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XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN 
MẠNG LƯỚI KẾT NỐI KHỞI 
NGHIỆP Ở QUY MÔ QUỐC 
GIA VÀ QUỐC TẾ 

Ngày 10/6 tại Hà Nội, Diễn đàn 
Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo 
tại Việt Nam 2019 (Vietnam 
Venture Summit 2019) do Bộ Khoa 
học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Quỹ Đầu tư Golden Gate 
Ventures phối hợp tổ chức nhằm 
tạo kết nối với các Quỹ đầu tư 
trong nước và quốc tế quan tâm tới 
môi trường kinh doanh và khởi 
nghiệp tại Việt Nam. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ 
trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc 
Anh, Chủ nhiệm Ủy ban KHCN và 
môi trường của Quốc hội Phan 
Xuân Dũng, Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh 
Hùng cùng đại diện nhiều bộ, 
ngành, quỹ đầu tư, doanh nghiệp 
khởi nghiệp tham dự sự kiện. 

Báo cáo thường niên về tình hình 
đầu tư khởi nghiệp năm 2018 của 
Topica Founder Institute (TFI), 
cho thấy, trong năm 2018 các công 
ty khởi nghiệp Việt Nam đã nhận 
được 889 triệu USD đầu tư trong 
92 thương vụ từ các Quỹ đầu tư 
trong và ngoài nước (gấp 3 lần so 

với năm 2017 và gấp 6 lần năm 
2016). 

Đánh giá của các nhà đầu tư 
quốc tế bày tỏ nhiều ấn tượng với 
hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt 
Nam trong những năm qua. Không 
chỉ số lượng doanh nghiệp phát 
triển nhanh (400 doanh nghiệp 
khởi nghiệp năm 2012, đến 2017-
2018 con số này tăng lên là 3.000). 
Nhiều tập đoàn lớn trong nước đã 
tham gia vào đầu tư mạo hiểm như 
FPT, Viettel, Vingroup, 
CenGroup... Cùng với đó là hơn 40 
cơ sở ươm tạo, tổ chức thúc đẩy 
kinh doanh và 60 khu không gian 
làm việc chung trên cả nước. 

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức 
Đam, nhìn vào con số đầu tư và từ 
ý kiến của các diễn giả quốc tế có 
thể hiểu phần nào vì sao các nhà 
đầu tư quan tâm đến Việt Nam. Đó 
là môi trường kinh doanh, dân số 
trẻ, các điều kiện khởi nghiệp... Vì 
vậy Việt Nam cần duy trì ổn định 
tốc độ tăng trưởng, không ngừng 
đổi mới, sáng tạo. Xây dựng cơ chế 
chính sách tạo cơ hội cho tất cả 
mọi người đều sáng tạo, tìm thấy 
cơ hội hoàn thiện mình, được cống 
hiến mang lại giá trị cho cộng 
đồng.  

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh cho biết, thời gian qua, 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 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 sáng tạo ngày càng được 
khuyến khích mạnh mẽ trong giới 
trẻ. Với vai trò điều phối, tạo dựng 
hành lang pháp lý và các cơ chế 
chính sách hỗ trợ, từ năm 2009, 
Chính phủ Việt Nam, trực tiếp là 
Bộ KH&CN, Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư đã bước đầu xây dựng nền tảng 
cho hệ sinh thái. 

Nhiều chương trình hỗ trợ đã 
được triển khai trong đó có 
Chương trình Đối tác đổi mới sáng 
tạo Việt Nam – Phần Lan (IPP) đã 
thúc đẩy hình thành hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo ngay từ khi 
"đổi mới sáng tạo", "khởi nghiệp 
sáng tạo" và "hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo" còn là các khái 
niệm rất mới mẻ ở Việt Nam.  

Thông qua chương trình này, 
nhiều mô hình đã triển khai thành 
công giúp các doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo có tiềm năng tăng 
trưởng nhanh nuôi giấc mơ chinh 
phục thế giới (Go Global). Trong 
số này có Abivin - doanh nghiệp 
khởi nghiệp Việt vừa giành Giải 
thưởng khởi nghiệp toàn cầu ở Mỹ 
một triệu USD - là nhóm khởi 

nghiệp được IPP hỗ trợ tài chính 
và đào tạo khởi nghiệp ban đầu 
ngay từ khi mới hình thành ý 
tưởng.  

Đề án Thương mại hóa công 
nghệ theo mô hình thung lũng 
Silicon tại Việt Nam (VSV - 
Vietnam Silicon Valley) được phê 
duyệt vào tháng 5/2013 đã hỗ trợ 
ươm tạo thành công nhiều startup, 
như Lozi, SchoolBus... 

Nhiều Đề án sau đó như  "Hỗ trợ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025", 
"Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi 
nghiệp đến năm 2025", "Hỗ trợ 
phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 
2017-2025" được phê duyệt và 
triển khai với mục tiêu hỗ trợ các 
startup đủ tiềm lực để phát triển.  

 
Các diễn giả chia sẻ thông tin tại Diễn 

đàn 

Thành công các startup cho thấy 
vai trò bà đỡ từ Chính phủ vô cùng 
quan trọng đối với các doanh 
nghiệp khởi nghiệp để vượt qua 
Thung lũng chết (Valley of Death) 
và bản thân Nhà nước và các cơ 
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quan Chính phủ phải dũng cảm đổi 
mới tư duy, chấp nhận rủi ro, mạo 
hiểm và hướng các nhóm khởi 
nghiệp trẻ mơ giấc mơ lớn, "Go 
Global" ngay từ giai đoạn tiền khởi 
nghiệp. 

Ngoài ra Bộ KH&CN còn triển 
khai một số chương trình, đề án 
nổi bật khác như Dự án BIPP tài 
trợ bởi chính phủ Bỉ, hỗ trợ các 
vườn ươm khởi nghiệp, Dự án 
VCIC tài trợ bởi World Bank, 
Chính phủ Australia, hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo ứng phó với biến 
đổi khí hậu. 

Bộ trưởng khẳng định, trong thời 
gian tới, Bộ KH&CN sẽ tập trung 
vào xây dựng và phát triển Mạng 
lưới kết nối khởi nghiệp ở quy mô 
quốc gia và quốc tế; thúc đẩy hình 
thành các trung tâm đổi mới sáng 
tạo trên toàn quốc; hỗ trợ doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo phát 
triển và hoàn thiện công nghệ, liên 
kết với viện nghiên cứu, trường đại 
học thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, hình thành tài sản trí tuệ để 
vững tin bước ra thị trường toàn 
cầu. 

Nhân dịp này, Bộ trưởng cũng 
thông tin tới các quỹ đầu tư khởi 
nghiệp quốc tế, các nhà đầu tư và 
hỗ trợ khởi nghiệp, các doanh 
nghiệp khởi nghiệp trong nước 

tham dự Ngày hội Khởi nghiệp 
Sáng tạo Việt Nam năm 2019, 
Techfest 2019, sẽ được tổ chức 
trong tháng 11/2019 ở Việt Nam. 
Đây là năm thứ năm liên tiếp, Bộ 
Khoa học và Công nghệ tổ chức sự 
kiện thường niên lớn nhất dành cho 
cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam.  

Về phía Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cam 
kết hỗ trợ các nhà đầu tư. Bộ sẽ đối 
thoại và thảo luận thường xuyên 
với cộng đồng các nhà đầu tư mạo 
hiểm kịp thời tháo gỡ khó khăn. 
Thông qua Trung tâm đổi mới sáng 
tạo Quốc gia và các sáng kiến phát 
triển nguồn nhân lực và đổi mới 
sáng tạo trong doanh nghiệp, Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư cam kết sẽ hỗ 
trợ khởi nghiệp tiếp cận các nguồn 
tài trợ đối với các startup đã được 
thẩm định, được kết nối và hỗ trợ 
của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo 
trong và ngoài nước, để có điều 
kiện phát triển hơn và để cộng 
đồng các nhà đầu tư có cơ hội tiếp 
cận với nhiều cơ hội đầu tư chất 
lượng hơn.  

   (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

THÚC ĐẨY VAI TRÒ PHỤ NỮ 
TRONG PHÁT TRIỂN KINH 
TẾ XANH 

Nhằm tôn vinh tinh thần sáng tạo 
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và thúc đẩy vai trò của phụ nữ 
trong nền kinh tế xanh, Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) phối 
hợp với Hội Liên Hiệp Phụ nữ Việt 
Nam tổ chức chiều ngày 24/6/2019 
tại Hà Nội Diễn đàn Phụ nữ và 
tương lai của nền kinh tế xanh. Sự 
kiện nhận được hỗ trợ của Cơ 
quan Liên hợp quốc về Bình đẳng 
giới và Trao quyền cho phụ nữ 
(UN Women). 

Nền kinh tế xanh, theo Tổ chức 
Môi trường Liên hợp quốc, là nền 
kinh tế với lượng khí thải carbon 
thấp, sử dụng tài nguyên hiệu quả 
và phát triển xã hội toàn diện. Nền 
kinh tế xanh hướng đến cải thiện 
đời sống con người và công bằng 
xã hội, trong khi giảm đáng kể rủi 
ro về môi trường và sự suy kiệt về 
sinh thái. Đây là chủ đề đang được 
các chính phủ, doanh nghiệp và 
các tổ chức phi chính phủ thảo luận 
sôi nổi thời gian gần đây. 

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu 
toàn cầu, phụ nữ thuộc nhóm chịu 
ảnh hưởng nặng nề. Phụ nữ chiếm 
tới 70% trong số 1,3 tỷ người sống 
dưới mức 1 đô la Mỹ một ngày. 
Phụ nữ cũng có xu hướng phụ 
thuộc nhiều hơn vào các nguồn tài 
nguyên chung như nước, lương 
thực hay tài nguyên rừng và dễ bị 
tổn thương nhiều hơn trước các tác 

động của suy thoái tài nguyên thiên 
nhiên. Tuy nhiên, do những định 
kiến về giới, hiện nay vai trò của 
phụ nữ vẫn chưa được ghi nhận 
đúng trong phát triển kinh tế, đặc 
biệt là kinh tế xanh. 

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông 
Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN khẳng định việc hỗ trợ 
phụ nữ phát triển kinh tế có ý 
nghĩa rất quan trọng trong thực 
hiện bình đẳng giới, thúc đẩy sự 
tiến bộ của xã hội. 

Hiện nay, vấn đề biến đổi khí 
hậu diễn biến ngày càng phức tạp, 
Việt Nam đang là một trong 5 quốc 
gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ 
biến đổi khí hậu tại khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương. Điều này đặt 
ra những thách thức lớn về việc 
phát triển bền vững, nhưng cũng 
đồng thời đem đến cơ hội để cải 
tiến công nghệ, ứng phó với biến 
đổi khí hậu và nâng cao năng lực 
cạnh tranh trong công cuộc đổi 
mới chung trên toàn thế giới. 

Trước hiện trạng đó, Việt Nam 
và cộng đồng quốc tế cần phối hợp 
hành động với những ý tưởng mới 
và tư duy sáng tạo để tạo ra sự thay 
đổi. Một trong những chiến lược 
hàng đầu hiện nay là phát triển nền 
kinh tế xanh ít phát thải carbon, tiết 
kiệm tài nguyên thiên nhiên, sử 
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dụng hiệu quả năng lượng, tạo ra 
việc làm và đảm bảo công bằng xã 
hội. Để đạt được mục tiêu này, 
chúng ta cần huy động sự tham gia 
của toàn xã hội, trong đó các nữ 
doanh nhân, doanh nghiệp do phụ 
nữ làm chủ có cơ hội tham gia bình 
đẳng vào cộng đồng doanh nghiệp 
để đưa ra các giải pháp đổi mới 
sáng tạo và ứng phó với biến đổi 
khí hậu, tạo ra các tác động tích 
cực đến môi trường, kinh tế và xã 
hội tại Việt Nam. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho 
biết thêm: Nhằm hướng tới mục 
tiêu xây dựng nền kinh tế xanh, 
trong những năm qua Hội Liên 
hiệp phụ nữ đã thực hiện nhiều 
sáng kiến hỗ trợ phụ nữ khởi 
nghiệp, trong đó có Dự án hỗ trợ 
phụ nữ khởi nghiệp 2017 - 2025 
nhằm nâng cao quyền năng kinh tế 
của phụ nữ, chú trọng đến  chủ 
doanh nghiệp là nữ. Những hoạt 
động này đã góp phần nâng cao 
quyền năng kinh tế của phụ nữ, 
phát huy tinh thần đổi mới sáng 
tạo, góp phần xây dựng nền kinh tế 
xanh. 

Thông qua Dự án “Trung tâm đổi 
mới sáng tạo ứng phó với biến đổi 
khí hậu”, Bộ KH&CN và Hội Liên 
hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức 
Cuộc thi Chứng minh ý tưởng năm 

2019, hướng trọng tâm vào chủ đề 
“Phụ nữ và tương lai của nền kinh 
tế xanh” nhằm hỗ trợ các doanh 
nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ do 
phụ nữ lãnh đạo phát triển và 
chuyển giao các công nghệ xanh, 
sạch. 

Phát biểu tại diễn đàn, bà Elisa 
Fernandez, Trưởng Văn phòng UN 
Women tại Việt Nam cho rằng, 
khó có thể xóa bỏ đói nghèo, gia 
tăng sự thịnh vượng và phát triển 
bền vững nếu “phụ nữ không được 
trao quyền và tham gia đầy đủ 
trong nền kinh tế”. Cần xóa bỏ 
những rào cản, khuyến khích phụ 
nữ tham gia vào nền kinh tế xanh 
bằng cách củng cố các hệ thống 
chính sách, thúc đẩy cải cách, đảm 
bảo điều kiện lao động tốt cho phụ 
nữ. “UN Women cam kết sẽ hỗ trợ 
Việt Nam trong nỗ lực này” - bà 
khẳng định. 

Trong suốt diễn đàn, các đại biểu 
đến từ các cơ quan nghiên cứu, các 
doanh nghiệp đã tập trung thảo 
luận thực trạng của nền kinh tế 
xanh trong bối cảnh biến đổi khí 
hậu toàn cầu; cơ hội và thách thức 
đối với sự tham gia và hưởng lợi 
của phụ nữ trong nền kinh tế xanh; 
những rào cản từ định kiến xã hội 
và môi trường chính sách đến sự 
nâng cao quyền năng kinh tế cho 
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phụ nữ nói chung và doanh nhân 
nữ ở Việt Nam nói riêng. Đồng 
thời, các đại biểu đã phân tích tình 
hình hiện tại, đưa ra bài học và giải 
pháp nhằm tạo điều kiện cho phụ 
nữ trong sản xuất và kinh doanh 
“xanh”. 

Diễn đàn đã góp phần tạo ra sự 
liên kết giữa các nhà hoạch định 
chính sách, các doanh nhân, các 
nhà khoa học, các nhà nghiên cứu 
và chuyển giao công nghệ sạch, 
cộng đồng các nhà tài trợ trong và 
ngoài nước để chia sẻ, học hỏi, đối 
thoại, nhằm tăng cường vai trò và 
vị thế của các doanh nhân nữ, 
doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo 
để họ có thể đóng góp tốt nhất vào 
sự phát triển nền kinh tế xanh và 
mục tiêu phát triển bền vững trên 
toàn cầu. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

 
TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ 
BLOCKCHAIN: CÔNG NGHỆ 
HÀNG ĐẦU TRONG CUỘC 
CÁCH MẠNG 4.0 

Với sự phát triển mạnh mẽ của 
khoa học và công nghệ (KH&CN), 
trí tuệ nhân tạo (AI) và Blockchain 
được dự báo sẽ trở thành những 

công nghệ hàng đầu trong cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 

Chiều ngày 6/6, trong khuôn khổ 
sự kiện Vietnam ICT COMM 
2019, Hội thảo chuyên ngành với 
chủ đề “Ứng dụng công nghệ AI 
và Blockchain trong kết nối thị 
trường và thanh toán trực tuyến” 
đã diễn ra tại Trung tâm Hội chợ 
và Triển lãm Sài Gòn. Hội thảo do 
Cục Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) tổ 
chức. 

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng 
Trần Văn Tùng cho biết: Chúng ta 
đang bước vào cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư, với sự tiến 
bộ của KH&CN hứa hẹn là cuộc 
cách mạng tự động hóa thông qua 
khả năng tiếp cận thông tin số thay 
vì sử dụng một lượng lớn nguồn 
nhân lực để duy trì các quy trình 
sản xuất công nghiệp. “Việt Nam 
được đánh giá là quốc gia có thể 
trở thành trung tâm công nghệ của 
khu vực và trên thế giới, và là điểm 
đến của các nhà đầu tư công nghệ, 
đối tác phát triển”, Thứ trưởng 
khẳng định. 

Theo Thứ trưởng, trong số 
những công nghệ của cuộc cách 
mạng này, AI và Blockchain có 
nhiều tiềm năng ứng dụng để nâng 
cao hiệu quả kết nối thị trường, bảo 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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đảm an ninh, an toàn cho ngành tài 
chính, ngân hàng. Đó là do những 
công nghệ này đều hoạt động trên 
nguyên tắc phân tích lượng dữ liệu 
khổng lồ, có khả năng giải quyết 
những vấn đề của các ngành. Vì 
vậy, AI và Blockchain được dự 
báo sẽ trở thành những công nghệ 
hàng đầu trong cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. 

Thời gian qua, nhiều tập đoàn 
công nghệ lớn trong nước như 
FPT, Vingroup, VNPT… đã có 
những bước khởi đầu trong việc 
nghiên cứu và ứng dụng AI, 
Blockchain để nhanh chóng hòa 
nhập vào xu thế phát triển công 
nghệ của thế giới. Đã có một số kết 
quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, để 
thực sự tận dụng được tiềm năng 
của các công nghệ mới này, tạo đà 
cho nền kinh tế số tăng trưởng, 
Việt Nam cần rất nhiều dữ liệu, 
tăng cường năng lực kết nối, sự 
tham gia của các tập đoàn công 
nghệ hàng đầu, sự phát triển của 
doanh nghiệp khởi nghiệp... 

Nhận thức được điều này, nhiều 
doanh nghiệp công nghệ lớn nhỏ 
trong nước đã có những bước khởi 
đầu nghiên cứu và ứng dụng AI để 
nhanh chóng hoà nhập vào xu thế 
chung của thế giới. Trong năm 
2018, việc ứng dụng công nghệ 

Blockchain đối với một số sản 
phẩm nông sản xuất khẩu như xoài, 
thanh long của Việt Nam đã đem 
lại giá trị cao, tạo thương hiệu đặc 
trưng cho nông sản Việt. 

Theo đại diện Công ty cổ phần 
Sao Bắc Đẩu, không chỉ riêng AI, 
nhiều doanh nghiệp Việt cũng tiến 
tới nắm bắt, phát triển và ứng dụng 
công nghệ Blockchain trong lĩnh 
vực nông nghiệp mà cụ thể là trong 
truy xuất nguồn gốc nông sản. Tuy 
nhiên, đại diện này cũng cho biết, 
nông sản Việt tuy đã được xuất 
khẩu tới nhiều quốc gia và vùng 
lãnh thổ, song giá trị xuất khẩu 
chưa thực sự cao. Nguyên nhân là 
do thiếu thông tin về thị trường, 
chất lượng sản phẩm không đồng 
đều, công nghệ chế biến hay bảo 
quản sau thu hoạch chưa đạt hiệu 
quả tối ưu. Việc ứng dụng công 
nghệ Blockchain vào quản lý quá 
trình sản xuất và tiêu thụ nông sản 
đã mở ra cơ hội mới cho ngành 
nông nghiệp Việt Nam. 

 
Chuyên gia chia sẻ kinh nghiệm về ứng 

dụng công nghệ AI và Blockchain trong 
kết nối thị trường và thanh toán trực tuyến 



Số 278 - 6/2019 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 8 

T.S. Park, Y.J, Trung tâm công 
nghệ thông tin Hàn Quốc, Cục Xúc 
tiến ngành công nghiệp công nghệ 
thông tin quốc gia (NIPA) nhận 
định, ứng dụng Blockchain và AI 
hiện đã có một số hiệu quả đáng 
ghi nhận, tuy nhiên để thực sự tận 
dụng được tiềm năng của các công 
nghệ mới này, tạo đà cho nền kinh 
tế số tăng trưởng vượt bậc, Việt 
Nam cần dữ liệu và kết nối dữ liệu. 
Đây cũng là nhận định chung của 
đa số các đại biểu tham dự bởi dữ 
liệu đóng vai trò quyết định trong 
việc ứng dụng AI thành công hay 
thất bại. Dữ liệu là nguồn “dầu 
mỏ” quý giá của những người làm 
AI, nhất là người làm AI tại Việt 
Nam. 

Ngoài ra, các diễn giả đã cùng 
nhau bàn luận để làm rõ các vấn đề 
như: Tại sao nói AI và Blockchain 
có thể trở thành công nghệ hàng 
đầu của cuộc Cách mạng công 
nghiệp 4.0? Thanh toán điện tử đã 
trở thành phương thức thanh toán 
phổ biến tại nhiều quốc gia phát 
triển trên thế giới như thế nào? 
Thực trạng và tiềm năng của thanh 
toán trực tuyến hiện nay? Công 
nghệ truy xuất nguồn gốc trong kết 
nối thị trường và thanh toán trực 
tuyến… 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP 
SÁNG TẠO ĐANG DẦN TẠO 
NỀN TẢNG BỀN VỮNG 

Sau 3 năm triển khai với nhiều 
hoạt động cụ thể và thiết thực Đề 
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia” (Đề án 
844), Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 
tạo Việt Nam đã và đang dần tạo 
lập được nền tảng bền vững và từng 
bước phát triển mạnh mẽ trong thời 
gian gần đây. 

Đó là khẳng định của Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng tại 
buổi họp Ban Điều hành Đề án 844, 
diễn ra chiều 9/5/2019 tại Hà Nội. 
Buổi họp do Thứ trưởng Trần Văn 
Tùng chủ trì với sự tham gia của 
đông đảo đại diện các cơ quan, 
đoàn thể như Ban Kinh tế Trung 
ương, Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 
Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ 
Chí Minh, Ngân hàng Nhà nước, 
cùng đại diện các Bộ, ngành, các Sở 
KH&CN tại địa phương như Đà 
Nẵng, TP. HCM và đại diện các tập 
đoàn, hiệp hội có liên quan.  

Kết quả bước đầu từ những nỗ 
lực xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo 

Minh chứng cho sự phát triển hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
(KNST), ông Phạm Hồng Quất, 
Cục trưởng Cục Phát triển thị 
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trường và Doanh nghiệp KH&CN 
(Bộ KH&CN), cho biết: “Năm 
2018, các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp có sự gia tăng về số lượng 
và chất lượng so với năm 2016, 
hiện nay số lượng các không gian 
làm việc tăng hơn 50% với khoảng 
70 khu. Có khoảng 40 cơ sở ươm 
tạo, tổ chức thúc đẩy kinh doanh 
đang hoạt động trên cả nước, cũng 
như gần 40 quỹ đầu tư có hoạt động 
tại Việt Nam”.  

Ông Quất cũng nhấn mạnh sự cải 
thiện rõ rệt về chất lượng các doanh 
nghiệp KNST, mà cụ thể được minh 
chứng bằng số lượng vốn đầu tư 
liên tục tăng từ năm 2016 tới nay, 
đặc biệt năm 2018 đã thu hút tới 
890 triệu đô la Mỹ, cao gấp hơn 3 
lần so với năm 2017. Cùng với đó, 
làn sóng đầu tư vào thị trường 
KNST Việt Nam đang có xu hướng 
tăng, đặc biệt từ Hàn Quốc, Nhật 
Bản, Mỹ. Một số mối liên kết ban 
đầu khác cũng đã hình thành giữa 
Việt Nam với các đối tác quốc tế 
như Singapore, Thái Lan, 
Malaysia… nhằm hỗ trợ KNST 
Việt Nam. 

Đặc biệt, về cơ chế chính sách, 
Đề án 844 đã đóng góp tích cực 
trong việc đề xuất, phối hợp với các 
cơ quan chức năng hình thành 
những hành lang pháp lý đặc thù 

đầu tiên cho hoạt động KNST, hoạt 
động đầu tư và hỗ trợ cho KNST, ví 
dụ như Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp 
nhỏ và vừa (năm 2017), Luật 
Chuyển giao Công nghệ 2017 và 
các văn bản hướng dẫn liên quan về 
việc đăng ký, thành lập, hoạt động, 
ưu đãi thuế của quỹ đầu tư cho 
KNST, quy định về các hoạt động 
hỗ trợ từ phía nhà nước cho doanh 
nghiệp KNST… 

Ngoài ra, Cổng thông tin khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo (ĐMST) 
quốc gia www.startup.gov.vn đã 
xây dựng được cơ sở dữ liệu tương 
đối đồ sộ về nhiều nội dung phục 
vụ KNST. Hàng năm, sự kiện Ngày 
hội khởi nghiệp ĐMST quốc gia do 
Bộ KH&CN tổ chức đã thu hút 
được hàng trăm chuyên gia và nhà 
đầu tư (với hơn 40% là người nước 
ngoài); Tổng giá trị kết nối đầu tư 
từ sự kiện qua các năm lên đến cả 
chục triệu đô la Mỹ; Số lượng 
startup tham dự tăng đáng kể (năm 
2018 có tới 600 startup tham dự các 
chương trình). 

Tại các địa phương, tính đến nay 
có tổng số 42 tỉnh, thành phố đã 
triển khai hoặc phê duyệt kế hoạch 
triển khai Đề án 844.  

Còn nhiều việc phải làm để kiến 
tạo môi trường thuận lợi cho 
KNST 
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Có thể nói, dù những kết quả nêu 
trên đã minh chứng cho những nỗ 
lực hỗ trợ hệ sinh thái KNST giai 
đoạn vừa qua là đúng hướng, xong 
nhìn nhận từ phía các Bộ, ngành, 
địa phương, các tổ chức chính trị - 
xã hội trên cả nước cho thấy, hệ 
sinh thái KNST Việt Nam vẫn còn 
những vướng mắc cơ bản của một 
hệ sinh thái mới hình thành.   

Trong dự thảo Báo cáo tổng kết 
Kế hoạch triển khai Đề án 844 năm 
2019 trình bày tại buổi họp, 05 
nhóm nhiệm vụ lớn được đưa ra 
bao gồm: Thu hút nguồn lực hỗ trợ 
KNST; Nâng cao năng lực các chủ 
thể của hệ sinh thái KNST; Tạo lập 
môi trường, điều kiện thuận lợi cho 
sự phát triển của doanh nghiệp 
KNST; Tăng cường và kết nối hoạt 
động của các cá nhân, đơn vị hỗ trợ 
và truyền thông cho KNST; và 
Nâng cao hiệu quả quản lý về 
KNST. 

Theo đó, các các đại biểu tập 
trung thảo luận xung quanh vấn đề 
về việc tạo môi trường thuận lợi 
cho KNST. Theo nhận định chung 
của các đại biểu tham dự, một số 
quy định về cơ chế chính sách còn 
chưa rõ ràng, khó triển khai trên 
thực tế. Bà Nguyễn Phi Vân - Chủ 
tịch mạng lưới nhà đầu tư thiên thần 
Việt Nam, cho rằng vẫn còn khoảng 

cách về cơ chế của Việt Nam hiện 
nay (đặc biệt là đối với các nhà đầu 
tư) với các nước có hệ sinh thái 
KNST phát triển. Bà Vân đề xuất 
thông qua Đề án 844, hỗ trợ các 
hoạt động kết nối mạng lưới nhà 
đầu tư này, thông qua đó có thể đưa 
nhà đầu tư nước ngoài về làm việc 
trực tiếp tại Việt Nam. Một khi đã 
thu hút được các nhà đầu tư nước 
ngoài về Việt Nam sẽ thu hút các 
nhà đầu tư Việt Nam tham gia đầu 
tư cho KNST trong nước. 

Một số ý kiến cũng cho rằng, Đề 
án 844 cần tiếp tục phối hợp với các 
cơ quan chức năng để tham mưu, đề 
xuất Chính phủ chỉ đạo việc thực 
hiện các giải pháp về cơ chế chính 
sách, hành lang pháp lý nhằm đẩy 
mạnh hơn nữa việc thu hút nguồn 
lực đầu tư trong nước và quốc tế 
cho KNST, như các cơ chế thử 
nghiệm chính sách, ưu đãi thuế, mô 
hình gọi vốn cộng đồng, cơ chế 
mua sắm công... hay các cơ chế đặc 
thù hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST tại 
địa phương. 

Bên cạnh những nội dung đào tạo 
cho các doanh nghiệp KNST, vẫn 
còn tồn tại những thách thức trong 
công tác nâng cao năng lực các chủ 
thể khác của hệ sinh thái. Nhiều đại 
biểu cho rằng, các thành viên trong 
Ban Điều hành cần phối hợp chặt 
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chẽ hơn nữa, tận dụng tối đa thế 
mạnh của mỗi cơ quan, đơn vị.  

Từ góc độ các doanh nghiệp, đại 
diện Phòng Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam (VCCI) và Hiệp 
hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội cũng 
cho rằng, cần có một đầu mối thông 
tin để các startup thuận lợi trong 
quá trình tiếp cận các chương trình, 
đề án, chính sách từ cơ quan quản 
lý.  “Hiện tại có quá nhiều đầu mối 
về KNST, khiến cộng đồng khởi 
nghiệp không xác định được nguồn 
chính xác và thuận tiện để nhận các 
hỗ trợ” - Ông Lương Minh Huân, 
Phó Viện trưởng Viện Phát triển 
doanh nghiệp (VCCI) nhận định. 

Các đại hiểu cũng tập trung thảo 
luận về việc tăng cường các hoạt 
động kết nối, tạo sân chơi quốc tế 
cho doanh nghiệp KNST. Bám sát 
chỉ đạo từ công văn số 1128/TTg-
ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ 
về thu hút đầu tư khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo từ các nguồn trong và 
ngoài nước, các đại diện tham dự 
đồng thuận với quan điểm Bộ 
KH&CN là cần tiếp tục phối hợp 
với các Bộ, ngành liên quan để triển 
khai các nhiệm vụ đặc thù như: 
phối hợp với các bên để tổ chức các 
buổi hội thảo, trao đổi thường 
xuyên với các tập đoàn lớn trong 
nước và nước ngoài nhằm thu hút 

đầu tư cho khởi nghiệp ĐMST; Kết 
nối với thị trường quốc tế thông qua 
mạng lưới đại diện khoa học công 
nghệ Việt Nam ở nước ngoài; Hỗ 
trợ hoạt động tổ chức, tham gia sự 
kiện trong và ngoài nước nhằm thúc 
đẩy liên kết giữa cộng đồng khởi 
nghiệp ĐMST trong nước và cộng 
đồng khởi nghiệp ĐMST quốc tế. 

Về việc phối hợp tổ chức sự kiện 
trọng điểm trong năm nay là Ngày 
hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia (Techfest Vietnam 2019), 
bà Nguyễn Phi Vân đề xuất có thể 
đưa Hội nghị thượng đỉnh các nhà 
đầu tư thiên thần Đông Nam Á vào 
Techfest. Ông Chu Bá Long - đại 
diện Sở KH&CN TP.HCM cũng 
đưa ra phương án phối hợp giữa 
Techfest và Tuần lễ khởi nghiệp 
sáng tạo của TP.HCM vào tháng 
10. Ông Bùi Văn Linh - đại diện Bộ 
Giáo dục và Đào tạo cũng khuyến 
khích việc kết nối các thành quả của 
Đề án 1165 (hỗ trợ học sinh, sinh 
viên khởi nghiệp) tại Techfest để 
tận dụng sức mạnh thông tin cũng 
như tối ưu hóa nguồn lực. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng ghi 
nhận ý kiến đóng góp của các bên 
và đề nghị các cơ quan tham gia 
Ban Điều hành cần phối hợp chặt 
chẽ và hiệu quả hơn, sớm thông qua 
Kế hoạch triển khai Đề án 844 giai 
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đoạn 2019-2020, đồng thời triển 
khai hoàn tất tuyển chọn các đơn vị 
thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong 
tháng 6 tới đây, nhằm nhanh chóng 
đạt được các mục tiêu đề ra về hỗ 
trợ Hệ sinh thái KNST quốc gia 
phát triển mạnh mẽ, bền vững và đi 
vào thực chất. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG 
CÔNG NGHỆ TRONG SẢN 
XUẤT NÔNG NGHIỆP 

Những năm gần đây, các tỉnh, 
thành phố trong cả nước đẩy mạnh 
xây dựng các khu, vùng và mô hình 
sản xuất nông nghiệp công nghệ 
cao. Dù sự phát triển của ngành 
nông nghiệp có đóng góp không 
nhỏ của khoa học và công nghệ để 
phát triển sản xuất, tuy nhiên, 
doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó 
khăn, vướng mắc. 

 
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao tại Nông trường VinEco Tam Đảo của 
Công ty TNHH đầu tư phát triển sản xuất 

nông nghiệp VinEco (Tập đoàn Vingroup).  

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, cả nước 
hiện có 34 khu nông nghiệp công 

nghệ cao, được quy hoạch tại 19 
tỉnh, thành phố, trong đó, sáu khu 
có quy mô diện tích hơn 400 ha tại 
Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Yên, Hậu 
Giang và Bình Dương. Nhiều địa 
phương cũng đang chuẩn bị thu hút 
doanh nghiệp (DN) vào đầu tư hạ 
tầng cho nông nghiệp công nghệ 
cao. Thời gian qua, chính sách và 
các quy định pháp luật đã được ban 
hành khá đầy đủ tạo thuận lợi cho 
DN đầu tư vào lĩnh vực này, như: 
Luật Chuyển giao công nghệ; Nghị 
định số 57/2018/NĐ-CP về cơ chế 
chính sách khuyến khích DN đầu tư 
vào nông nghiệp, nông thôn; Quyết 
định số 2441/QĐ-TTg về việc phê 
duyệt Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia đến năm 2020... 
Đáng chú ý, Chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia đã hỗ trợ 13 
DN thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan lĩnh vực nông nghiệp, với 
tổng kinh phí là 275,643 tỷ đồng. 
Các nhiệm vụ được lựa chọn theo 
hướng ưu tiên nghiên cứu, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ cao, 
sản xuất nông nghiệp sạch, kỹ thuật 
thâm canh tiên tiến để giảm chi phí 
đầu vào và tăng giá trị gia tăng của 
sản phẩm. Cơ chế, chính sách đã 
góp phần thay đổi diện mạo nền 
nông nghiệp. Từ năm 2008 đến năm 
2017, kim ngạch xuất khẩu nông 
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sản đạt 261,2 tỷ USD, tăng bình 
quân 9,24%/năm. Nông sản Việt 
Nam hiện có mặt ở 180 quốc gia và 
vùng lãnh thổ trên thế giới. Xuất 
khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 
hai khu vực Đông Nam Á và thứ 15 
trên thế giới. 

Tuy nhiên, theo ông Tạ Việt 
Dũng (Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ, Bộ Khoa học và Công 
nghệ), tại một số khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả 
đạt được còn thấp do lựa chọn mô 
hình, sản phẩm, công nghệ áp dụng 
vào sản xuất chưa phù hợp; chi phí 
đầu tư, vận hành quá cao dẫn đến 
sản xuất không hiệu quả. Nhất là 
chưa chú trọng việc hình thành 
những vùng nguyên liệu, khu vực 
chế biến tập trung cho nên khó áp 
dụng đồng bộ các giải pháp kỹ 
thuật. Thí dụ, khu vực đồng bằng 
sông Hồng là vùng sản xuất rau lớn 
nhất cả nước, nhưng sản xuất ở quy 
mô nhỏ lẻ, phân tán, giá thành cao, 
chất lượng thấp, tổn thất sau thu 
hoạch lớn. Vì vậy, cần hỗ trợ, nâng 
cao năng lực ứng dụng và đổi mới 
công nghệ cho các DN sản xuất tại 
khu vực này. Đại diện Công ty cổ 
phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng 
Giao (Ninh Bình) cho rằng, các DN 
hoạt động trong lĩnh vực chế biến 
rau quả của Việt Nam chủ yếu có 

quy mô vừa và nhỏ, cho nên thách 
thức với ngành công nghiệp chế 
biến rất lớn. Trong đó bao gồm: Sự 
không bảo đảm về chất lượng, vùng 
nguyên liệu; các sản phẩm chế biến 
đơn giản dưới dạng thô, chất lượng 
thấp. Khả năng đầu tư ứng dụng 
khoa học và công nghệ (KH&CN), 
đổi mới công nghệ chế biến chậm, 
không đủ điều kiện đáp ứng đòi hỏi 
ngày càng cao của khách hàng. 
Chưa có cơ chế hợp tác, khuyến 
khích để các nhà khoa học đầu tư 
nghiên cứu, phát triển các loại 
giống cây trồng theo nhu cầu thị 
trường và thích ứng điều kiện của 
Việt Nam; thiếu các trung tâm kiểm 
định chất lượng sản phẩm, tồn dư 
chất hóa học để giúp DN kiểm định 
sản phẩm xuất khẩu. 

Nhiều chuyên gia cho rằng, để 
phát triển nông nghiệp công nghệ 
cao, cần ứng dụng công nghệ vào 
sản xuất nông nghiệp từ khâu tạo 
giống, nuôi trồng đến khâu chế biến 
sau thu hoạch. Hiện nay, các đơn vị 
nghiên cứu trong nước đã nghiên 
cứu và chuyển giao thành công 
nhiều công nghệ hiện đại ứng dụng 
trong ngành nông nghiệp, bên cạnh 
đó, nhiều công nghệ hiện đại của 
thế giới cũng được chuyển giao và 
ứng dụng thành công tại Việt Nam. 
Tuy nhiên, những công nghệ này 
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cần phải có những cải tiến để phù 
hợp đặc điểm địa lý, khí hậu và thổ 
nhưỡng của từng vùng. Tại các địa 
phương, các trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ KH&CN phải là cầu nối 
chuyển giao công nghệ, đưa vào 
ứng dụng hiệu quả phục vụ các 
ngành sản xuất nói chung, nông 
nghiệp nói riêng. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 

 
 

 Phương pháp sạch và hiệu 
quả để tái chế chất thải điện tử  

Hiện nay, để tái chế chất thải 
điện tử, cần có các máy nghiền cơ 
học và bể hóa chất đắt đỏ cũng 
như lao động thủ công, có thể gây 
ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và 
môi trường nếu không được triển 
khai đúng cách. Do đó, các nhà 
nghiên cứu tại trường Đại học 
Kumamoto, Nhật Bản đã sử dụng 
năng lượng xung (phóng điện 
xung) để đưa ra phương pháp tái 
chế sạch và hiệu quả hơn. 

Năng lượng xung đã được chứng 
minh xử lý thành công nhiều vật 
liệu thải loại từ bê tông đến nước 
thải. Để kiểm tra khả năng của 
năng lượng xung trong việc tái chế 
chất thải điện tử, các nhà nghiên 
cứu đã xác định hiệu quả của 

nguồn năng lượng này trong việc 
tách các thành phần được tìm thấy 
ở một trong những loại chất thải 
điện tử phổ biến nhất là CD ROM. 
Trong nghiên cứu trước đây, các 
nhà khoa học đã chỉ ra rằng kim 
loại được tách hoàn toàn khỏi nhựa 
khi sử dụng 30 xung với tốc độ 
khoảng 35 J/xung (Với mức giá 
điện hiện nay ở Tokyo, chi phí 
năng lượng rơi vào khoảng 0,4 
Yen để tái chế 100 ROM ROM). 

Để kiểm tra cơ chế tách vật liệu 
bằng phương pháp này, các nhà 
nghiên cứu đã tiến hành phân tích 
sâu hơn thông qua quan sát hiện 
tượng phóng điện plasma bằng 
máy ảnh tốc độ cao, nhờ trực quan 
hóa schlieren để đánh giá sóng 
xung kích và sử dụng ảnh chụp X 
quang để đo chuyển động phân 
khúc. 

Hình ảnh ở giai đoạn phóng điện 
ban đầu thể hiện hai phát xạ ánh 
sáng khác biệt: xanh-trắng và cam, 
tương ứng với kích thích của nhôm 
và vật liệu nhựa bảo vệ phía trên. 
Sau khi plasma tiêu tan, các mảnh 
kim loại và nhựa được quan sát 
bay ra khỏi mẫu CD ROM. 

Hình ảnh schlieren được chụp 
trong suốt quá trình này cho thấy 
sóng xung kích chính gây phá hủy 
đã phát triển xung quanh hai điện 

THÀNH TỰU KH&CN 
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cực. Sóng xung kích tạo áp lực trên 
3,5 MPa (tương đương với áp lực 
mà một con ngựa phi nước đại sẽ 
tác động lên mặt đất) gần đầu các 
điện cực và nhanh chóng giảm 
xuống dưới 0,8 Mpa. Trong cả 
hình ảnh scherien và ảnh chụp X 
quang, có thể quan sát rất rõ sự 
phân tán của vật liệu. 

"Chất thải điện tử có lẽ là một 
trong những vấn đề nan giải nhất 
trong tái chế chất thải mà chúng ta 
đang phải đối mặt hiện nay do tính 
chất phổ biến của nó", giáo sư 
Hamid Hosano, trưởng nhóm 
nghiên cứu cho biết. "Dự án của 
chúng tôi cho thấy tầm quan trọng 
của sóng xung kích khi sử dụng 
năng lượng xung để loại bỏ và 
phân tách vật liệu trong tái chế 
chất thải điện tử. Dữ liệu của 
chúng tôi sẽ rất quan trọng trong 
việc phát triển các dự án tái chế 
trong tương lai". 

 (Theo NASATI) 
 

 Ứng dụng trí tuệ nhân tạo để 
giảm thiểu tai nạn giao thông  

Công ty DeNa của Nhật Bản vừa 
thông báo bắt đầu cung cấp dịch 
vụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) 
và internet vạn vật (IoT) với tên 
gọi Drive Chart, nhằm ngăn ngừa 
các vụ tai nạn giao thông bằng 

cách phân tích hành vi lái xe của 
người điều khiển ô tô. 

 
Theo DeNa, Drive Chart bao 

gồm một hệ thống camera và cảm 
biến kèm theo dịch vụ đám mây 
với giá ban đầu là 50.000 yen 
(khoảng 10 triệu đồng), cộng với 
phí dịch vụ hàng tháng khoảng vài 
nghìn yen. 

Hệ thống camera và cảm biến sẽ 
có nhiệm vụ tập hợp dữ liệu về vị 
trí xe, tốc độ xe, khoảng cách giữa 
các xe, làn xe hay ánh mắt của 
người lái xe, sau đó truyền thông 
tin này qua dịch vụ đám mây để hệ 
thống AI và IoT phân tích. 

Hình ảnh và thông tin vị trí khi 
người lái xe có những hành vi lái 
nguy hiểm như tăng tốc đột ngột, 
phanh gấp hay đánh lái đột ngột sẽ 
được hiển thị trên xe nhằm giúp 
người lái xe điều chỉnh hành vi của 
bản thân. 

Trong khi đó, các nhà quản lý 
giao thông cũng nhanh chóng nắm 
bắt được thông tin về hành vi lái 
xe, từ đó có thể trao đổi hay hỗ trợ 
người lái xe vận hành xe an toàn. 
Trong thời gian tới, DeNa dự định 
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sẽ trang bị tính năng cảnh báo va 
chạm và chống buồn ngủ cho lái 
xe. 

Dịch vụ Drive Chart đã được thử 
nghiệm trên 1.000 xe taxi và 500 
xe tải từ tháng 4-10/2018 và mang 
lại hiệu quả rõ rệt khi số vụ tai nạn 
liên quan đến taxi và xe tải lần lượt 
giảm 25% và 48% so với trung 
bình cùng kỳ của 5 năm trước đó. 
Chi phí sửa xe do các vụ tai nạn 
gây ra cũng giảm từ 40-90%.  

Trước mắt, dịch vụ Drive Chart 
sẽ hướng tới các hãng kinh doanh 
dịch vụ vận tải taxi và xe tải, sau 
đó sẽ dần mở rộng tới người tiêu 
dùng thông thường. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 Nông dân Ấn Độ dùng… năng 
lượng Mặt trời để tưới cây  

 Hãng CNN đưa tin Khethworks 
đã phát triển một hệ thống tưới 
tiêu sử dụng năng lượng Mặt trời 
cho phép người nông dân tưới 
nước cho cây trồng mà không phải 
lệ thuộc vào những cơn mưa theo 
mùa hay nhiên liệu đắt đỏ.  

 “Năng lượng Mặt trời rất thích 
hợp với tưới tiêu bởi vì vào những 
ngày nắng nhất, cây trồng cần 
nhiều nước nhất, bạn cũng sẽ lấy 
được nhiều nước nhất, nhà đồng 
sáng lập kiêm Giám đốc điều hành 

của Khethworks Kaite Taylor chia 
sẻ.  

Khethworks là một dự án do Viện 
Công nghệ Massachusetts (Mỹ) 
khởi xướng và được đăng ký thành 
công ty ở thành phố Pune, 
Mumbai, Ấn Độ năm 2016. Đây 
chính là thời cơ vàng cho ngành 
kinh doanh năng lượng Mặt trời tại 
đất nước Nam Á này. Ở nhiều khu 
vực của Ấn Độ, Mặt trời tỏa sáng 
đến 300 ngày trong năm. Chính 
phủ do Thủ tướng Narendra Modi 
điều hành đang thúc đẩy ngành 
năng lượng tái tạo này phát triển.  

 Hiện nay, sản lượng điện Mặt 
trời của Ấn Độ đã tăng ấn tượng từ 
chưa đầy 4 gigawatt năm 2015 lên 
gần 30 gigawatt – chiếm gần 8% 
tổng công suất tiêu thụ điện. Chính 
phủ đang đặt mục tiêu đạt 100 
gigawatt điện Mặt trời vào năm 
2022.  

 
Hệ thống bơm chạy bằng năng lượng Mặt 

trời Khethworks. 

 Trong khi hệ thống Khethworks 
không phải là một phương án rẻ, 
cần đến 540 USD để xây dựng và 
kích hoạt, bà Taylor cho biết về lâu 
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dài nó vẫn tiết kiệm hơn so với 
việc mua dầu diesel để chạy bơm. 
Công ty cũng đang làm việc với 
các đối tác tài chính để giảm thiểu 
chi phí. Loại máy bơm nhỏ gọn, dễ 
dịch chuyển này có thể cung cấp 
cho người nông dân một nguồn thu 
nhập khác nếu họ không dùng 
chúng. Họ có thể dùng bơm trong 
xây dựng hoặc cho thuê.  

 (Theo TTXVN) 
 

 Vật liệu nhựa mới có khả 
năng tự phục hồi  

 
Vật liệu có khả năng tự sửa chữa 

khi bị hư hỏng thay vì phải bỏ đi 
có thể được coi là một giải pháp 
góp phần giải quyết vấn đề rác 
thải nhựa. Từ ý tưởng này, nhiều 
nhóm nghiên cứu đã tìm cách phát 
triển các vật liệu tự phục hồi, và 
một trong số đó là loại vật liệu có 
chức năng như một mạch máu. 

Dẫn đầu bởi Giáo sư Keivan 
Davami, nhóm nghiên cứu đến từ 
trường Đại học Lamar của bang 
Texas (Hoa Kỳ) ban đầu đã chế tạo 
một loại nhựa dẻo dạng lỏng 

nhưng có khả năng chuyển sang 
trạng thái rắn nhanh chóng khi tiếp 
xúc với tia cực tím. Các nhà khoa 
học đã sử dụng công nghệ in 3D 
lập thể bằng kỹ thuật laser để tạo ra 
các vật có hình dạng đơn giản, 
trong đó, những phần nhựa tiếp 
xúc với ánh sáng tia cực tím sẽ lập 
tức chuyển sang trạng thái rắn, 
trong khi phần nhựa dẻo ở bên 
trong không tiếp xúc với ánh sáng 
vẫn duy trì trạng thái lỏng. 

Trạng thái lỏng của vật liệu vẫn 
sẽ được duy trì trong điều kiện 
bình thường. Tuy nhiên, trong 
trường hợp nhựa polyme bị nứt, 
nhựa lỏng sẽ tràn ra bên ngoài dưới 
tác dụng của hiện tượng mao dẫn. 
Quá trình tiếp xúc với nguồn ánh 
sáng UV nhân tạo sẽ khiến nhựa 
lỏng nhanh chóng chuyển sang 
trạng thái rắn, từ đó, giúp bịt kín 
vết nứt. 

Hiện tượng này không giống như 
cơ chế máu chảy tràn ra bề mặt vết 
thương và tự cầm sau một thời gian 
ngắn khoảng vài phút, bít các mạch 
tổn thương, mà tương tự với cách 
thức chất nhầy bít kín vết cắt, nứt 
trên miếng đệm của cây xương 
rồng lê gai. 

Davami và các đồng nghiệp cho 
biết trong tương lai, mục tiêu của 
nhóm là tiếp tục phát triển và cải 
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thiện công nghệ nhằm giảm thiểu 
lượng năng lượng ánh sáng cần 
thiết sử dụng cho quá trình chuyển 
sang trạng thái rắn của vật liệu. 
Trên hết, họ muốn thấy vật liệu tự 
phục hồi bằng cách sử dụng các 
nguồn tia cực tím xung quanh như 
ánh sáng mặt trời mà không cần sự 
can thiệp của con người. 

Nhóm nghiên cứu hy vọng rằng 
trong tương lai vật liệu mới có thể 
được ứng dụng rộng rãi trong sản 
xuất các vật dụng như dụng cụ, 
gọng kính hoặc thậm chí là đế 
giày. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
 
 

ĐỘNG CƠ HƠI NƯỚC: KHỞI 
NGUỒN CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 

Các động cơ hơi nước đầu tiên 
đóng vai trò là một bộ phận 
chuyển động sơ cấp của nhiều loại 
máy móc khác nhau như máy bơm, 
đầu máy xe lửa, tàu thủy, máy 
dệt… tạo điều kiện thuận lợi cho 
sự bùng nổ của Cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ nhất. 

Tuabin hơi nước cổ đại 
Đầu thế kỷ thứ nhất sau Công 

nguyên, Hero xứ Alexandria – một 
nhà phát minh người Hy Lạp – đã 

thiết kế tuabin hơi nước đầu tiên 
trên thế giới gọi là aeolipile. Thiết 
bị này bao gồm một quả cầu rỗng 
có thể quay quanh một trục nằm 
ngang. Hơi nước hình thành bằng 
cách đun sôi nồi nước sẽ đi vào 
quả cầu phía trên thông qua hai 
ống dẫn khác nhau. Hơi nước thoát 
ra ngoài hai vòi phun đặt đối diện 
trên quả cầu, tạo ra momen lực 
giúp quả cầu xoay tròn. 

 
Tuabin hơi nước đầu tiên trên thế giới của 

Hero xứ Alexandria. Ảnh: Watercheck. 

Mặc dù thiết bị aeolipile của 
Hero không được ông ứng dụng để 
chế tạo máy móc nhằm tăng tốc độ 
sản xuất, tuy nhiên nó vẫn là thiết 
bị đầu tiên được biết đến có khả 
năng biến hơi nước thành chuyển 
động quay. Phải đến thế kỷ 17, các 
nhà khoa học mới tìm cách khai 
thác nguyên lý hoạt động của 
aeolipile để ứng dụng vào thực 
tiễn. 

Động cơ hơi nước ra đời 
Các động cơ hơi nước đầu tiên 

được phát triển để giải quyết một 
vấn đề rất cụ thể: làm thế nào để 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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loại bỏ nước ra khỏi các mỏ 
khoáng sản bị ngập lụt. Khi những 
người châu Âu sống trong thế kỷ 
17 chuyển đổi việc sử dụng nguồn 
nhiên liệu chính từ gỗ sang than, 
các mỏ bị đào sâu thêm nên nước 
ngầm thường tràn vào hoặc đôi khi 
ngập úng do nước mưa. Để có thể 
tiếp tục khai thác than người ta 
phải tìm ra biện pháp bơm nước ra 
khỏi hầm. 

Người đầu tiên giải quyết vấn đề 
này là Jerónimo de Ayanz, một nhà 
quản lý khai thác mỏ người Tây 
Ban Nha. Năm 1606, ông đã đăng 
ký bằng sáng chế đầu tiên cho một 
cỗ máy sử dụng năng lượng hơi để 
hút nước ra khỏi các mỏ. Ông đã 
thử nghiệm thành công thiết bị của 
mình tại một mỏ bạc ở 
Guadalcanal, Seville. 

Trong khi các nhà khoa học xuất 
chúng sống trong thế kỷ 18 và 19 
được ghi nhận với công lao phát 
triển và cải tiến động cơ hơi nước, 
lịch sử ra đời của máy hơi nước đã 
bắt đầu gần 2.000 năm trước khi 
diễn ra cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ nhất. 

Năm 1698, Thomas Savery, nhà 
phát minh người Anh, đã sáng chế 
động cơ hơi nước đầu tiên. Savery 
sử dụng các nguyên lý trước đó 
được đề xuất bởi Denis Papin, một 

nhà vật lý người Anh gốc Pháp. 
Savery nghĩ ra một hệ thống bơm 
nước gần như liên tục nhờ sử dụng 
hai nồi hơi. Nhưng bất chấp sự 
thành công ban đầu của hệ thống 
Savery, người ta sớm phát hiện ra 
rằng động cơ của ông chỉ có khả 
năng hút nước ở các mỏ có độ sâu 
nông. Đây là vấn đề cần khắc phục. 

 
Mô hình cỗ máy hơi nước Newcomen. 

Ảnh: Inventors 

May mắn cho các chủ sở hữu 
hầm mỏ ở châu Âu, nhà khoa học 
người Anh Thomas Newcomen đã 
phát triển một thiết bị tốt hơn để 
bơm nước ra khỏi các mỏ vào năm 
1711. Thiết bị của ông sử dụng 
động cơ hơi nước chứa cả xilanh 
và piston, giúp loại bỏ sự cần thiết 
của áp suất hơi tích lũy – một điểm 
hạn chế trong hệ thống của Savery 
dẫn đến nhiều vụ nổ đáng tiếc. 
Thiết bị của Newcomen được gọi 
là “động cơ khí quyển”, bởi vì mức 
áp suất hơi mà nó sử dụng gần 
bằng áp suất khí quyển. Mặc dù đã 
có nhiều cải tiến, nhưng động cơ 
khí quyển của Newcomen vẫn bộc 



Số 278 - 6/2019 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 20 

lộ một số hạn chế. Máy hoạt động 
rất kém hiệu quả, đòi hỏi một dòng 
nước lạnh chảy liên tục để làm mát 
xilanh cũng như cần một nguồn 
năng lượng để làm nóng xilanh trở 
lại. Bất kể nhược điểm lớn này, 
động cơ của Newcomen vẫn được 
sử dụng rộng rãi trong 50 năm sau 
đó. Đến năm 1765, James Watt, 
một kỹ sư người Scotland, đã tìm 
cách cải tiến động cơ Newcomen. 
Watt nhận thấy loại động cơ này sử 
dụng một lượng hơi nước quá lớn. 
Để khắc phục điều này, cần phải 
loại bỏ việc làm mát và hâm nóng 
liên tục xi lanh hơi. Cuối cùng, 
Watt đã phát triển một bình ngưng 
tụ riêng biệt cho phép xi lanh hơi 
duy trì ở nhiệt độ không đổi, làm 
tăng gấp đôi công suất của động cơ 
Newcomen. 

Khởi nguồn cách mạng công 
nghiệp 

Năm 1776, Watt đã hợp tác với 
Matthew Boulton, một doanh nhân 
người Anh, để sản xuất hàng loạt 
động cơ mới của mình với tên gọi 
là “động cơ hơi nước Boulton-
Watt”. Động cơ Boulton-Watt 
cũng là loại động cơ đầu tiên cho 
phép người vận hành máy điều 
khiển tốc độ của thiết bị bằng bộ 
điều tốc ly tâm (centrifugal 
governor). 

Những cải tiến của Watt đối với 
động cơ hơi nước, kết hợp với tầm 
nhìn của Boulton đã tạo điều kiện 
thuận lợi cho việc áp dụng rộng rãi 
máy móc vào các dây chuyền sản 
xuất trên khắp nước Anh, sau đó là 
Mỹ và toàn thế giới. Ứng dụng của 
máy hơi nước nhanh chóng vượt ra 
ngoài phạm vi khai thác mỏ, 
chuyển sang các lĩnh vực công 
nghiệp khác từ gia công kim loại 
cho đến dệt may, nơi nó được điều 
chỉnh để phù hợp với guồng quay 
tơ phổ biến ở các nhà máy dệt châu 
Âu. Đây là tiền đề quan trọng cho 
cuộc Cách mạng công nghiệp lần 
thứ nhất. 

Trước khi có động cơ hơi nước, 
các nhà máy dựa vào năng lượng 
gió hoặc dòng chảy của nước để 
vận hành đã bị giới hạn tại một số 
khu vực địa lý nhất định. Động cơ 
hơi nước ra đời giúp các nhà máy 
sản xuất có thể được xây dựng ở 
bất kỳ đâu, không chỉ dọc theo các 
dòng sông chảy xiết. 

Ngoài việc dùng làm nguồn cung 
cấp năng lượng cho các công 
xưởng, máy hơi nước còn được 
ứng dụng trong lĩnh vực giao thông 
vận tải. Đầu những năm 1800, 
động cơ hơi nước trở nên nhỏ gọn, 
đủ để lắp ráp vào đầu máy xe lửa 
và tàu thuyền. 
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Ngày 19/8/1807, nhà phát minh 
người Mỹ Fulton đã thiết kế một 
chiếc tàu chở khách chạy bằng 
máy hơi nước và thử nghiệm thành 
công trên sông Hudson, mở ra 
những chuyến đi bằng tàu định kỳ 
từ New York đến Anbani. 

Năm 1814, kỹ sư người Anh 
George Stephenson chế tạo thành 
công xe lửa chạy bằng máy hơi 
nước. Lần đầu tiên trong lịch sử, 
hàng hóa được vận chuyển trên đất 
liền bằng một phương tiện khác, 
không phải là cơ bắp của con 
người hay động vật. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 
 
KẾT NỐI HỢP TÁC TRONG 
CÔNG NGHỆ SINH HỌC 
GIỮA VN – HÀN QUỐC 

Ngày 18/6, Trung tâm Ứng dụng 
tiến bộ khoa học và công nghệ 
Thành phố Hồ Chí Minh (Sihub) 
phối hợp Cơ quan phát triển công 
nghệ sinh học Chuncheon (CBF) 
của Hàn Quốc, tổ chức Hội thảo 
“Ứng dụng ý tưởng nền tảng công 
nghệ cho các sản phẩm chăm sóc 
sức khỏe ban đầu-Cơ hội giao 
thương hợp tác phát triển từ các 
doanh nghiệp Hàn Quốc”. 

 Hội thảo nhằm kết nối nhu cầu 

công nghệ, tăng cường quan hệ 
hợp tác song phương giữa Việt 
Nam-Hàn Quốc trong lĩnh vực 
công nghệ sinh học. 

 Tại Hội thảo, các chuyên gia 
ngành y tế tiêu dùng đã chia sẻ về 
việc ứng dụng và giải pháp phát 
triển ý tưởng từ nền tảng công 
nghệ vào sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe tiêu dùng ban đầu, chia sẻ 
tiềm năng của thị trường này. 

 Trong đó, các đại biểu nhấn 
mạnh, sản phẩm chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho người tiêu dùng 
là lĩnh vực đầy tiềm năng, đang gia 
tăng nhanh và có sự cạnh tranh về 
khác biệt sản phẩm, mô hình kinh 
doanh hiện đại, có tính tương tác 
tiêu dùng thời số hóa. 

 Các doanh nghiệp Hàn Quốc 
cũng giới thiệu hơn 20 công nghệ 
được phát triển từ những kết quả 
nghiên cứu khoa học trong lĩnh 
vực công nghệ sinh học như công 
nghệ nano thuốc chống ung thư, 
sản phẩm kiểm soát huyết áp, sản 
phẩm tăng cường miễn dịch, sản 
phẩm và công nghệ vi sinh ECO 
BIZNET (phụ gia thức ăn chăn 
nuôi), công nghệ thanh lọc môi 
trường, sản phẩm và công nghệ thử 
(test) nhanh… 

 Ông Huỳnh Kim Tước, Giám 
đốc điều hành Sihub cho biết, hiện 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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Sihub muốn đẩy mạnh hoạt động 
nội địa hóa sản phẩm công nghệ, 
thương mại hóa các kết quả nghiên 
cứu. 

 Từ đó góp phần thúc đẩy sự phát 
triển của thị trường khoa học công 
nghệ, đẩy nhanh việc ứng dụng kết 
quả nghiên cứu vào thực tiễn cuộc 
sống. 

 Trong năm nay, Sihub sẽ tổ chức 
nhiều chương trình kết nối giao 
thương giữa Việt Nam với các đối 
tác nước ngoài. 

 Tính đến tháng 5 vừa qua, Sihub 
đã hợp tác chuyển giao thành công 
hơn 13 công nghệ với đối tác như 
Công nghệ xử lý rác thải, công 
nghệ cấp đông 3D, công nghệ IoT 
trong nông nghiệp…từ các quốc 
gia như Nhật Bản, Hàn Quốc. 

 Nhân sự kiện này, Cơ quan phát 
triển công nghệ sinh học 
Chuncheon (CBF) đã ký kết hợp 
tác với Sở Khoa học và Công nghệ 
các địa phương như Cần Thơ, Sóc 
Trăng, Bến Tre nhằm giải quyết 
nhu cầu của các tỉnh trong việc 
thúc đẩy nghiên cứu và chiết xuất 
cây dược liệu (đinh lăng, hành tím, 
dừa), là nông sản thế mạnh của các 
địa phương, thành sản phẩm sức 
khỏe tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu 
thị trường. 

 Ngoài ra, Cần Thơ và Bến Tre 

cũng đặt hàng Cơ quan phát triển 
công nghệ sinh học Chuncheon sản 
xuất bộ Kit xét nghiệm nhanh để 
kiểm nghiệm độc chất trong các 
mẫu nông sản, thực phẩm. 

 Cơ quan phát triển công nghệ 
sinh học Chuncheon cũng ký kết 
hợp tác với các công ty của Việt 
Nam nhằm góp phần thúc đẩy 
nghiên cứu và phát triển lĩnh vực 
khoa học công nghệ giữa hai nước. 

 Theo đó, hai bên sẽ phối hợp 
cung cấp nhân sự, chuyên gia, cố 
vấn tham gia vào các hoạt động, 
chương trình phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp, chuyển giao công 
nghệ, chương trình xúc tiến thương 
mại toàn cầu, chia sẻ thông tin 
công nghệ… trong lĩnh vực công 
nghiệp sinh học của Hàn Quốc và 
Việt Nam. 

 (Theo TTXVN) 
 

THÚC ĐẨY HỢP TÁC 
KH&CN, ĐÀO TẠO VIỆT - 
NGA 

Tại Trung tâm Nhiệt đới Việt - 
Nga (Hà Nội) vừa diễn ra Hội nghị 
bàn tròn trong khuôn khổ phiên 
họp Ủy ban hợp tác khoa học kỹ 
thuật Việt Nam-Liên bang Nga. 
Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo 
dục Đại học Liên bang Nga, Chủ 
tịch Phân ban Nga Medvedev 
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Alexey Mikhailovich chủ trì hội 
nghị. 

Hội nghị được tổ chức sau những 
thỏa thuận đạt được giữa Nga và 
Việt Nam trong khuôn khổ Ủy ban 
liên Chính phủ Việt Nam-Liên 
bang Nga về sự hợp tác kinh tế, 
thương mại và khoa học kỹ thuật 
vào tháng 10/2018 tại Moscow. 
Trong đó, Nga và Việt Nam đã 
nhất trí tổ chức một số hoạt động 
song phương hướng tới việc phát 
triển; tăng cường hơn nữa sự hợp 
tác trong lĩnh vực giáo dục, khoa 
học; công nghệ, kỹ thuật giữa hai 
nước. 

Trải qua gần 70 năm, hai nhà 
nước Việt Nam và Liên bang Cộng 
hòa XHCN Xô Viết trước kia và 
Liên bang Nga ngày nay đã đặt nền 
móng và ngày càng khẳng định cho 
tình hữu nghị bền chặt và quan hệ 
hợp tác tốt đẹp giữa hai nước. 
Đặc biệt, Liên Xô trước đây và 
Liên bang Nga ngày nay đã đào tạo 
cho Việt Nam hơn 50 ngàn chuyên 
gia, hàng ngàn tiến sĩ và tiến sĩ 
khoa học theo những chuyên ngành 
quan trọng cho Việt Nam. Hiện 
nay, Liên bang Nga đang tiếp tục 
cấp học bổng và đào tạo cho các 
sinh viên, học viên Việt Nam theo 
học các ngành kỹ thuật, công nghệ, 
viễn thông, y học và các ngành 

khoa học xã hội. Việt Nam đã trở 
thành nước đứng thứ nhất, sau các 
nước thuộc cộng đồng các quốc gia 
độc lập – SNG có số sinh viên theo 
học nhiều tại Nga. 

Thay mặt Trung tâm Nhiệt đới 
Việt - Nga, Thiếu tướng Đặng 
Hồng Triển - Tổng Giám đốc 
Trung tâm đã báo cáo tóm tắt quá 
trình hơn 30 năm hoạt động và 
những kết quả nổi bật mà trung 
tâm đạt được suốt thời gian qua. 
Trong đó, đồng chí nhấn mạnh, với 
những thành quả đạt được, trung 
tâm đã đóng góp tích cực vào việc 
củng cố, phát triển mối quan hệ 
hữu nghị truyền thống và đối tác 
chiến lược toàn diện giữa Việt 
Nam và Liên bang Nga. 

Đại diện hai bên đã tham gia phát 
biểu thảo luận, cho rằng, trong thời 
gian tới, trên cơ sở mối quan hệ tốt 
đẹp giữa hai quốc gia, hai bên có 
nhiều cơ hội để tăng cường, mở 
rộng hợp tác, nhất là trong lĩnh vực 
nghiên cứu khoa học, ứng dụng, 
chuyển giao công nghệ và đào tạo 
cán bộ khoa học của trung tâm; tập 
trung cho các vấn đề cốt lõi như: 
nâng cao độ bền nhiệt đới của 
trang bị kỹ thuật quân sự, an ninh 
sinh thái - môi trường, an ninh sinh 
học và hóa học… 

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm 
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Nhiệt đới Việt-Nga đã đề nghị 
đồng chí Chủ tịch Phân ban Nga và 
đoàn công tác tiếp tục nghiên cứu, 
tạo điều kiện thúc đẩy và mở rộng 
hợp tác nghiên cứu giữa các viện 
nghiên cứu, trường đại học của 
Liên bang Nga với Trung tâm 
Nhiệt đới Việt-Nga; đề nghị phía 
bạn tài trợ cho cán bộ khoa học của 
trung tâm được đào tạo dài hạn và 
ngắn hạn tại các trường đại học, 
viện nghiên cứu của Liên bang 
Nga...  

(Theo chinhphu.vn) 
 

 
 

GIẢI THƯỞNG CHẤT LƯỢNG 
QUỐC GIA – HƯỚNG TỚI 
CÁC CHUẨN MỰC QUỐC TẾ 
CHO DOANH NGHIỆP VIỆT 

Giải thưởng Chất lượng quốc gia 
(GTCLQG) - định hướng cho các 
doanh nghiệp (DN) và tiếp cận 
Giải thưởng như là một công cụ 
quan trọng để đánh giá toàn diện 
các hoạt động và kết quả sản xuất 
kinh doanh theo các chuẩn mực 
quốc tế thông qua các tiêu chí Giải 
thưởng. Đây chính là giá trị cốt lõi 
mà Giải thưởng đem lại cho các 
DN Việt Nam khi ứng dụng mô 
hình GTCLQG trong quản lý tại 
DN. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
Tùng - Chủ tịch Hội đồng quốc gia 
GTCLQG 2018 đã nhấn mạnh như 
vậy tại buổi Họp báo Lễ trao 
GTCLQG 2018, Giải thưởng Chất 
lượng quốc tế châu Á - Thái Bình 
Dương 2018 vừa diễn ra sáng ngày 
18/6 tại Hà Nội. 

Tham dự buổi Họp báo còn có 
Phó Chủ tịch Hội đồng quốc gia 
GTCLQG 2018, Tổng Cục trưởng 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng (TĐC) Trần Văn Vinh, 
Phó Tổng cục trưởng TĐC Nguyễn 
Hoàng Linh; Vụ trưởng Vụ Thi 
đua khen thưởng (Bộ KH&CN) 
Đặng Quang Huấn; Giám đốc 
Trung tâm Nghiên cứu và Phát 
triển truyền thông KH&CN Trần 
Quang Tuấn và đại diện lãnh đạo 
các đơn vị có liên quan. 

Gần 2.000 lượt DN đạt GTCLQG 
Phát biểu tại buổi Họp báo, Thứ 

trưởng Trần Văn Tùng cho biết: 
tháng 8/1995, tại Hội nghị Chất 
lượng Việt Nam lần thứ nhất được 
tổ chức, Phó Chủ tịch Nước 
Nguyễn Thị Bình đã công bố việc 
khởi xướng Phong trào Năng suất - 
Chất lượng trong Thập niên Chất 
lượng Việt Nam lần thứ nhất (1996 
- 2005) theo sáng kiến của Tổng 
cục TĐC và một giải thưởng trong 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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lĩnh vực chất lượng cũng được 
thiết lập: Giải thưởng Chất lượng 
Việt Nam. Giải thưởng chính thức 
được triển khai từ năm 1996. Đến 
năm 2009, Giải thưởng Chất lượng 
đã được đưa vào Luật Chất lượng 
sản phẩm hàng hóa và mang tên 
GTCLQG. Đây là Giải thưởng duy 
nhất về chất lượng được Luật hóa. 
Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ 
KH&CN chủ trì thực hiện hằng 
năm. 

Qua hơn 23 năm hình thành và 
phát triển, GTCLQG đã thu hút 
được sự quan tâm đặc biệt và tạo 
được uy tín đối với các DN, cơ 
quan quản lý cũng như người tiêu 
dùng trong xã hội; tôn vinh xứng 
đáng những DN đạt thành tích xuất 
sắc trong việc nâng cao chất lượng 
sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh 
tranh và hiệu quả hoạt động, hội 
nhập với nền kinh tế khu vực và 
thế giới. 

“Cho đến nay đã có 1.914 lượt 
DN đạt Giải thưởng Chất lượng. 
Trong đó, năm 2018 Bộ KH&CN 
đã trình Thủ tướng Chính phủ tặng 
GTCLQG năm 2018 cho 75 Doanh 
nghiệp của 39 Hội đồng sơ tuyển 
tỉnh, thành phố”, Thứ trưởng Trần 
Văn Tùng cho hay. 

Đối với các DN đã được nhận 
Giải thưởng trong suốt thời gian 

qua. Thứ trưởng cho rằng, đây 
chính là cơ hội để các DN thành 
công về năng suất và chất lượng 
được tôn vinh, ghi nhận một cách 
xứng đáng và bày tỏ mong muốn 
cộng đồng DN, các tổ chức và cá 
nhân sẽ tiếp tục ủng hộ, tham gia 
và đồng hành cùng GTCLQG, góp 
phần mang lại những hoạt động 
thiết thực, tương xứng với uy tín 
và bề dày của Giải thưởng; Đồng 
thời, việc tham dự GTCLQG đối 
với các DN không chỉ có cơ hội 
được Thủ tướng Chính phủ khen 
thưởng, mà còn là dịp tự xem xét 
đánh giá lại mình, nhận ra và khắc 
phục những điểm chưa hoàn thiện, 
từ đó nâng cao năng lực cạnh 
tranh, vươn đến sự tuyệt hảo trong 
hoạt động sản xuất, kinh doanh, 
mang đến những sản phẩm và dịch 
vụ có chất lượng cao cho người 
tiêu dùng, đối tác và cộng đồng. 

Tạo cơ hội cho DN tự hoàn thiện 
Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng 

cục TĐC Nguyễn Hoàng Linh, 
trong 3 năm gần đây (2016 - 2018) 
ước tính doanh thu của các DN đạt 
giải là hơn 500 ngàn tỷ, lợi nhuận 
là hơn 36 ngàn tỷ, nộp ngân sách 
hơn 32 ngàn tỷ, đặc biệt tạo công 
ăn việc làm cho gần 170.000 người 
lao động, năm 2018 có rất nhiều 
DN tiếp tục tham gia giải thưởng, 
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dù những năm trước đó đã tham 
gia nhiều lần.  

Năm 2018 cũng đánh dấu một 
dấu mốc ấn tượng khi có sự tham 
gia của nhiều DN có doanh thu 
"nghìn tỷ", có đóng góp lớn cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội và phong 
trào năng suất chất lượng tại địa 
phương. Những DN xuất sắc này 
phải kể đến như: Tân Hiệp Phát, 
Masan, Công ty Cp Prime Group, 
Công ty CP Chăn nuôi CP Việt 
Nam - Chi nhánh 3 Đồng Nai... 

Tháng 8/2018, Tổ chức Chất 
lượng châu Á - Thái Bình Dương 
(APQO) đã chính thức công bố kết 
quả Giải thưởng Chất lượng quốc 
tế châu Á - Thái Bình Dương 
(GPEA) năm 2018 với 02 DN Việt 
Nam được thông báo đạt giải bao 
gồm: Công ty Cổ phần Nhựa Bình 
Minh (TP. Hồ Chí Minh) cho loại 
hình DN sản xuất lớn; Ngân hàng 
TMCP Công thương Việt Nam 
(TP. Hà Nội) cho loại hình DN 
dịch vụ lớn. Lễ trao Giải GPEA 
2018 đã được tổ chức ngày 
12/12/2018 tại thành phố A-bu-da-
bi, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập 
Thống nhất nhân dịp Hội nghị Chất 
lượng quốc tế lần thứ 24. 

Trải qua 23 năm hoạt động, 
GTCLQG đã tạo được sự tín nhiệm 
của các DN, cơ quan quản lý cũng 

như người tiêu dùng trong xã hội, 
đây là giải thưởng danh giá nhất về 
chất lượng, góp phần quan trọng 
vào sự phát triển của nền kinh tế, 
nâng cao khả năng cạnh tranh của 
các DN Việt và trở thành công cụ 
hữu hiệu giúp các doanh nghiệp 
Việt tự hoàn thiện mình, nâng cao 
khả năng cạnh tranh, trình độ quản 
lý, uy tín và lòng tin đối với khách 
hàng, chuẩn bị những điều kiện cần 
thiết để hội nhập tích cực với thị 
trường khu vực và quốc tế. 

  (Theo most.gov.vn) 
 

TỪ NGÀY 01/7/2019 CỘT ĐO 
XĂNG DẦU PHẢI CÓ THIẾT 
BỊ GHI, IN KẾT QUẢ 

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ đã ban hành Thông tư số 
08/2018/TT-BKHCN ngày 
15/6/2018 sửa đổi, bổ sung khoản 
7 Điều 6 Thông tư số 15/2015/TT-
BKHCN ngày 25/8/2015 quy định 
về đo lường, chất lượng trong kinh 
doanh xăng dầu.  

 Theo đó, từ ngày 01/7/2019 cột 
đo xăng dầu phải có thiết bị ghi, in 
kết quả đo để in và cung cấp kết 
quả đo cho khách hàng khi có yêu 
cầu. Thiết bị ghi, in kết quả đo phải 
đảm bảo các yêu cầu về đo lường 
sau đây: Không có cơ cấu, chức 
năng tác động làm thay đổi kết quả 
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đo, đặc tính kỹ thuật đo lường của 
cột đo xăng dầu; Kết quả đo phải 
đảm bảo đủ thông tin rõ ràng, minh 
bạch để người có quyền và nghĩa 
vụ liên quan kiểm tra việc thực 
hiện phép đo, phương tiện đo, 
lượng hàng hóa. 

Thông tư số 15/2015/TT-
BKHCN ngày 25/8/2015 không 
quy định phải gắn thiết bị ghi, in 
kết quả đo cho mỗi cột đo xăng 
dầu và cũng không quy định cụ thể 
phải in kết quả đo sau mỗi lần bơm 
xăng cho khách hàng. Do đó, 
trường hợp có nhiều cột đo xăng 
dầu tại một địa điểm có thể sử 
dụng chung thiết bị ghi, in kết quả 
đo cho nhiều cột đo xăng dầu 
nhưng không được gây nhầm lẫn 
cho khách hàng. Như vậy, chi phí 
phát sinh cho việc gắn thiết bị ghi, 
in kết quả đo là không nhiều, nó 
tùy thuộc vào mức độ sẵn sàng của 
từng đơn vị. 

Kết quả đo in ra từ cột đo xăng 
dầu là tài liệu, chứng cứ để kiểm 
tra, giám sát, khiếu nại, tố cáo hành 
vi vi phạm pháp luật về đo lường 
nhằm bảo vệ quyền lợi của người 
tiêu dùng. Ngoài ra, việc gắn thiết 
bị ghi, in kết quả đo để in và cung 
cấp kết quả đo cho khách hàng khi 
có yêu cầu không chỉ bảo vệ người 
tiêu dùng mà còn giúp cho công 

tác quản lý, kiểm tra được số lượng 
đầu vào, đầu ra của các cây xăng 
dễ dàng hơn, tránh trường hợp 
nhập lậu và bán xăng, dầu chất 
lượng kém ra thị trường. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 

 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Mỹ tìm ra công nghệ mới phát 
hiện sớm tế bào ung thư 

 
Thử nghiệm công nghệ Cytophone trên 

người 

Các nhà nghiên cứu tại Đại học 
Y khoa Arkansas, Mỹ (UAMS) cho 
biết đã phát triển và thử nghiệm 
thành công một loại laser mới có 
thể tìm và tiêu diệt những tế bào 
ung thư hắc tố ác tính mà không 
cần lấy mẫu xét nghiệm. Phương 
pháp này có thể giúp phát hiện 
sớm các tế bào khối u và ngăn 
chúng lây lan sang các bộ phận 
khác trong cơ thể thông qua máu.  

Công nghệ mới, được đặt tên là 
Cytophone, sử dụng các xung ánh 
sáng laser chiếu từ bên ngoài da để 
đốt nóng các tế bào bị bệnh. Tia 
laser này chỉ tác động lên các tế 

TIN NGẮN KH&CN 
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bào ung thư hắc tố ác tính mà 
không làm tổn thương những tế 
bào khỏe mạnh. Cytophone sau đó 
sử dụng kỹ thuật siêu âm để dò 
những sóng nhỏ phát ra từ hiệu 
ứng đốt nóng này, qua đó giúp phát 
hiện và tiêu diệt các tế bào bị 
bệnh.  

Nhóm nghiên cứu đã thử nghiệm 
công nghệ Cytophone bằng cách 
chiếu tia laser vào tay của 47 tình 
nguyện viên, trong đó có 19 người 
khỏe mạnh và 28 bệnh nhân có 
khối u ác tính. Kết quả, cho thấy 
trong vòng 10 giây đến 60 phút, 
Cytophone có thể xác định các tế 
bào ung thư ở 27 trong số 28 bệnh 
nhân. Công nghệ laser cho thấy độ 
nhạy gấp 1.000 lần so với các 
phương pháp lấy mẫu máu xét 
nghiệm thông thường. 

Trưởng nhóm nghiên cứu, ông 
Vladimir Zharov cho biết, trước 
đây, để kiểm tra sự lây lan của ung 
thư, các bác sĩ thường phải lấy mẫu 
máu. Tuy nhiên, phương pháp này 
thường khó phát hiện các tế bào 
khối u, nhất là ở những bệnh nhân 
ung thư giai đoạn đầu. Những 
trường hợp kết quả xét nghiệm 
dương tính thường đồng nghĩa với 
nồng độ cao tế bào khối u lưu hành 
trong máu, khi đó, ung thư đã di 
căn sang các cơ quan khác và căn 

bệnh trở nên quá muộn để điều trị. 
Nhóm nghiên cứu hy vọng có thể 

tiếp tục cải thiện công nghệ 
Cytophone, cho phép dò tìm những 
tế bào khối u gây ra bởi những căn 
bệnh ung thư khác ngoài ung thư 
hắc tố ác tính. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

 Nhật xuất khẩu công nghệ sản 
xuất điện từ rác sang Đông Nam 
Á 

Các cơ sở xử lí rác và sản xuất 
điện từ rác thải của Nhật Bản có 
khả năng ngăn ngừa tình trạng ô 
nhiễm trên bằng cách sử dụng kĩ 
thuật đốt rác không gây ô nhiễm 
không khí, đồng thời tạo ra điện từ 
lượng nhiệt phát ra trong quá trình 
đốt rác. 

Bộ Môi trường Nhật Bản cho biết 
sẽ phối hợp với một số địa phương 
và doanh nghiệp nước này để hỗ 
trợ các nước Đông Nam Á xây 
dựng những cơ sở xử lý và phát 
điện từ rác thải. Đây cũng là mục 
tiêu xuất khẩu cơ sở hạ tầng trong 
lĩnh vực môi trường của Nhật Bản. 

Chương trình hợp tác này dự kiến 
đến năm tài khóa 2023 sẽ xây dựng 
khoảng 10 thành phố kiểu mẫu về 
xử lý rác và phát điện từ rác thải 
nhằm đối phó với tình trạng ô 
nhiễm không khí, ô nhiễm biển 
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cũng như thiếu điện ngày càng 
trầm trọng tại khu vực Đông Nam 
Á. 

Tại Philippines, 3 thành phố đang 
được xem xét đưa vào chương 
trình để xây dựng thành phố kiểu 
mẫu về xử lí rác và phát điện từ rác 
là Davao, Quezon và Cebu. Tại 
Việt Nam, Hà Nội cũng đang được 
đề xuất.     

Xử lí rác thải tại các nước Đông 
Nam Á được cho chủ yếu vẫn thực 
hiện bằng hình thức chôn lấp cùng 
lúc nhiều loại rác khác nhau, trong 
đó có cả rác thải nhựa. Cách xử lí 
này làm cho tình trạng ô nhiễm 
ngày càng trầm trọng, đặc biệt là ô 
nhiễm nguồn nước, ô nhiễm biển. 

Các cơ sở xử lí rác và sản xuất 
điện từ rác thải của Nhật Bản có 
khả năng ngăn ngừa tình trạng ô 
nhiễm trên bằng cách sử dụng kĩ 
thuật đốt rác không gây ô nhiễm 
không khí, đồng thời tạo ra điện từ 
lượng nhiệt phát ra trong quá trình 
đốt rác. Bộ Môi trường Nhật Bản 
cho biết nước này đang có khoảng 
380 cơ sở như vậy, chiếm tỉ lệ 30% 
trong tổng số các cơ sở xử lí rác. 

Theo Công ty Tài chính quốc tế 
(IFC) có trụ sở chính tại Mỹ, thị 
trường phát điện từ xử lí rác thế 
giới năm 2013 có quy mô khoảng 
7,4 tỷ USD và đang được kì vọng 

tăng lên 80 tỷ USD vào năm 2022. 
Theo kế hoạch, trong năm tài 

khóa 2019, Bộ Môi trường Nhật 
Bản đã dự toán 2 tỷ yen dành cho 
hoạt động khảo sát thực địa phục 
vụ đấu thầu và hỗ trợ triển khai 
thiết bị tại nước ngoài. 

Đây cũng là những đóng góp của 
Nhật Bản đối với các vấn đề về 
môi trường sẽ được đưa vào 
chương trình nghị sự của Hội nghị 
Thượng đỉnh G20 tới. 

Chương trình còn có sự liên kết 
với các thành phố của Nhật Bản 
như Kita Kyushu, Yokohama, 
Osaka nhằm hợp tác trao đổi kinh 
nghiệm trong quản lí và xử lí rác. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Việt Nam làm chủ công nghệ 
dự báo bão hạn mùa bằng mô 
hình động lực 
 Thông qua hợp tác với Tổ chức 

Nghiên cứu KH&CN Úc (CSIRO) 
qua đề tài do Dự án FIRST tài trợ, 
lần đầu tiên các nhà nghiên cứu 
khí hậu và khí tượng Việt Nam có 
thể ứng dụng công nghệ mô hình 
dự báo bão hạn mùa bằng mô hình 
động lực. 

Trong hội thảo tổng kết đề tài 
“Tiếp thu và làm chủ công nghệ dự 
báo bão hạn mùa bằng mô hình 
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động lực, phục vụ công tác bảo 
đảm an toàn cho các hoạt động 
kinh tế - xã hội và an ninh trên khu 
vực Biển Đông – Việt Nam” vào 
ngày 30/5/2019, GS.TS. Phan Văn 
Tân (trường đại học KHTN, 
ĐHQGHN), chủ nhiệm dự án cho 
biết, dù trước đây, ở Việt Nam, 
người ta đã sử dụng mô hình thống 
kê để dự báo bão, nhưng đây là lần 
đầu tiên mô hình động lực mới 
được áp dụng một cách đầy đủ. 

Với hỗ trợ của Dự án FIRST, sau 
2 năm triển khai (từ ngày 
1/6/2017-1/6/2019) với tổng mức 
kinh phí chưa đầy 180.000 USD, 
đề tài đã bước vào giai đoạn kết 
thúc và đã hoàn thành được các 
mục tiêu chính là tiếp nhận được 
hệ thống dự báo bão hạn mùa bằng 
mô hình động lực và nâng cao 
năng lực của các nhà nghiên cứu 
trong lĩnh vực khí hậu - khí tượng. 
GS.TS. Phan Văn Tân cho biết, 
nhóm nghiên cứu đã tiếp nhận 
thành công hệ thống mô hình 
Coupled CCAM (hệ thống mô hình 
kết hợp đại dương – khí quyển) 
dưới dạng mã nguồn mở do TS. 
John Mc Gergor và các chuyên gia 
ở CSIRO – tác giả của mô hình 
này trực tiếp chuyển giao. “Bộ mô 
hình mã nguồn mở này được phát 
triển phù hợp với khu vực Biển 

Đông và Việt Nam, cho lượng dữ 
liệu đầu ra rất chi tiết so với các 
phương pháp trước đây”, GS.TS. 
Tân cho biết. 

Để sử dụng mô hình này, GS.TS. 
Phan Văn Tân cùng các nhà khoa 
học đã phát triển nhiều bộ chương 
trình mã nguồn mở như: bộ 
chương trình mã nguồn mở tiền xử 
lý và xử lý đầu ra của mô hình 
(PrePos); bộ chương trình dò tìm 
xoáy (TD-Detect) mã nguồn mở 
phù hợp với đầu ra của Coupled 
CCAM; bộ chương trình mã nguồn 
mở tạo sản phẩm dự báo tổ hợp 
(TC-Ens) từ các kết quả dự báo 
thành phần. Bên cạnh đó, một hệ 
thống điều khiển tự động dự báo 
nghiệp vụ (AUTO-Ope) cũng được 
viết cho hệ điều hành của hệ thống 
tính toán hiệu năng cao giúp “hệ 
thống tính toán chạy ở chế độ 
nghiệp vụ, tự động hoàn toàn từ 
lúc bắt đầu cho tới khi kết thúc”, 
GS.TS. Phan Văn Tân cho biết. 

Trong suốt quá trình phát triển 
các công cụ này, nhóm nghiên cứu 
đã thực hiện tất cả 240 mô phỏng 
và dự báo bão hạn mùa dựa trên số 
liệu do các nhà nghiên cứu của 
trường đã thu thập được trong 
vòng 20 năm (từ 1990-2010) để 
tiến hành dự báo trước 9 tháng cho 
mỗi năm – nhằm kiểm nghiệm tính 



Số 278 - 6/2019 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 31 

năng. Kết quả mô phỏng dự báo số 
lượng xoáy thuận nhiệt đới mặc dù 
chưa sát với thực tế nhưng lại 
“tương đối chính xác về vị trí và 
thời gian xảy ra”, TS. Jack 
Katzfey, chuyên gia ở CSIRO nhận 
xét, “Kết quả này sẽ là bước khởi 
đầu để chúng tôi tiếp tục phát triển 
dự án trong tương lai”. 

Không chỉ làm chủ được mô hình 
dự báo bão động lực, đề tài còn 
giúp nâng cao năng lực cho các 
nhà nghiên cứu với 4 cán bộ trẻ 
được đào tạo ở CSIRO trong vòng 
3 tháng (tháng 8 đến 11/2018) và 3 
nhà khoa học đi trao đổi thời gian 
từ tháng 8 đến 9/2018. Hiện, nhóm 
thực hiện đề tài đã gửi được hai 
công trình tới các tạp chí quốc tế. 

(Theo tiasang.com.vn) 
 

 Hội thảo về hoạt động giám 
định máy móc, thiết bị, dây 
chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng quy định tại Quyết định số 
18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 
của Thủ tướng Chính phủ 

Ngày 13/6/2019, tại Hà Nội, Bộ 
KH&CN đã tổ chức Hội thảo phổ 
biến các nội dung liên quan đến 
hoạt động giám định máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ đã 
qua sử dụng quy định tại Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 

19/4/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng. 

Tham dự Hội thảo có trên 60 đại 
biểu đến từ 35 tổ chức giám định, 
trong đó có một số tổ chức giám 
định nước ngoài như: Kairi Hàn 
Quốc, Nippon Kajii Kentei, Bureau 
Veritas,... Được sự uỷ quyền của 
Lãnh đạo Bộ, ông Nguyễn Nam 
Hải, Vụ trưởng Vụ Đánh giá Thẩm 
định và Giám định Công nghệ đã 
chủ trì Hội thảo và trực tiếp hướng 
dẫn, giải đáp các nội dung liên 
quan đến hoạt động giám định máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng theo quy định 
mới. 

Hoạt động giám định phục vụ 
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng theo quy định của Quyết định 
số 18/2019/QĐ-TTg có nhiều điểm 
mới và khác biệt so với các quy 
định trước đây. Tại Hội thảo các tổ 
chức giám định đã được phổ biến, 
trao đổi, thống nhất cách hiểu các 
nội dung liên quan và triển khai 
thực hiện hoạt động giám định máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng. 

Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg 
ngày 19/4/2019 của Thủ tướng 
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Chính phủ sẽ thay thế cho Thông 
tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 
13/11/2015 của Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ và có hiệu 
lực kể từ ngày 15/6/2019. 

 (Theo vista.gov.vn) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu 
biện pháp lăng quăng phát triển 
thành muỗi truyền bệnh sốt xuất 
huyết trong hệ thống hố ga thoát 
nước tại thành phố Vũng Vàu” 

Sáng 23/05, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn đánh giá 
nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu 
biện pháp lăng quăng phát triển 
thành muỗi truyền bệnh sốt xuất 
huyết trong hệ thống hố ga thoát 
nước tại thành phố Vũng Vàu”. 
Chủ tịch hội đồng là ông Nguyễn 
Kim Trường – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN. Đề tài do PGS.TS.BS 
Phan Trọng Lân làm chủ nhiệm, 
Viện Pasteur TP.HCM là cơ quan 
chủ trì. 

Đề tài với mục tiêu cụ thể là 
Đánh giá hiệu quả kiểm soát bọ 
gậy của muỗi truyền bệnh sốt xuất 
huyết (SXH) bằng hoá chất 
Sumilarv hệ 0.5G trong hệ thống 
hố ga thoát nước tại phường 7, 
TP.VT, tỉnh BR-VT. 

 Được biết, sốt xuất huyết 

Dengue là bệnh gây ra bởi vi rút 
Dengue và là bệnh dịch phổ biến 
trên thế giới lan truyền qua trung 
gian muỗi Aedes, đặc biệt là các 
nước đang phát triển và nằm trong 
khu vực khí hậu nhiệt đới. Việt 
Nam nằm trong khu vực khí hậu 
nhiệt đới rất phù hợp cho sự lan 
truyền bệnh SXH. Tại tỉnh BR-VT, 
theo số liệu thống kê năm 2017 của 
Viện Pasteur TP.HCM, số ca mắc 
SXH của tỉnh là 2.816 ca, riêng 
TP. Vũng Tàu có 1.621 ca, chiếm 
57,7% số ca mắc SXH của toàn 
tỉnh. 

 Qua 8 tháng (từ tháng 10/2017- 
5/2018) nghiên cứu cho thấy biện 
pháp sử dụng hoá chất Sumilarv có 
hiệu quả kiểm soát bọ gậy Aedes 
phát triển thành muỗi trong hố ga 
thoát nước. Quy trình thả kết hợp 
dụng cụ giữ gói hoá chất không bị 
trôi trong mùa khô. Thời gian hiệu 
quả ức chế bọ gậy nở thành muỗi 
trong khoảng 2 tháng. Sau thời 
gian này, cần phải bổ sung hoá 
chất vào hố ga. Có thể sử dụng quy 
trình thả hoá chất trong nghiên cứu 
này để xử lý các hố ga nằm trong 
khu vực ổ dịch SXH. 

 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) 
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 Tập huấn An toàn thông tin 
trên thiết bị di động cho cán bộ 
văn phòng 

Sáng ngày 31/5, Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN (Sở Khoa 
học và Công nghệ) phối hợp với 
Trường cao đẳng An ninh mạnh 
TP.HCM đã tổ chức lớp tập huấn 
về chuyên đề An toàn thông tin 
trên thiết bị di động. Tham dự buổi 
tập huấn có ông Nguyễn Kim 
Trường – Phó Giám đốc Sở 
KH&CN, cùng hơn 90 học viên là 
cán bộ văn phòng trong các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị 
xã, thành phố thuộc tỉnh BR-VT. 

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho 
học viên các kiến thức, kỹ năng về: 
Phân loại và nhận dạng các ứng 
dụng cài đặt trên thiết bị di động; 
Kiểm tra quyền khi cài đặt ứng 
dụng trên thiết bị di động; Hướng 
dẫn cài đặt và sử dụng các chức 
năng bảo mật trên thiết bị di động; 
Quản lý các kết nối mạng không 
dây trên thiết bị di động; Cài đặt và 
bảo mật các tài khoản trên thiết bị 
di động; Bảo mật các dữ liệu lưu 
trữ trên thiết bị di động; Diễn tập 
các kịch bản mất an toàn thông tin 
trên thiết bị di động. 

 Tại buổi tập huấn, học viên còn 
được thực hành các kỹ năng, giải 
đáp những thắc mắc về các ứng 

dụng các chức năng trên thiết bị di 
động. 

   (Theo Sở KH&CN) 
 

  
 

 
 Máy xới đất cho cây ăn quả 

 
Các nhà khoa học thuộc Trường 

Đại học Nông lâm Tp Hồ Chí Minh 
vừa nghiên cứu thiết kế chế tạo 
thành công máy xới đất cho cây ăn 
quả. 

Máy có khả năng làm việc được 
cả trong mùa mưa (đất ướt) và mùa 
khô (đất cứng) và băm được cỏ 
dại; độ sâu xới đạt 8÷12 cm; độ tơi 
vỡ đất xới ≥ 5 cm; xới được quanh 
gốc cây với bán kính khoảng 1 m; 
gọn nhẹ, dễ di chuyển trên địa bàn 
kênh mương và luồn lách dưới tán 
cây; dễ bảo dưỡng, sửa chữa… 
Khảo nghiệm thực tế tại Hợp tác 
xã xoài Mỹ Xương, huyện Cao 
Lãnh, tỉnh Đồng Tháp cho thấy, 
máy xới đất hoạt động tốt, đáp ứng 
yêu cầu của các nông hộ trồng 
xoài, so với phương pháp thủ công 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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tiết kiệm được nhân công lao 
động... 

Thông tin chi tiết xin liên 
hệ: PGS.TS Nguyễn Huy Bích - 
Trưởng Khoa Cơ khí-Công nghệ, 
Trường Đại học Nông lâm Tp Hồ 
Chí Minh. Tel: 0908961309. 

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 TouchPlus - một sản phẩm 
công nghệ cao thuộc dự án 
FIRST 

TouchPlus là thiết bị “hô biến” 
màn hình TV thông thường thành 
màn hình cảm ứng. Đây là một sản 
phẩm “Made in Vietnam” hoàn 
chỉnh thuộc Dự án án FIRST (Đẩy 
mạnh đổi mới sáng tạo thông qua 
nghiên cứu, khoa học và công 
nghệ), bao gồm bộ chuyển đổi 
tương tác chuyển màn hình thường 
thành màn hình cảm ứng, một hệ 
thống chạy Hệ điều hành Android, 
bộ phần mềm phục vụ cho giáo dục 
và hội họp, cùng với hạ tầng cloud 
cho việc lưu trữ và đồng bộ dữ 
liệu. 

 

Với tư duy “đứng trên vai người 
khổng lồ”, đội ngũ các nhà khoa 
học đến từ Công ty CP Công nghệ 
phần mềm Hải Hòa, Viện Khoa 
học Giáo dục Việt Nam, Công ty 
TNHH Công nghệ Thế kỷ, Công ty 
CP MultiTouch Technology Việt 
Nam, và Công ty CP Giải pháp 
điện tử thông tin đã áp dụng các 
công nghệ mới nhất của thế giới để 
đề xuất, nghiên cứu và sản xuất 
thành công một sản phẩm công 
nghệ cao của Việt Nam. TouchPlus 
ra đời với mục đích giúp người sử 
dụng có thể dễ dàng tận dụng 
những chiếc TV thông thường, có 
sẵn thành một màn hình cảm ứng, 
có thể tương tác được như một 
màn hình tương tác thông thường, 
phục vụ hiệu quả khi hội họp và 
giảng dạy, tiết kiệm chi phí mà vẫn 
đạt được hiệu quả như mong 
muốn. Cụ thể hơn, TouchPlus là 
sản phẩm công nghệ cho phép kết 
nối internet, cloud với các thiết bị 
như smartphone, máy tính, màn 
hình tương tác hay các thiết bị 
TouchPlus khác. Thông qua việc 
kết nối dễ dàng, nhanh chóng với 
hầu hết các thiết bị thông minh, 
nhà sản xuất hy vọng rằng 
TouchPlus sẽ không chỉ là một 
bảng tương tác thông thường mà 
còn là một nền tảng để triển khai 
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các nội dung giáo dục và doanh 
nghiệp. 

Thông tin chi tiết liên hệ: 
02435563483. 

  (khoahocvacongnghevietnam) 
 
 

 
 

XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH 
CHÍNH TRONG HOẠT ĐỘNG 
KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

Chính phủ vừa ban hành Nghị 
định số 51/2019/NĐ-CP quy định 
về hành vi vi phạm, hình thức xử 
phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc 
phục hậu quả và thẩm quyền xử 
phạt vi phạm hành chính trong 
hoạt động khoa học và công nghệ 
(KH&CN), chuyển giao công 
nghệ. 

Theo đó, Nghị định trên quy 
định đối với mỗi hành vi vi phạm 
hành chính trong hoạt động 
KH&CN, chuyển giao công nghệ, 
cá nhân, tổ chức phải chịu một 
trong các hình thức xử phạt chính 
là cảnh cáo hoặc phạt tiền. 

Mức phạt tiền tối đa trong hoạt 
động KH&CN, chuyển giao công 
nghệ đối với cá nhân là 
50.000.000 đồng, đối với tổ chức 
là 100.000.000 đồng. 

Tuỳ theo tính chất, mức độ vi 

phạm, cá nhân, tổ chức có hành vi 
vi phạm còn có thể bị áp dụng một 
hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ 
sung sau: a. Tước quyền sử dụng 
có thời hạn từ 1 đến 3 tháng: giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động 
KH&CN, giấy chứng nhận hoạt 
động văn phòng đại diện, chi 
nhánh, giấy phép chuyển giao 
công nghệ, giấy chứng nhận đăng 
ký chuyển giao công nghệ, giấy 
chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa 
đổi, bổ sung nội dung chuyển giao 
công nghệ, giấy chứng nhận đủ 
điều kiện hoạt động dịch vụ đánh 
giá, giám định công nghệ; b. Tịch 
thu tang vật, phương tiện vi phạm 
hành chính. 

Tổ chức, cá nhân vi phạm hành 
chính có thể bị áp dụng một hoặc 
nhiều biện pháp khắc phục hậu 
quả như: Buộc cải chính thông tin 
sai sự thật; Buộc nộp lại số lợi bất 
hợp pháp có được do thực hiện 
hành vi vi phạm; Buộc hủy bỏ hồ 
sơ, tài liệu có số liệu, nội dung sai 
sự thật; Buộc hủy bỏ báo cáo sai 
sự thật về tiến độ, nội dung, kết 
quả nghiên cứu; Buộc hoàn trả số 
tiền đã chiếm dụng bất hợp pháp; 
Buộc nộp lại số tiền đã sử dụng 
sai mục đích, sử dụng trùng lặp; 
Buộc nộp lại số tiền không hoàn 
trả đúng hạn; Buộc đưa ra khỏi 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái 
xuất hàng hóa, vật phẩm, trang 
thiết bị, phương tiện; Buộc hủy bỏ 
kết quả công nhận giải thưởng; 
Buộc phân chia đúng tỷ lệ phân 
chia lợi nhuận thu được từ thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu khoa 
học và phát triển công nghệ. 

Nghị định quy định, phạt tiền từ 
500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 
đối với thành viên hội đồng 
KH&CN công bố, cung cấp thông 
tin liên quan đến quá trình đánh 
giá, nhận xét và kết quả tư vấn khi 
chưa được sự cho phép của cơ 
quan quyết định thành lập hội 
đồng; phạt tiền từ 2.000.000 đồng 
đến 4.000.000 đồng đối với hành 
vi không đăng ký kết quả thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN sử dụng 
ngân sách nhà nước theo quy định 
tại cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền. 

Đối với những vi phạm về sở 
hữu, sử dụng kết quả hoạt động 
KH&CN, Nghị định quy định phạt 
tiền từ 6.000.000 đồng đến 
10.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi sau: Không báo 
cáo đại diện chủ sở hữu nhà nước 
về kết quả khai thác, chuyển giao 
hoặc chuyển nhượng quyền sở 
hữu, quyền sử dụng kết quả 

nghiên cứu khoa học và phát triển 
công nghệ; không thông báo với 
đại diện chủ sở hữu nhà nước khi 
không còn khả năng khai thác 
quyền sử dụng kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ; 
không thực hiện đúng quyết định 
giao quyền của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền. 

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 
14.000.000 đồng đối với một 
trong các hành vi: a- Sử dụng, 
công bố số liệu, quy trình công 
nghệ, thông tin liên quan đến kết 
quả hoạt động KH&CN thuộc 
quyền sở hữu của cá nhân, tổ chức 
khác để hoàn thiện, phát triển 
công nghệ nhằm thương mại hóa, 
đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí 
tuệ mà chưa được sự đồng ý của 
cá nhân, tổ chức đó; b- Đăng ký, 
công bố công trình nghiên cứu 
khoa học của cá nhân, tổ chức 
khác mà chưa được sự đồng ý của 
cá nhân, tổ chức đó; c- Sử dụng 
sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý 
hóa quy trình công nghệ hoặc kết 
quả nghiên cứu của cá nhân, tổ 
chức khác để đăng ký tham dự 
triển lãm, cuộc thi, giải thưởng về 
khoa học và công nghệ mà chưa 
được sự đồng ý của cá nhân, tổ 
chức đó. 

(Tổng hợp) 


