 
đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và 
sử dụng hợp lý tài nguyên (13 công 
trình); lĩnh vực công nghệ nhằm 
tiết kiệm năng lượng và sử dụng 
năng lượng mới (13 công trình). 

Căn cứ vào kết quả chấm điểm 
của Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ 
chức đã ký Quyết định trao giải 
thưởng cho 45 công trình bao gồm: 
4 giải Nhất, 11 giải Nhì, 14 giải 
Ba, 16 giải Khuyến khích. 

Trong đó, 4 công trình đoạt giải 
Nhất gồm: Công trình "Nghiên cứu 
cải tiến xe thiết giáp bánh lốp BTR 
- 152 thành xe thiết giáp cứu 
thương phục vụ nhiệm vụ gìn giữ 
hòa bình" của tác giả TS Trần Hữu 
Lý - Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự 
- Tổng cục kỹ thuật - Bộ Quốc 
phòng; Công trình "Nghiên cứu 
chế tạo bộ sinh phẩm xác định vi 
khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết 
thường gặp và phát hiện gen kháng 
kháng sinh" của tác giả PGS.TS Lê 
Hữu Song - Bệnh viện Trung ương 

quân đội 108 - Bộ Quốc phòng; 
Công trình "Nghiên cứu thiết kế, 
chế tạo, sản xuất coppha nhựa 
khung thép" của tác giả Nguyễn 
Xuân Thủy - Công ty CP thiết kế 
và phát triển công nghệ xây dựng 
SPAN; Công trình "Nghiên cứu 
thu hồi giàn chống và các thiết bị 
trong lò chợ cơ giới hóa đồng bộ 
sử dụng cáp thép kết hợp với lưới 
thép thay thế cho các phương pháp 
thu hồi truyền thống đảm bảo an 
toàn, hiệu quả tại Công ty CP than 
Hà Lầm - Vinacomin" của tác giả 
Th.S Trần Mạnh Cường - Công ty 
CP than Hà Lầm – Vinacomin. 

8 cá nhân Chủ nhiệm và đồng 
Chủ nhiệm của 4 công trình đạt 
giải Nhất sẽ được trao tặng Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ. 

Trong 4 công trình đạt giải Nhất, 
có 2 công trình của TS Trần Hữu 
Lý và PGS. TS Lê Hữu Song đã  
được Tổ chức Sở hữu trí tuệ Thế 
giới trao giải WIPO 2018. 

Tại buổi lễ, Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh cũng đã phát động Giải 
thưởng VIFOTEC 2019. Theo đó, 
Giải thưởng VIFOTEC 2019 sẽ 
tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực 
KH&CN quan trọng gồm: Cơ khí 
tự động hoá; công nghệ vật liệu; 
công nghệ thông tin, điện tử và 
viễn thông, sinh học phục vụ sản 
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xuất và đời sống, công nghệ nhằm 
ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo 
vệ môi trường và sử dụng hợp lý 
tài nguyên và công nghệ nhằm tiết 
kiệm năng lượng và sử dụng năng 
lượng mới. 

(Theo chinhphu.vn) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Lễ khai trương Điểm kết nối 
cung cầu công nghệ tỉnh BR-VT 

Sáng 17/5, Cục Ứng dụng và 
Phát triển công nghệ phối hợp với 
Sở KH&CN tỉnh BR-VT tổ chức lễ 
khai trương Điểm kết nối cung cầu 
công nghệ tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu. 
Đến dự buổi lễ, về phía Bộ 
KH&CN có Ông Phạm Xuân Đà - 
Cục trưởng cục công tác phía 
Nam; bà Trần Thị Hồng Lan – Phó 
cục trưởng Cục Ứng dụng và phát 
triển Công nghệ; về phía Sở 
KH&CN có ông Mai Thanh Quang 
– GĐ Sở KH&CN cùng đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành, các 
viện, trường; doanh nghiệp trong 
và ngoài tỉnh. Đây là sự kiện nổi 
bật nằm trong chuỗi sự kiện chào 
mừng Ngày Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam 18.5 của tỉnh. 

Báo cáo tại lễ khai trương, ông 
Mai Thanh Quang, Giám đốc Sở 
KH&CN cho biết, Điểm  kết nối 
cung – cầu công nghệ tỉnh BR-VT 

được xây xựng và đưa vào vận 
hành cùng với Sàn giao dịch công 
nghệ trực tuyến sẽ góp phần thúc 
đẩy hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao và đổi mới công nghệ, đưa 
nhanh ứng dụng tiến bộ KH&CN 
mới vào thực tiễn cuộc sống; thúc 
đẩy thị trường KH&CN phát triển, 
trên cơ sở đó nâng cao năng lực 
cạnh tranh công nghệ, chất lượng 
sản phẩm và hiệu quả hoạt động 
của các tổ chức, doanh nghiệp trên 
địa bàn tỉnh BR-VT. Đồng thời, 
đây cũng là một hoạt động cần 
thiết thực để tăng cường hội nhập 
về KH&CN, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh.  

 Ngay sau lễ khai trương Điểm 
kết nối cung cầu công nghệ, Sở 
KH&CN đã tổ chức hội thảo “Hoạt 
động kết nối cung cầu công nghệ - 
Giải pháp cho doanh nghiệp trong 
ứng dụng, đổi mới công nghệ” với 
mục đích nhằm ứng dụng công 
nghệ mới, công nghệ tiên tiến phục 
vụ sản xuất và đời sống của nhân 
dân; Tạo điều kiện để gắn kết hoạt 
động nghiên cứu với sản xuất, kinh 
doanh, xúc tiến các hoạt động 
thương mại hoá các sản phẩm 
KH&CN, thúc đẩy chuyển giao kỹ 
thuật vào thực tiễn; Cung cấp 
thông tin công nghệ, chuyên gia 
công nghệ, tư vấn hỗ trợ chuyển 
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giao và đổi mới công nghệ cho 
doanh nghiệp thông qua Điểm kết 
nối cung cầu công nghệ.  

Đồng thời đã tổ chức triễn lãm 
trưng bày các công nghệ, thiết bị 
và mô hình, sản phẩm nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao thu hút 
nhiều đơn vị, Doanh nghiệp trong 
và ngoài tỉnh tham gia. 

 (Theo Sở KH&CN) 
 

 Quy chế phối hợp trong công 
tác giải quyết thủ tục chủ trương 
đầu tư tại các Khu công nghiệp 
trên địa bàn tỉnh 

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có 
Quyết định ban hành Quy chế phối 
hợp giữa Ban Quản lý các Khu 
công nghiệp (KCN) tỉnh với các 
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, 
thành phố và thị xã (UBND cấp 
huyện) trong công tác giải quyết 
thủ tục chủ trương đầu tư dự án tại 
các KCN trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu. 

Quy chế này quy định về nguyên 
tắc, phương thức, nội dung và trách 
nhiệm phối hợp giữa Ban Quản lý 
các KCN với các Sở, ban, ngành 
và UBND cấp huyện có KCN 
trong việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về giải 
quyết thủ tục chủ trương đầu tư các 
dự án tại các KCN trên địa bàn 

tỉnh. 
Theo đó, Ban Quản lý các KCN 

chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện 
nhiệm vụ quản lý nhà nước về giải 
quyết thủ tục chủ trương đầu tư các 
dự án tại KCN theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao và phân cấp, 
ủy quyền; các Sở, ban, ngành và 
UBND cấp huyện có trách nhiệm 
phối hợp, hỗ trợ Ban Quản lý trong 
quá trình thực hiện quản lý nhà 
nước tại KCN theo chức, nhiệm vụ 
được giao. 

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ban 
Quản lý các KCN có trách nhiệm 
chủ trì, làm đầu mối tiếp nhận, thụ 
lý, giải quyết đăng ký đầu tư của 
Nhà đầu tư; có văn bản (kèm hồ sơ 
dự án theo quy định pháp luật đầu 
tư) gửi các Sở, ban ngành liên quan 
và UBND cấp huyện để lấy ý kiến 
trước khi tổng hợp ý kiến thẩm 
định, quyết định chủ trương đầu tư, 
cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu 
tư đối với các dự án thuộc thẩm 
quyền theo quy định của pháp luật 
về đầu tư hoặc tổng hợp, lập báo 
cáo trình cơ quan có thẩm quyền 
quyết định chủ trương đầu tư đối 
với các dự án đầu tư vào KCN 
thuộc thẩm quyền quyết định chủ 
trương đầu tư của Quốc hội, Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh và 
các dự án cần lấy ý kiến nêu trên; 
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Các sở, ban ngành và UBND cấp 
huyện có văn bản tham gia ý kiến 
về các nội dung dự án đầu tư thuộc 
phạm vi quản lý của cơ quan mình 
và gửi về Ban Quản lý các KCN 
trong thời hạn không quá 05 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được 
công văn và hồ sơ đầu tư kèm theo 
của Ban Quản lý các KCN. Ngoài 
ra, trong trường hợp dự án phải 
thẩm định về công nghệ theo quy 
định thì yêu cầu Sở Khoa học và 
Công nghệ có văn bản trả lời trước 
10 ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được công văn và hồ sơ đầu tư 
kèm theo của Ban Quản lý các 
KCN. 

 (Theo UBND tỉnh) 
 

 Tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh và 
cắt giảm chi phí cho doanh 
nghiệp 

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh 
đã ban hành kế hoạch hành động 
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-
CP ngày 01/01/2019 của Chính 
phủ về tiếp tục thực hiện những 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia 
năm 2019 và định hướng đến năm 

2021; Nghị quyết số 139/NQ-CP 
ngày 09/11/2018 của Chính phủ về 
cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp. 

Mục tiêu của việc cải thiện môi 
trường kinh doanh, nâng cao năng 
lực cạnh tranh và cắt giảm chi phí 
cho doanh nghiệp tại BR-VT nhằm 
thực hiện theo định hướng của 
Chính phủ là nâng cao thứ hạng 
trong các xếp hạng quốc tế của 
WB, WEF, WIPO, UN, về môi 
trường kinh doanh, năng lực cạnh 
tranh thích ứng với nền sản xuất 
mới trong cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, cải thiện mạnh mẽ môi 
trường kinh doanh, tăng nhanh về 
số lượng doanh nghiệp mới thành 
lập; giảm tỷ lệ doanh nghiệp giải 
thể, ngừng hoạt động; giảm chi phí 
đầu vào, chi phí không chính thức 
cho doanh nghiệp và người dân; 
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị 
quyết của Chính phủ về phát triển 
kinh tế -  xã hội; Phấn đấu môi 
trường kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh nước ta thuộc nhóm 
ASEAN 4; Cắt giảm triệt để các 
chi phí bất hợp lý trong tuân thủ 
quy định pháp luật về kinh doanh, 
đẩy lùi và ngăn chặn các hành vi 
làm phát sinh chi phí không chính 
thức cho doanh nghiệp; tạo dựng 
một môi trường kinh doanh chi phí 
thấp, ổn định; khuyến khích đầu tư, 
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gia nhập thị trường và cạnh 
tranh… 

Để thực hiện các mục tiêu trên, 
Tỉnh đã đề ra 6 nhóm nhiệm vụ cụ 
thể phải thực hiện: 

Thứ nhất, tăng cường trách 
nhiệm của các Sở được phân công 
làm đầu mối theo dõi việc cải thiện 
các bộ chỉ số và các sở được phân 
công chủ trì, chịu trách nhiệm đối 
với các nhóm chỉ số, chỉ số thành 
phần. Cụ thể như: Sở Kế hoạch và 
Đầu tư làm đầu mối theo dõi bộ chỉ 
số Môi trường kinh doanh của WB 
và Năng lực cạnh tranh toàn cầu 
4.0 của WEF; Sở Khoa học và 
Công nghệ làm đầu mối theo dõi 
bộ chỉ số Đổi mới sáng tạo của 
WIPO và nhóm chỉ số Công nghệ 
và Đổi mới sáng tạo theo đánh giá 
Mức độ sẵn sàng cho sản xuất 
tương lai của WEF; Sở Công 
thương làm đầu mối theo dõi bộ 
chỉ số Hiệu quả logistics của WB; 
Sở Du lịch làm đầu mối theo dõi 
bộ chỉ số Năng lực cạnh tranh du 
lịch của WEF; Sở Thông tin và 
Truyền thông làm đầu mối theo dõi 
bộ chỉ sổ Phát triển Chính phủ điện 
tử của UN;… 

Thứ hai, tiếp tục bãi bỏ, đơn giản 
hóa các quy định về điều kiện kinh 
doanh; thực thi đầy đủ, triệt để 
những cải cách về điều kiện kinh 

doanh đã thực hiện trong năm 
2018. Theo đó, UBND tỉnh có yêu 
cầu các sở ngành tiếp tục rà soát, 
kiến nghị UBND tỉnh trình Chính 
phủ bãi bỏ, đơn giản hóa các điều 
kiện kinh doanh không rõ ràng, 
không cụ thể, không khả thi trước 
quý III năm 2019. 

Thứ ba, tiếp tục thực hiện cải 
cách toàn diện công tác quản lý, 
kiểm tra chuyên ngành và kết nối 
cổng thông tin một cửa quốc gia.  

Thứ tư, đẩy mạnh thanh toán điện 
tử và cung cấp dịch vụ công trực 
tuyến cấp độ 04. Các cơ quan, đơn 
vị được yêu cầu phải thực hiện 
cung cấp ít nhất 30% số dịch vụ 
công trực tuyến thuộc thẩm quyền 
giải quyết ở cấp độ 4; cho phép 
người dân, doanh nghiệp thanh 
toán không dùng tiền mặt bằng 
nhiều phương tiện khác nhau.  

Thứ năm, phát triển hệ sinh thái 
đổi mới sáng tạo, hỗ trợ, khuyến 
khích doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo (startup). UBND tỉnh yêu 
cầu các sở, ngành, UBND các 
huyện, thị xã, thành phố trong 
phạm vi thẩm quyền khuyến khích 
các hoạt động đổi mới sáng tạo. 

Thứ sáu, cắt giảm chi phí cho 
doanh nghiệp, bao gồm các chi 
phí: chi phí tuân thủ pháp luật về 
gia nhập thị trường; chi phí tuân 
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thủ pháp luật về xây dụng cơ sở 
sản xuất, kỉnh doanh; chi phí tín 
dụng và dịch vụ ngân hàng; chi phí 
lao động; chi phí khoa học công 
nghệ; chỉ phí logistics và thương 
mại qua biên giới… 

Cũng theo Kế hoạch hành động, 
UBND tỉnh yêu cầu các Giám đốc 
Sở, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, 
Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
huyện, thị xã, thành phố coi việc 
cải thiện môi trường kinh doanh, 
nâng cao năng lực cạnh tranh là 
nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên, trực 
tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm 
trước UBND tỉnh về việc thực hiện 
các Nghị quyết của Chính phủ về 
các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện 
môi trường kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia; đơn 
vị làm đầu mối thực hiện tham 
mưu, hướng dẫn, kiểm tra, tổng 
hợp việc cải thiện môi trường kinh 
doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh của tỉnh. 

 (Theo UBND tỉnh) 
 

 Nghiệm thu đề tài “Nghiên 
cứu bảo tồn nguồn gen cây mãng 
cầu ta (Na) đặc hữu của tỉnh Bà 
Rịa- Vũng Tàu” 

Sáng 23/04, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn đánh giá 
nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu bảo 

tồn nguồn gen cây mãng cầu ta 
(Na) đặc hữu của tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu”. Chủ tịch hội đồng là 
ông Mai Thanh Quang – Giám đốc 
Sở KH&CN. Đề tài do KS. Đỗ Văn 
Thịnh làm chủ nhiệm, Trung tâm 
Nghiên cứu Cây ăn quả miền Đông 
Nam Bộ là cơ quan chủ trì. 

Mãng cầu ta hay còn gọi là na 
(Annona squamosa L.) là một 
trong những cây ăn quả chủ lực 
của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Theo 
quy hoạch của tỉnh, đến năm 2023 
diện tích trồng sẽ là 1.709 ha với 
sản lượng dự kiến là 10.048 tấn. 
Qua 36 tháng thực hiện đề tài đã 
ghi nhận được 8 nhóm giống gồm 
mãng cầu Dai, Gai thanh long, 
Tím, Thái, Da xanh, Đá, Giấy và 
Lửa qua điều tra các vùng trồng 
chính ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 
Dựa trên khác biệt chủ yếu về kiểu 
hình quả, đã tuyển chọn 40 cây cá 
thể phân bổ trong 8 nhóm giống 
trên. Các cây được tuyển chọn có 
trọng lượng quả trung bình thay 
đổi từ 125,7 - 461,8 g; tỷ lệ thịt 
quả từ 41,59 - 70,26%; độ Brix thịt 
quả từ 19,77 - 24,41%; độ chắc thịt 
quả từ 0,56 - 0,83 kg.cm-2; hàm 
lượng acid tổng số từ 0,116 - 
0,146%; lượng đường tổng số từ 
14,25 - 19,65% và hàm lượng 
vitamin C từ 30,49 - 34,20 



Số 277 - 5/2019 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 34 

mg.100g-1. Đã tiến hành bảo tồn 
tại chỗ 40 cây tuyển chọn và bảo 
tồn ngoại vi với 200 cây từ 40 cây 
tuyển chọn. Các cây bảo tồn đang 
tiếp tục được lưu giữ, chăm sóc, 
theo dõi và đánh giá. 

 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) 
 

  
 

 
 Hệ thống lạnh sản xuất đá 
viên và bảo quản thực phẩm 
sử dụng thủy năng 

Thông qua việc thực hiện đề tài 
KH&CN cấp nhà nước “Nghiên 
cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống lạnh 
sản xuất đá viên và bảo quản thực 
phẩm sử dụng sức nước phục vụ 
các khu du lịch miền núi”, PGS.TS 
Võ Chí Chính, Trường Đại học 
Bách khoa, Đại học Đà Nẵng đã 
chế tạo thành công hệ thống lạnh 
sản xuất đá viên và bảo quản thực 
phẩm sử dụng sức nước mang lại 
hiệu quả xã hội thiết thực, góp 
phần hạn chế sử dụng nhiên liệu 
hóa thạch, có thể triển khai ứng 
dụng tại các vùng, miền có sẵn các 
nguồn nước tự nhiên. 

Hệ thống gồm: hệ thống thủy lực 

(đường ống HDPE dẫn nước từ 
đỉnh núi xuống; turbin dẫn động 
máy nén lạnh 7,5 kW và phát điện 
3 kW); hệ thống lạnh trung tâm; 
máy tạo đá viên năng suất 1.000 
kg/ngày; kho bảo quản đá dung 
tích 15 m3, nhiệt độ âm 15oC; kho 
bảo quản thực phẩm, rau, quả dung 
tích 20 m3, nhiệt độ 5oC. Điểm nổi 
bật của hệ thống là sử dụng trực 
tiếp nguồn nước tự nhiên để chạy 
máy mà không cần nguồn cung cấp 
điện, đồng thời có thể tích hợp với 
nguồn năng lượng tái tạo có sẵn tại 
các khu du lịch sinh thái. 

Chi tiết xin liên hệ: PGS.TS Võ 
Chí Chính, Trường Đại học Bách 
khoa, Đại học Đà Nẵng, 54 
Nguyễn Lương Bằng, Hoà Khánh 
Bắc, Liên Chiểu, TP Đà Nẵng; Tel: 
0236.3733591. 

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 Túi nilon tự hủy làm từ bột 
sắn 

 
Các nhà khoa học thuộc Trung 

tâm Nghiên cứu vật liệu polyme 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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(Trường Đại học Bách khoa Hà 
Nội) đã nghiên cứu thành công 
loại túi nilon tự hủy, bền và dai 
hơn túi nilon thông thường, được 
làm từ bột sắn kết hợp với nhựa 
sinh học, có thể thay thế cho túi 
nilon khó phân hủy trên thị trường 
hiện nay. 

Theo kết quả thử nghiệm, sản 
phẩm có độ bền lớn hơn, dai hơn 
so với túi nilon bình thường. Hàm 
lượng bột sắn được sử dụng để sản 
xuất loại túi này chiếm từ 35-40%, 
phần còn lại là nhựa sinh học có 
thể phân hủy được. Với đặc tính 
bền, thân thiện với môi trường 
nhưng chi phí sản xuất không quá 
đắt, chỉ lớn hơn so với túi nilon 
truyền thống từ 1,5 đến 2 lần, các 
nhà nghiên cứu của Trường Đại 
học Bách khoa Hà Nội dự kiến có 
thể sản xuất và bán loại sản phẩm 
này cho thị trường trong nước cũng 
như phục vụ nhu cầu xuất khẩu ra 
nước ngoài. Do được làm từ các 
nguyên liệu sinh học thân thiện với 
môi trường nên sau khi sử dụng, 
túi này có thể được chôn xuống và 
phân hủy như rác thải sinh học 
bình thường.  

Chi tiết xin liên hệ: Trung tâm 
Nghiên cứu vật liệu polyme, 
Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 
Số 1 Đại Cồ Việt, phường Bách 

khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 
Tel: 024.38692731. 

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 
 

 
 

CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY 
ĐỊNH CHẶT VIỆC NHẬP 
KHẨU PHẾ LIỆU 

Chính phủ ban hành Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định quy 
định chi tiết, hướng dẫn thi hành 
Luật bảo vệ môi trường. Trong đó, 
Nghị định số 40/2019/NĐ-CP có 
sửa đổi, bổ sung quy định về nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất. 

Cụ thể, Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 
Điều 55 Nghị định số 38/2015/NĐ-
CP ngày 24/4/2015 về phế liệu 
nhập khẩu làm nguyên liệu sản 
xuất từ nước ngoài vào Việt Nam 
và đối tượng nhập khẩu phế liệu 
làm nguyên liệu sản xuất. 

Điều kiện phế liệu nhập khẩu 
Theo quy định mới, phế liệu nhập 

khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải 
đáp ứng yêu cầu quy định tại 
khoản 1 Điều 76 Luật bảo vệ môi 
trường. 

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu phế 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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liệu được lựa chọn làm thủ tục hải 
quan tại cơ quan hải quan quản lý 
cửa khẩu nhập hoặc cơ quan hải 
quan nơi có nhà máy, cơ sở sản 
xuất sử dụng phế liệu nhập khẩu 
(cơ sở sản xuất); được lựa chọn 
địa điểm kiểm tra chất lượng phế 
liệu nhập khẩu tại cửa khẩu nhập 
hoặc tại cơ quan hải quan nơi có 
cơ sở sản xuất sử dụng phế liệu 
nhập khẩu hoặc tại cơ sở sản xuất 
sử dụng phế liệu nhập khẩu. 

Phế liệu nhập khẩu chỉ được 
phép dỡ xuống cảng khi đáp ứng 
các yêu cầu sau: 

1- Tổ chức, cá nhân nhận hàng 
trên Bản lược khi hàng hóa (E-
Manifest) có Giấy xác nhận đủ 
điều kiện về bảo vệ môi trường 
trong nhập khẩu phế liệu làm 
nguyên liệu sản xuất còn hiệu lực 
và còn khối lượng phế liệu nhập 
khẩu; 

2- Tổ chức, cá nhân nhận hàng 
trên E-Manifest có Văn bản xác 
nhận đã ký quỹ bảo đảm phế liệu 
nhập khẩu đối với phế liệu ghi 
trên E-Manifest theo quy định tại 
điểm b khoản 3 Điều 57 Nghị định 
số 40/2019/NĐ-CP. 

Cơ quan hải quan có trách nhiệm 
kiểm tra các điều kiện trên trước 
khi cho phép dỡ phế liệu xuống 
cảng. 

 Điều kiện nhập khẩu 
Nghị định 40/2019/NĐ-CP cũng 

nêu rõ các tổ chức, cá nhân có cơ 
sở sản xuất sử dụng phế liệu nhập 
khẩu phải đáp ứng các yêu cầu 
dưới đây mới được phép nhập 
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản 
xuất: 

1- Đáp ứng các yêu cầu và trách 
nhiệm về bảo vệ môi trường quy 
định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 
76 Luật bảo vệ môi trường; 

2- Có báo cáo đánh giá tác động 
môi trường được Bộ Tài nguyên 
và Môi trường phê duyệt, trong đó 
có nội dung sử dụng phế liệu nhập 
khẩu làm nguyên liệu sản xuất và 
được cấp giấy xác nhận hoàn 
thành công trình bảo vệ môi 
trường hoặc giấy phép xử lý chất 
thải nguy hại, trong đó có nội 
dung sử dụng phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất đối với các dự án đã 
đi vào vận hành. 

Đối với dự án mới xây dựng 
phải đáp ứng các yêu cầu quy định 
tại Điều 16b và Điều 17 Nghị định 
số 18/2015/NĐ-CP. 

3- Có Giấy xác nhận đủ điều 
kiện về bảo vệ môi trường trong 
nhập khẩu phế liệu làm nguyên 
liệu sản xuất theo quy định 
của pháp luật. 

  (Theo Vietq.vn) 


