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THỨ TRƯỞNG BÙI THẾ DUY: 
KHCN, ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 
THÚC ĐẨY TIẾN TRÌNH 
PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 

Với tinh thần coi doanh nghiệp là 
một trung tâm trong hệ thống đổi 
mới sáng tạo (ĐMST) quốc gia, 
chúng tôi mong rằng, các cơ quan 
nhà nước, sở ngành các tỉnh khu 
vực Đông Nam Bộ sẽ tiếp tục tạo 
điều kiện cho các startup kết nối với 
các viện, trường đại học để tăng 
cường hoạt động nghiên cứu, biến ý 
tưởng thành sản phẩm thương mại. 

Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Bùi Thế Duy 
đã chia sẻ như vậy tại Lễ khai mạc 
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo vùng Đông Nam Bộ (Techfest 
Đông Nam Bộ), lần đầu tiên tổ chức 
tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-
VT) sáng 23/09/2019. Sự kiện do 
Bộ KH&CN phối hợp với UBND 
tỉnh tổ chức.  

Tham dự buổi lễ có ông Bùi Thế 
Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; ông 
Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh và đại diện Sở KH&CN 
các tỉnh, thành khu vực miền Đông 
Nam Bộ. 

Năm 2019 là năm đầu tiên 
Techfest vùng Đông Nam Bộ được 

tổ chức tại tỉnh BR-VT. Thông qua 
sự kiện này, Ban Tổ chức mong 
muốn sẽ giúp quảng bá các sản 
phẩm, dự án khởi nghiệp ĐMST 
của các startup trong Vùng; tôn 
vinh các tổ chức, cá nhân thành 
công trong khởi nghiệp ĐMST, tạo 
sự lan tỏa trong cộng đồng. Đây còn 
là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp 
khởi nghiệp trong Vùng có cơ hội 
được giao lưu, cọ xát, học hỏi và 
kết nối với các doanh nghiệp, tập 
đoàn lớn, các chuyên gia, nhà đầu 
tư, quỹ đầu tư. Cũng nhân dịp này, 
các cơ quan quản lý cấp Trung 
ương và địa phương sẽ lắng nghe, 
tiếp nhận những đề xuất từ phía 
doang nghiệp để có những nhận 
định, đánh giá, từ đó đưa ra những 
chính sách hỗ trợ phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp ĐMST vùng Đông 
Nam Bộ một cách thiết thực và hiệu 
quả hơn. 

Tại Việt Nam, hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST đã có sự phát triển 
mạnh mẽ và đạt được những kết 
quả khả quan trong giai đoạn gần 
đây. Đặc biệt, hoạt động khởi 
nghiệp ĐMST không chỉ tập trung 
tại Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh 
mà còn lan tỏa tới khắp các tỉnh, 
thành trên cả nước, trong đó có 
vùng Đông Nam Bộ và tỉnh BR-VT 
- một trong những địa phương được 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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nhìn nhận là có nhiều hoạt động 
phát triển khởi nghiệp sáng tạo hiệu 
quả. Đây cũng là khẳng định của 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy khi đánh 
giá về vùng Đông Nam Bộ - khu 
vực kinh tế trọng điểm của đất 
nước, có lực lượng đông đảo những 
người trẻ với khát khao khởi nghiệp 
ĐMST. 

 
Ông Bùi Thế Duy, Thứ trưởng Bộ KH&CN 

phát biểu khai mạc ngày hội. 

Theo Thứ trưởng, các startup 
tham gia Techfest Đông Nam Bộ sẽ 
có cơ hội giới thiệu sản phẩm, gặp 
gỡ các nhà đầu tư và cơ hội tham 
gia Techfest quốc gia và toàn cầu. 
Tại sự kiện Startup World Cup năm 
2019, dự án Abivin của Việt Nam 
(từng vô địch Techfest quốc gia 
năm 2018) đã xuất sắc vượt qua 
nhiều dự án khởi nghiệp đến từ 40 
quốc gia để giành Giải Nhất với số 
tiền đầu tư lên tới 1 triệu USD. 

Khẳng định Việt Nam có đội ngũ 
những người trẻ giàu khát vọng 
khởi nghiệp, luôn có tư duy mới, 
dấn thân và không sợ thất bại, Thứ 
trưởng cho rằng, đây chính là “yếu 

tố quan trọng để có thể phát triển 
đưa hệ sinh thái khởi nghiệp Việt 
Nam lên tầm cao mới”. 

Đồng tình với quan điểm trên, 
ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh cho biết, thực hiện 
chủ trương lớn của Đảng và Nhà 
nước về hoạt động khởi nghiệp và 
ĐMST, đồng thời triển khai Đề án 
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp quốc 
gia đến năm 2025 của Chính phủ 
(Đề án 844), tỉnh BR-VT đã ban 
hành Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp 
ĐMST của tỉnh giai đoạn 2016 - 
2020.  

Sau hơn 2 năm triển khai Kế 
hoạch, hệ sinh thái khởi nghiệp trên 
địa bàn tỉnh đã có những bước phát 
triển tích cực, bước đầu hình thành 
các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các 
câu lạc bộ khởi nghiệp, vườn ươm 
khởi nghiệp, không gian làm việc 
chung. Các chương trình ươm tạo, 
kết nối cố vấn, đầu tư, các cuộc thi 
khởi nghiệp ĐMST của tỉnh, các 
chương trình đào tạo, tập huấn để 
nâng cao năng lực cho các dự án 
khởi nghiệp, các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp đã được tỉnh triển khai hằng 
năm. Nhằm kịp thời hỗ trợ cho các 
doanh nghiệp khởi nghiệp, tỉnh 
cũng đã ban hành Đề án hỗ trợ 
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi 
nghiệp sáng tạo tỉnh BR-VT giai 
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đoạn 2019 - 2025. 
Nhấn mạnh tính liên kết trong 

việc xây dựng hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST, ông Nguyễn Thanh 
Tịnh cho rằng, không có hệ sinh 
thái khởi nghiệp địa phương nào có 
thể tồn tại độc lập mà cần có sự kết 
nối chặt chẽ với các hệ sinh thái 
khởi nghiệp các địa phương trong 
vùng, giữa các vùng trong nước và 
giữa trong nước với quốc tế. Đối 
với các tỉnh/thành phố có nhiều liên 
kết chặt chẽ và các mối quan hệ bổ 
trợ lẫn nhau như vùng Đông Nam 
Bộ thì việc liên kết để cùng phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp là vô 
cùng cần thiết. 

Trong ngày 23/9/2019, 14 nhóm 
startup đến từ các tỉnh vùng Đông 
Nam Bộ tham dự vòng chung kết 
cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi 
nghiệp ĐMST vùng Đông Nam 
Bộ”. Hai startup xuất sắc nhất sẽ 
được lựa chọn để tham gia Techfest 
Vietnam 2019 (dự kiến diễn ra vào 
đầu tháng 12/2019 tại Quảng Ninh). 
Trong khuôn khổ Techfest vùng 
Đông Nam Bộ còn có Hội thảo 
“Kết nối đầu tư giữa startup với 
doanh nghiệp”. 

Song hành với Techfest quốc gia, 
Techfest quốc tế (tại Hoa Kỳ đã kết 
thúc ngày 13/09, tại Hàn Quốc và 
Singapore vào tháng 11 sắp tới), 

các Techfest Vùng đã, đang và sẽ 
diễn ra sôi động tại nhiều địa 
phương trên cả nước, hứa hẹn sẽ 
không chỉ là sân chơi cho các doanh 
nghiệp khởi nghiệp có mô hình kinh 
doanh mới, có khả năng tăng trưởng 
nhanh, mà đây còn là những địa chỉ 
tin cậy để kết nối thông tin trong 
mạng lưới khởi nghiệp Việt Nam 
cũng như đưa khởi nghiệp trong 
nước vươn ra toàn cầu. 

   (Tổng hợp) 
 

TĂNG CƯỜNG LIÊN KẾT ĐỂ 
KH&CN TRỞ THÀNH YẾU TỐ 
ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN 
KINH TẾ - XÃ HỘI 

Hội nghị giao ban khoa học và 
công nghệ (KH&CN) vùng Đông 
Nam Bộ lần thứ 15 do Bộ KH&CN 
phối hợp với UBND tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu tổ chức vào ngày 
23/9/2019 tại TP Vũng Tàu. Hội 
nghị nhằm đánh giá các kết quả 
hoạt động KH&CN của vùng giai 
đoạn 2017-2019; kết quả thực hiện 
các nội dung trong Thông báo kết 
quả Hội nghị giao ban KH&CN các 
tỉnh, thành phố vùng Đông Nam Bộ 
lần thứ 14; những đóng góp của 
KH&CN trong phát triển kinh tế - 
xã hội của địa phương, của vùng; 
phân tích những tồn tại, hạn chế, 
nguyên nhân từ đó đề xuất giải 
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pháp, kiến nghị phát triển KH&CN 
trong thời gian tới. Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy tham dự và 
chủ trì Hội nghị. 

Vùng Đông Nam Bộ là trung tâm 
chính trị, kinh tế, thương mại, phát 
triển KH&CN, giáo dục đào tạo, 
thu hút đầu tư nước ngoài của cả 
khu vực phía Nam. Đồng thời là 
vùng kinh tế phát triển năng động 
và có đóng góp lớn nhất cho nền 
kinh tế của cả nước (năm 2018 
đóng góp 45,4% GDP và 42,6% 
tổng thu ngân sách của cả nước), 
góp phần to lớn cho sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam ở mức cao 
trong những năm gần đây.  

Hoạt động KH&CN bám sát nhu 
cầu thực tiễn 

Báo cáo của Vụ Phát triển 
KH&CN địa phương, Bộ KH&CN 
cho biết, giai đoạn 2017 - 2019, 
Đảng và Nhà nước ban hành nhiều 
chủ trương, cơ chế, chính sách, văn 
bản quản lý liên quan đến phát triển 
KH&CN, trong đó có nhiều văn bản 
trực tiếp tác động đến hoạt động 
KH&CN của các địa phương như: 
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 
04/5/2017; Chỉ thị số 19/CT-TTg 
ngày 19/7/2019; Nghị quyết số 18-
NQ/TW và Nghị quyết số 19-
NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của 
các đơn vị sự nghiệp công lập,…  

Trên cơ sở đó Sở KH&CN các địa 
phương đã chủ động tham mưu cho 
Tỉnh/Thành ủy, HĐND, UBND ban 
hành những văn bản nhằm cụ thể 
hóa, tổ chức triển khai thực hiện. 
Theo thống kê từ Báo cáo của các 
Sở KH&CN từ năm 2017-2019 đã 
có 99 văn bản được các địa phương 
ban hành. Trong đó, Tỉnh/Thành ủy 
ban hành 02 văn bản; HĐND ban 
hành 6 văn bản, còn lại 91 văn bản 
do UBND tỉnh/thành phố ban hành. 
Các văn bản tập trung nhiều đến cơ 
chế chính sách cải thiện môi trường 
kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ, thúc đẩy ứng 
dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN 
vào sản xuất và đời sống; hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp ĐMST. 

Nhìn chung, công tác quản lý nhà 
nước về KH&CN vùng Đông Nam 
Bộ ngày càng được tăng cường và 
toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, từ 
nghiên cứu khoa học; phát triển 
công nghệ; ứng dụng chuyển giao 
tiến bộ KH&CN; Tiêu chuẩn - Đo 
lường - Chất lượng; công nghệ; sở 
hữu trí tuệ; thông tin thống kê; hoạt 
động khởi nghiệp; ĐMST,... đã góp 
phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực 
quản lý trên địa bàn các tỉnh trong 
khu vực. Là vùng thể hiện được khá 
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rõ về sự phối hợp liên kết trong tổ 
chức các hoạt động KH&CN của 
vùng, nhất là liên kết, chia sẻ thông 
tin và phối hợp triển khai các nhiệm 
vụ KH&CN mang tính vùng, bước 
đầu đã thu được kết quả. 

Vai trò chỉ đạo điều hành của các 
cấp ủy đảng, chính quyền được thể 
hiện rõ trong việc ban hành hệ 
thống các văn bản quản lý nhà nước 
về KH&CN, đặc biệt là các văn bản 
liên quan đến quy định quản lý, các 
cơ chế chính sách hỗ trợ doanh 
nghiệp đổi mới công nghệ, thúc đẩy 
ứng dụng chuyển giao tiến bộ 
KH&CN vào sản xuất và đời sống; 
hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST,… Nhờ đó mà vai trò và vị 
thế của KH&CN trong phát triển 
kinh tế - xã hội tại địa phương ngày 
càng được khẳng định. Việc triển 
khai cơ chế quản lý theo quy định 
mới góp phần tăng cường trách 
nhiệm của các sở, ngành, địa 
phương.  

Tăng cường liên kết Vùng trong 
phát triển KH&CN 

Tuy đạt được nhiều kết quả ấn 
tượng nhưng hoạt động KH&CN 
của Vùng Đông Nam Bộ cũng còn 
gặp nhiều khó khăn, thách thức. 
Nhiều Giám đốc Sở KH&CN cũng 
đã thẳng thắn nêu lên những khó 
khăn trong hoạt động KH&CN tại 

địa phương liên quan đến phát triển 
sản phẩm chủ lực theo chuỗi giá trị; 
đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao, nhóm nghiên cứu mạnh trong 
lĩnh vực KH&CN; cơ chế, chính 
sách chi cho đầu tư, phát triển 
KH&CN;  cơ chế quỹ, cơ chế liên 
kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN, hỗ trợ đổi mới công 
nghệ;  cơ chế liên kết, hợp tác thực 
hiện nhiệm vụ KH&CN, hỗ trợ đổi 
mới công nghệ, cơ chế hỗ trợ cho 
việc nhân rộng, ứng dụng chuyển 
giao kết quả nghiên cứu vào sản 
xuất,… 

 
Thứ trưởng Bùi Thế Duy, Vụ trưởng Vụ 
Phát triển KH&CN địa phương Nguyễn 
Văn Liễu tặng hoa Sở KH&CN Bà Rịa – 

Vũng Tàu và Bình Phước 

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị 
chức năng thuộc Bộ KH&CN như 
Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng Cục Tiêu 
chuẩn - Đo lường - Chất lượng,... 
cũng đã có những giải đáp ý kiến 
của các Giám đốc Sở KH&CN về 
các vấn đề có liên quan. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng 
Bùi Thế Duy đánh giá cao tinh thần 
trao đổi thẳng thắn, trách nhiệm của 
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lãnh đạo các Sở, đồng thời ghi nhận 
sự vào cuộc của các đơn vị thuộc 
Bộ trong việc xem xét, xử lý các đề 
nghị của địa phương. Theo Thứ 
trưởng, Sở KH&CN các địa phương 
đã tích cực và có nhiều giải pháp hỗ 
trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng 
dụng và đổi mới công nghệ để nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
phát triển sản phẩm chủ lực theo 
chuỗi giá trị. Trong thời gian tới, 
Thứ trưởng đề nghị các địa phương 
tiếp tục tăng cường liên kết trong 
phát triển KH&CN để KH&CN trở 
thành yếu tố động lực trong phát 
triển kinh tế - xã hội tại địa phương 
và tham gia giải quyết tốt các vấn 
đề của đời sống, xã hội. 

Bộ KH&CN rất mong tiếp tục 
nhận được các kiến nghị, đề xuất 
của các địa phương về hoạt động 
KH&CN, đặc biệt là các kiến nghị 
liên quan đến cơ chế, chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp. Đây sẽ là những 
căn cứ, thông tin quan trọng để Bộ 
KH&CN tổng hợp, nghiên cứu đề 
xuất phương án nhằm đẩy mạnh 
hoạt động KH&CN tới Đảng và 
Chính phủ trong thời gian tới. 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bùi Thế 
Duy đã tặng hoa và chúc mừng 
Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu về những kết quả đạt 
được trong hoạt động KH&CN của 

tỉnh thời gian qua cũng như việc tổ 
chức thành công hội nghị KH&CN 
vùng Đông Nam bộ lần thứ XV. 
Thứ trưởng cũng đã tặng hoa Giám 
đốc Sở KH&CN tỉnh Bình Phước 
và kỳ vọng Bình Phước sẽ tổ chức 
thành công Hội nghị KH&CN vùng 
Đông Nam Bộ lần thứ XVI vào 
năm 2021.  

(Tổng hợp) 
 
 
 
 

VÙNG ĐÔNG NAM BỘ CẦN 
CÓ GIẢI PHÁP MẠNH MẼ 
THU HÚT CÁN BỘ KH&CN 
ĐẦU NGÀNH 

Sáng 24/9/2019, tại TP. Vũng 
Tàu, Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) phối hợp với UBND tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) tổ chức 
Hội nghị “Khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo: Động lực thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông 
Nam Bộ”. Hội nghị là một trong 
những hoạt động nhằm triển khai 
Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 
19/7/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng 
trưởng và phát triển bền vững vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam. 

Tham dự Hội nghị có: Ông Chu 
Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; ông 
Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung 
ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ 
tịch HĐND tỉnh BR-VT; ông Trần 
Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
BR-VT; lãnh đạo các tỉnh, thành 
khu vực Đông Nam Bộ và hơn 300 
đại biểu là đại diện các doanh 
nghiệp, các nhà khoa học vùng 
Đông Nam Bộ đã thảo luận, bàn các 
giải pháp nhằm đưa KH&CN góp 
phần tạo động lực thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế vùng Đông Nam Bộ. 

 Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh cho biết, đây là lần 
đầu tiên hội nghị được tổ chức với 
chủ đề “Khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo: Động lực thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế vùng Đông 
Nam Bộ”. Chủ đề này có ý nghĩa 
quan trọng không chỉ đối với vùng 
Đông Nam Bộ mà đối với cả quốc 
gia, nếu không có KH&CN và 
ĐMST thì Việt Nam sẽ không bắt 
kịp tốc độ phát triển nhanh của thế 
giới. 

Bộ trưởng cho biết thêm, ngày 
30/5/2019, Ban Bí thư đã ban hành 
Kết luận số 50-KL/TW về tiếp tục 
thực hiện Nghị quyết Hội nghị T.Ư 
6 khóa XI về phát triển KH&CN 
phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 
hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế 
thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa và hội nhập quốc tế. Điều đó 
khẳng định vai trò của KH&CN và 
ĐMST được coi như một quốc sách 
phục vụ cho việc phát triển kinh tế - 
xã hội. 

 
Ông Chu Ngọc Anh (trái) , UVTWĐ, Bộ 

trưởng Bộ KH&CN và ông Nguyễn Hồng 
Lĩnh, UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch 

HĐND tỉnh chủ trì hội nghị 

Khẳng định vùng Đông Nam Bộ 
là trung tâm chính trị, kinh tế, 
thương mại, phát triển KH&CN, 
giáo dục và đào tạo, thu hút đầu tư 
nước ngoài của cả khu vực phía 
Nam đồng thời là vùng kinh tế phát 
triển năng động và có đóng góp lớn 
nhất cho nền kinh tế của cả nước, 
góp phần to lớn cho sự tăng trưởng 
kinh tế của Việt Nam ở mức cao 
trong những năm gần đây. Tuy 
nhiên, Bộ trưởng cho rằng, để 
KH&CN trở thành động lực thúc 
đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vùng 
Đông Nam Bộ cần có các giải pháp 
mạnh mẽ nhằm thu hút đội ngũ cán 
bộ KH&CN đầu ngành, nhà khoa 
học tài năng; cần có các giải pháp 
để tăng cường đầu tư cho KH&CN 
từ Nhà nước, xã hội và doanh 
nghiệp, đồng thời phải xác định 
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doanh nghiệp là trung tâm của hệ 
thống ĐMST quốc gia, nơi “biến” 
các kết quả nghiên cứu từ viện, 
trường thành sản phẩm, hàng hóa. 

KH&CN và ĐMST là nền tảng 
cho sự phát triển 

Bí thư tỉnh ủy BR-VT Nguyễn 
Hồng Lĩnh cũng cho biết, tỉnh đang 
nỗ lực xây dựng nền kinh tế không 
lệ thuộc vào dầu khí, phát triển dựa 
trên 5 trụ cột kinh tế là công nghiệp, 
cảng biển, dịch vụ hậu cần cảng, du 
lịch và nông nghiệp công nghệ cao, 
lấy KH&CN và ĐMST là nền tảng 
cho sự phát triển. 

Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh cũng cho 
rằng, để KH&CN có thể là động lực 
thúc đẩy phát triển cho BR-VT nói 
riêng và các tỉnh, thành khác nói 
chung, Bộ KH&CN cần tham mưu 
với Chính phủ, Quốc hội điều chỉnh 
một số cơ chế chính sách chưa phù 
hợp. Ví dụ như các mô hình chính 
sách cho các đối tượng nhà nghiên 
cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp 
ứng dụng KH&CN, việc thu hút dự 
án FDI có ứng dụng KH&CN… 
Điều này sẽ giúp các nhà khoa học, 
doanh nghiệp phát huy sức sáng 
tạo, đổi mới công nghệ, đưa công 
nghệ hiện đại vào sản xuất. 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh 
Trần Văn Tuấn, BR-VT đang triển 
khai đồng loạt các nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm thúc đẩy tăng trưởng 
kinh tế, tạo đà hoàn thành mục tiêu 
phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 
2020, một trong những giải pháp đó 
là tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp 
ứng dụng KH&CN, thúc đẩy hình 
thành các doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp ĐMST địa phương phục vụ 
phát triển kinh tế. 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã 
được nghe 15 tham luận. Đây là 
những ý kiến đóng góp của các nhà 
khoa học, các cơ quan quản lý nhà 
nước về KH&CN, các doanh 
nghiệp có nhiều ứng dụng KH&CN 
vào sản xuất về các giải pháp để 
KH&CN và ĐMST thực sự là động 
lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã 
hội một cách thực chất và hiệu quả 
đối với vùng Đông Nam Bộ nói 
riêng và Việt Nam nói chung. 
Nhiều ý kiến nhấn mạnh sự cần 
thiết tiếp tục đẩy mạnh liên kết “3 
nhà”: Nhà nước - nhà khoa học - 
nhà doanh nghiệp trong các hoạt 
động ĐMST và khởi nghiệp sáng 
tạo, đề xuất giải pháp nâng cao 
năng lực công nghệ của doanh 
nghiệp để thúc đẩy hơn nữa mối 
liên kết giữa các thành tố trong hệ 
sinh thái ĐMST quốc gia với doanh 
nghiệp là trung tâm. 
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Nhiều đại biểu cũng cho rằng, 
phải khắc phục những khó khăn, 
vướng mắc, tạo sự đồng bộ về thể 
chế giữa pháp luật và thực thi các 
cơ chế, chính sách cụ thể về 
KH&CN; cần có giải pháp mạnh 
mẽ hơn để thu hút nhà khoa học tài 
năng và nhà khoa học nước ngoài 
đến Việt Nam hợp tác, hỗ trợ giải 
quyết bài toán cụ thể trong từng 
lĩnh vực. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
BỘ KH&CN ĐỒNG HÀNH 
CÙNG STARTUP VIỆT TOÀN 
CẦU TẠI VIETCHALLENGE 
2019 

Sự hiện diện của Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ (KH&CN) 
Trần Văn Tùng tại sự kiện 
VietChallenge 2019 tổ chức ngày 
07/9/2019 tại Boston (Hoa Kỳ) cho 
thấy quan điểm ủng hộ của Bộ 
KH&CN đối với các du học sinh 
Việt Nam khởi nghiệp sáng tạo với 
tư duy toàn cầu, từ đó trở về đóng 
góp cho quê hương đất nước. 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã bắt 
đầu hành trình kết nối đầu tư cho 
startup Việt và làm việc với các đối 
tác lớn tại Hoa Kỳ từ ngày 06/09 
(giờ địa phương), tiến đến quy tụ tại 
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia - Techfest Vietnam 

2019 ngày 13/09 tại Silicon Valley 
Hoa Kỳ. 

Ngày 07/9/2019, chung kết cuộc 
thi Khởi nghiệp toàn cầu 
VietChallenge với sự tranh tài của 9 
đội thi xuất sắc là các startup Việt 
đến từ nhiều quốc gia trên thế giới, 
đã được diễn ra tại Viện Công nghệ 
MIT, Hoa Kỳ – nơi được QS xếp 
hạng 7 năm liền từ 2012 là ngôi 
trường số 1 thế giới. Đây cũng là 
một trong các hoạt động thuộc Đề 
án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 
2025” (Đề án 844) do Bộ KH&CN 
chủ trì thực hiện. 

Là năm thứ 4 diễn ra cuộc thi, 
VietChallenge - cuộc thi khởi 
nghiệp đầu tiên dành cho người 
Việt trên khắp thế giới do Hội sinh 
viên Việt Nam tại Mỹ phát động, đã 
trở thành một trong những cuộc thi 
uy tín tạo cơ hội cho người trẻ khởi 
nghiệp được học hỏi và thiết lập 
mối quan hệ với các quỹ đầu tư uy 
tín cùng các nhà đầu tư trong nước 
và quốc tế. Năm nay, ngay từ khi 
phát động, cuộc thi đã nhận được sự 
quan tâm của đông đảo startup trẻ 
và thu về hơn 400 bài dự thi sau 
vòng sơ loại. 

Kết quả chung cuộc Chung kết 
VietChallenge 2019, chiến thắng 
thuộc về Medlink - Nền tảng kết nối 
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trực tiếp giữa các hãng Dược và 
Nhà thuốc. Đây cũng là startup từng 
đạt giải nhì tại cuộc thi khởi nghiệp 
sáng tạo quốc gia Techfest Vietnam 
2018. 

Có thể nói, từ Techfest Vietnam 
và VietChallenge, nhiều startup 
Việt đã minh chứng được khả năng 
của mình trên đấu trường quốc tế, 
điển hình có thể kể đến chiến thắng 
tháng 5 vừa qua của quán quân 
Techfest Vietnam 2018 là Abivin 
trước hơn 40 quốc gia trên thế giới 
tại Startup World Cup, hay Tubudd 
với vị trí Top 10 Pitch@Palace 
Vietnam 2018 tổ chức bởi Hoàng 
gia Anh, và đặc biệt là đương kim 
quán quân VietChallenge – 
Medlink cũng đạt giải nhất tại 
Techsauce Global Pitch 
Competition 2019 trong khuôn khổ 
Techsauce Global Summit 2019 - 
sự kiện lớn nhất về công nghệ tại 
khu vực Châu Á, diễn ra tại Thái 
Lan vừa qua. Các startup này sẽ 
một lần nữa quy tụ tại Silicon 
Valley vào ngày 13/09 (giờ địa 
phương) cho Techfest Vietnam tại 
Hoa Kỳ. 

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN cho biết: Sáng kiến 
VietChallenge, nhằm kết nối 
chuyên gia, việt kiều trên thế giới 
với hệ sinh thái khởi nghiệp Việt 

Nam, tìm kiếm những tài năng khởi 
nghiệp sáng tạo Việt Nam trên khắp 
thế giới và thúc đẩy kết nối đầu tư, 
cũng là một trong những nhiệm vụ 
mà Đề án 844 cùng đồng hành, hỗ 
trợ. Đây cũng là một trong những 
cầu nối quan trọng của Việt Nam 
tới các hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo phát triển trên thế giới. 
Chương trình này, năm nay, đã 
nhận được hơn 250 hồ sơ từ gần 
một nghìn bạn trẻ Việt đam mê kinh 
doanh khởi nghiệp hiện đang sinh 
sống tại hơn 23 quốc gia trên thế 
giới.  

Techfest Vietnam tại Hoa Kỳ mở 
màn cho Ngày hội khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia - Techfest 
Vietnam 2019 diễn ra vào tháng 12 
tại Quảng Ninh, với hàng loạt 
chương trình quan trọng như 200 
gian hàng triển lãm từ các Trụ cột 
lớn cho khởi nghiệp như Trụ cột 
Tài chính, Công nghệ, Thị trường, 
Nhân lực, Dịch vụ..., hoạt động kết 
nối đầu tư 1-1 với hơn 200 nhà đầu 
tư trong nước và quốc tế. Cùng với 
đó, các hội thảo, diễn đàn quy mô 
lớn với gần 6000 lượt người tham 
dự cũng sẽ được tổ chức song song 
với các hoạt động trình diễn và thi 
đấu công nghệ đặc sắc. 

Techfest Vietnam được coi là 
ngày hội về khởi nghiệp sáng tạo 
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lớn nhất tại Việt Nam do Bộ Khoa 
học và Công nghệ chủ trì thực hiện 
trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia đến năm 2025” (Đề án 
844). 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

CHÍNH SÁCH TRỌNG DỤNG 
CÁN BỘ KH&CN: NHỮNG 
HẠN CHẾ CẦN ĐƯỢC CHỈNH 
SỬA 

Sáng ngày 10/9/2019, tại Hà Nội, 
Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội 
thảo góp ý kiến Dự thảo Nghị định 
sửa đổi, bổ sung Nghị định số 
40/2014/NĐ-CP ngày 12/5/2014 
của Chính phủ quy định việc sử 
dụng, trọng dụng cá nhân hoạt 
động KH&CN (Nghị định 40) và 
Nghị định số 87/2014/NĐ-CP ngày 
22/9/2014 của Chính phủ quy định 
về thu hút cá nhân hoạt động 
KH&CN là người Việt Nam ở nước 
ngoài và chuyên gia nước ngoài 
tham gia hoạt động KH&CN tại 
Việt Nam (Nghị định 87). Ông Trần 
Văn Nghĩa – Vụ trưởng Vụ Tổ chức 
cán bộ chủ trì Hội thảo. 

Các Nghị định đã đi vào cuộc 
sống 

Theo ông Trần Văn Nghĩa – Vụ 
trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Nghị 

định 40 và Nghị định 87 đã góp 
phần hoàn thiện hành lang pháp lý, 
thể chế hóa chủ trương của Đảng về 
phát triển, trọng dụng, thu hút nhân 
lực KH&CN, tạo điều kiện phát huy 
năng lực, cống hiến của cán bộ 
KH&CN với phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước. 

 Chính sách trọng dụng, đãi ngộ 
cán bộ KH&CN theo Nghị định 40 
đã được triển khai đồng bộ, toàn 
diện trên phạm vi cả nước, có tác 
dụng động viên, khích lệ cán bộ 
KH&CN. Việc thực hiện những 
chính sách ưu đãi trong sử dụng, 
trọng dụng đối với cá nhân hoạt 
động KH&CN có trình độ cao, kết 
quả hoạt động KH&CN nổi bật, 
nhất là thông qua tuyển dụng đặc 
cách; bổ nhiệm vào hạng chức danh 
cao hơn không qua thi thăng hạng, 
không phụ thuộc vào năm công tác; 
nâng lương vượt bậc có ý nghĩa rất 
lớn đối với các cá nhân hoạt động 
KH&CN trong tổ chức KH&CN 
công lập, giúp bổ sung, nâng cao 
chất lượng nhân lực KH&CN, góp 
phần tạo động lực với các nhà khoa 
học. 

Về thu hút cá nhân hoạt động 
KH&CN là người Việt Nam ở nước 
ngoài (NVNONN) và chuyên gia 
nước ngoài (CGNN) tham gia hoạt 
động KH&CN tại Việt Nam, Nghị 
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định 87 đã góp phần bổ sung, hoàn 
thiện chính sách để tăng cường vận 
động, kết nối, hỗ trợ các chuyên 
gia, trí thức là NVNONN và CGNN 
trong việc tổ chức hoặc tham gia 
các hoạt động nhằm mục tiêu phát 
triển nền KH&CN trong nước. Một 
số cơ quan, địa phương đã sửa đổi, 
bổ sung, ban hành và triển khai các 
chương trình kế hoạch nhằm cụ thể 
hóa các quy định của Nghị định; 
xây dựng cơ chế đặc thù để thu hút. 
Chuyên gia là NVNONN và CGNN 
tiếp tục có nhiều đóng góp cho nền 
KH&CN của Việt Nam. 

 Sửa đổi để phù hợp với tình 
hình thực tiễn 

 Có thể thấy, Nghị định 40 và 
Nghị định 87 đã từng bước đi vào 
cuộc sống. Tuy nhiên, bên cạnh 
những kết quả đem lại, vẫn còn 
nhiều khó khăn, vướng mắc trong 
quá trình triển khai cần được chỉnh 
sửa, bổ sung, cập nhật để phù hợp 
với bối cảnh hội nhập hiện nay. 

Việc sửa đổi, bổ sung chính sách 
sử dụng, trọng dụng và thu hút cá 
nhân hoạt động KH&CN quy định 
tại Nghị định 40 và Nghị định 87 
thực sự cần thiết, góp phần tháo gỡ 
những vướng mắc đã phát sinh 
trong quá trình thực hiện các văn 
bản này, bảo đảm tính thống nhất, 
đồng bộ với các quy định có liên 

quan và thực hiện chủ trương, định 
hướng của Đảng về tập trung hoàn 
thiện, tháo gỡ vướng mắc từ cơ chế, 
chính sách để khuyến khích, trọng 
dụng và thu hút những người làm 
khoa học. 

Theo Dự thảo Nghị định 40, Điều 
5 sửa đổi nội dung “xét tuyển đặc 
cách” thành “tuyển dụng bằng hình 
thức tiếp nhận không qua thi tuyển” 
với những trường hợp có thành tích 
trong hoạt động KH&CN; bổ sung 
Điều 5a về trình tự, thủ tục, thẩm 
quyền tuyển dụng bằng hình thức 
tiếp nhận không qua thi tuyển và bổ 
nhiệm vào chức danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh công nghệ; bổ 
sung Điều 6a về trình tự, thủ tục, 
thẩm quyền xét đặc cách bổ nhiệm 
vào chức danh khoa học, chức danh 
công nghệ cao hơn không qua thi 
thăng hạng, không phụ thuộc năm 
công tác. Quy định trách nhiệm của 
Bộ KH&CN hướng dẫn chi tiết về 
thành tích KH&CN, Hội đồng xét 
bổ nhiệm đặc cách vào chức danh 
nghiên cứu khoa học, chức danh 
công nghệ cao hơn không qua thi 
thăng hạng, không phụ thuộc vào 
năm công tác;… 

 Trong Điều 15, bổ sung thêm 01 
Khoản, quy định tiêu chuẩn chung, 
điều kiện thành tích, kết quả hoạt 
động KH&CN để xem xét, lựa chọn 
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nhà khoa học đầu ngành. Rà soát 
quy định về tiêu chuẩn thành tích, 
kết quả hoạt động KH&CN để cụ 
thể hơn và có sự phù hợp trong từng 
lĩnh vực khác nhau (nghiên cứu cơ 
bản, nghiên cứu ứng dụng và khoa 
học xã hội nhân văn); rà soát bổ 
sung đối tượng được tham gia xét 
chọn nhà khoa học đầu ngành để 
không bỏ sót, hạn chế sự tham gia 
của các nhà khoa học có kinh 
nghiệm, bề dày hoặc thành tích xuất 
sắc nhưng đã nghỉ quản lý hoặc 
không tham gia hoạt động trong các 
tổ chức KH&CN công lập. Đặc 
biệt, bổ sung điều kiện phải có Đề 
án định hướng phát triển chuyên 
ngành khoa học hướng đến phát 
triển được một hướng nghiên cứu 
mới, hoặc giải quyết được một vấn 
đề KH&CN của đất nước, hoặc kết 
quả đầu ra được ứng dụng mang lại 
hiệu quả cao về kinh tế - xã hội… 

 Với Dự thảo Nghị định 87, 
Khoản 1 Điều 3 bổ sung điều kiện 
để áp dụng chính sách thu hút, gắn 
với yêu cầu chủ trì hoặc tham gia 
thực hiện nhiệm vụ KH&CN quan 
trọng, có ảnh hưởng tầm quốc gia 
hoặc đóng góp thiết thực cho phát 
triển kinh tế - xã hội của Việt Nam 
hoặc một địa phương hay sự phát 
triển của chuyên ngành, lĩnh vực 
KH&CN; tại Điều 5, bỏ quy định 

NVNONN trong thời gian làm việc 
tại Việt Nam được xét công nhận, 
bổ nhiệm chức danh nghiên cứu 
khoa học, chức danh công nghệ; bổ 
sung quy định “về nước để chủ trì 
hoặc tham gia thực hiện nhiệm vụ 
KH&CN thông qua các hình thức 
hợp tác ngắn hạn, dài hạn trên cơ sở 
thỏa thuận với tổ chức trong nước 
sẽ sử dụng, hợp tác”; trong Điều 6, 
bổ sung quy định NVNONN và 
CGNN tham gia hoạt động 
KH&CN tại Việt Nam được hưởng 
mức lương theo thỏa thuận và 
không thấp hơn mức lương của 
chuyên gia làm việc tại các vị trí 
tương tự trong các tổ chức nước 
ngoài hoặc doanh nghiệp 100% vốn 
nước ngoài. 

 Sửa đổi, bổ sung Điều 10, trong 
đó có việc hỗ trợ, tạo điều kiện để 
trong thời gian tham gia thực hiện 
nhiệm vụ hoạt động KH&CN tại 
Việt Nam có thể tiếp tục tham gia 
các trao đổi học thuật, chuyên môn 
thông qua hội nghị, hội thảo khoa 
học quốc tế có nội dung gắn với 
nhiệm vụ KH&CN đang hợp tác 
triển khai tại Việt Nam, tổ chức hội 
thảo KH&CN phù hợp với lĩnh vực 
chuyên môn tại Việt Nam; công bố 
kết quả trong quá trình hợp tác tại 
Việt Nam; tham gia các chương 
trình, đề án đẩy mạnh hợp tác, thu 
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hút NVNONN và CGNN tham gia 
hoạt động KH&CN tại Việt Nam; 
sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của 
các Bộ, ngành, địa phương trong 
việc triển khai, thúc đẩy và tạo điều 
kiện để thực hiện thu hút; đặc biệt 
chú trọng việc cung cấp thông tin; 
xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về 
chuyên gia ở nước ngoài và nhu cầu 
hợp tác KH&CN trong nước; xây 
dựng, tổ chức thực hiện các chương 
trình, dự áp hợp tác về KH&CN để 
tranh thủ nguồn lực từ các hoạt 
động hợp tác quốc tế;… 

 Tại Hội thảo, các đại biểu cơ bản 
nhất trí với nội dung 2 Dự thảo 
Nghị định. Đánh giá cao những đổi 
mới của các văn bản, nhiều đại biểu 
cho rằng Dự thảo Nghị định sửa 
đổi, bổ sung Nghị định 40 và Nghị 
định 87 có nhiều điểm mới rất đáng 
hoan nghênh và có tính khả thi cao; 
có nhiều điểm mới trong phương 
pháp xây dựng văn bản và đã lựa 
chọn được các điểm chính, cốt lõi 
để hướng đến khi xây dựng văn 
bản; việc đưa ra các chính sách 
trọng dụng với các đối tượng, trong 
đó có nhà khoa học đầu ngành là 
bước đột phá, tuy nhiên cần có 
thêm những quy định “mềm dẻo”, 
“linh hoạt” hơn như căn cứ vào 
công trình nghiên cứu khoa học, uy 
tính của nhà khoa học, đóng góp 

của nhà khoa học vào thị trường,…  
 (Tổng hợp) 

 
HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP 
NÂNG CAO NĂNG LỰC ĐỔI 
MỚI, ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ 

Sau gần 7 năm thực hiện, các 
Chương trình khoa học và công 
nghệ (KH&CN) quốc gia đã đạt 
được nhiều kết quả trong các lĩnh 
vực, đặc biệt là cơ khí – tự động 
hóa. Nhờ đó, năng lực công nghệ 
của doanh nghiệp được nâng lên 
đáng kể: doanh nghiệp trong nước 
đã làm chủ công nghệ thiết kế, sản 
xuất các thiết bị siêu trường, siêu 
trọng, động cơ, phụ tùng ô tô; sản 
xuất robot nhiều bậc tự do; sản 
xuất thiết bị phụ trợ cho các hãng 
cơ khí, điện tử hàng đầu thế giới… 
cũng như hỗ trợ các nhà sáng chế 
không chuyên hoàn thiện, thương 
mại hóa các kết quả sáng tạo của 
mình; mang lại hiệu quả kinh tế cao 
cho doanh nghiệp và xã hội. 

Đó là nhận định của Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Trần Văn Tùng về kết 
quả, tác động của các nhiệm vụ 
trong các Chương trình KH&CN 
quốc gia đối với lĩnh vực cơ khí – 
tự động hóa được Bộ KH&CN triển 
khai từ năm 2013. Thông tin được 
đưa ra tại Hội thảo “Nâng cao năng 
lực công nghệ và hiệu quả sản xuất 
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của các doanh nghiệp cơ khí - tự 
động hóa thông qua các Chương 
trình khoa học và công nghệ quốc 
gia” do Văn phòng các Chương 
trình KH&CN quốc gia tổ chức tại 
Hà Nội, sáng ngày 04/9/2019. Hội 
thảo có sự tham dự của TS. Trần 
Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ 
KH&CN; GS.Hoàng Văn Phong – 
Chủ nhiệm Chương trình Đổi mới 
công nghệ quốc gia; TS. Đỗ Hữu 
Hào – Chủ nhiệm Chương trình Sản 
phẩm quốc gia; một số nhà khoa 
học, nhà quản lý và doanh 
nghiệp,… 

Nhiều cơ hội phát triển từ chính 
sách hỗ trợ 

Với việc phát triển đất nước theo 
định hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa, lĩnh vực cơ khí – tự động 
hóa có vai trò hết sức to lớn trong 
việc phát triển đất nước. Theo số 
liệu từ Tổng cục thống kê, kết thúc 
6 tháng đầu năm 2019, tăng trưởng 
GDP của Việt Nam đạt 6,76%. 
Trong mức tăng chung của toàn nền 
kinh tế, đóng góp từ công nghiệp và 
xây dựng chiếm 51,8% - cao nhất 
trong các ngành trọng điểm của 
Việt Nam. Trong 10 năm qua, 
ngành công nghiệp nói chung và cơ 
khí - tự động hóa nói riêng được coi 
là xương sống của nền kinh tế. Hiện 
Việt Nam có hơn 25.000 doanh 

nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế 
tạo, trong đó có khoảng 1/3 doanh 
nghiệp nội địa, xuất khẩu đạt gần 
20 tỷ USD mỗi năm. 

Chính phủ cũng đã có nhiều chính 
sách hỗ trợ phát triển các doanh 
nghiệp trong lĩnh vực này. Trong 
Chiến lược phát triển KH&CN giai 
đoạn 2011 - 2020, chế tạo máy - tự 
động hóa là một trong bốn hướng 
công nghệ ưu tiên, bên cạnh công 
nghệ thông tin và truyền thông, 
công nghệ sinh học, công nghệ vật 
liệu mới và công nghệ môi trường. 
Từ cuối năm 2010 – 2011, Thủ 
tướng chính phủ đã phê duyệt và 
giao Bộ KH&CN chủ trì triển khai 
các Chương trình KH&CN quốc 
gia: Chương trình phát triển sản 
phẩm quốc gia; Chương trình quốc 
gia phát triển công nghệ cao; 
Chương trình đổi mới công nghệ 
quốc gia; Chương trình hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp KH&CN và tổ 
chức KH&CN công lập thực hiện 
cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm 
(Chương trình 592); Chương trình 
hợp tác nghiên cứu song phương, 
đa phương về KH&CN; Chương 
trình tìm kiếm và chuyển giao công 
nghệ nước ngoài.  

Trong các Chương trình nói trên, 
các nội dung hỗ trợ đối với lĩnh vực 
cơ khí – tự động hóa được nêu trực 
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tiếp hoặc gián tiếp. Ví dụ như với 
Chương trình quốc gia phát triển 
công nghệ cao, trong danh mục 
công nghệ cao được ưu tiên đầu tư 
phát triển có 15/58 công nghệ thuộc 
lĩnh vực cơ khí – tự động hóa. 

Cùng với đó, trong các Chương 
trình cũng có nhiều nội dung hỗ trợ 
từ Ngân sách Nhà nước như: hỗ trợ 
tối đa 100% kinh phí đối với hoạt 
động nghiên cứu, làm chủ, phát 
triển và tạo ra công nghệ; tối đa 
50% kinh phí đối với hoạt động 
hoàn thiện công nghệ, dự án sản 
xuất thử nghiệm, chuyển giao công 
nghệ, dự án đầu tư sản xuất sản 
phẩm quốc gia; tối đa 100% kinh 
phí đào tạo ngắn hạn, bồi dưỡng 
nâng cao nguồn nhân lực đối với 
đơn vị trực tiếp tham gia dự án; hỗ 
trợ hoạt động thương mại hóa sản 
phẩm và phát triển thị trường, hoạt 
động xây dựng và phát triển hạ tầng 
kỹ thuật; hỗ trợ về tín dụng, ưu đãi 
một số loại thuế; hỗ trợ tối đa 30% 
kinh phí mua vật tư, nguyên liệu, 
nhiên liệu, thiết bị đo kiểm, phân 
tích,… 

Doanh nghiệp làm chủ được 
nhiều công nghệ 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng cho biết, với định hướng 
lấy doanh nghiệp là trung tâm, các 
nhiệm vụ của Chương trình được 

triển khai từ cuối năm 2013 và đến 
nay đã đạt được nhiều kết quả đáng 
ghi nhận trong nhiều lĩnh vực, đặc 
biệt là cơ khí - tự động hóa. Năng 
lực công nghệ của doanh nghiệp 
được nâng lên đáng kể: doanh 
nghiệp trong nước đã làm chủ công 
nghệ thiết kế, sản xuất các thiết bị 
siêu trường, siêu trọng, động cơ, 
phụ tùng ô tô; sản xuất robot nhiều 
bậc tự do; sản xuất thiết bị phụ trợ 
cho các hãng cơ khí, điện tử hàng 
đầu thế giới như LG, Samsung, 
NEC… cũng như hỗ trợ các nhà 
sáng chế không chuyên hoàn thiện, 
thương mại hóa các kết quả sáng 
tạo của mình; mang lại hiệu quả 
kinh tế cao cho doanh nghiệp và 
cho toàn xã hội. 

Chia sẻ về các kết quả nổi bật 
trong lĩnh vực cơ khí – tự động hóa, 
ông Nguyễn Sĩ Đăng – Phó Giám 
đốc Văn phòng Các chương trình 
KH&CN quốc gia cho biết, có thể 
kể đến Dự án “Hoàn thiện thiết kế, 
chế tạo dây chuyền sản xuất linh 
hoạt kết cấu nhà thép nhẹ tiền 
chế” thuộc Chương trình quốc gia 
phát triển công nghệ cao do Công ty 
TNHH Máy và Sản phẩm Thép 
Việt chủ trì thực hiện. Doanh 
nghiệp đã sản xuất được các dây 
chuyền sản xuất linh hoạt nhà thép 
nhẹ tiền chế cho nhà dân dụng và 
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nhà công nghiệp; chuyển giao được 
một số dây chuyền cho các đối tác 
trong và ngoài nước như Úc, Bờ 
Biển Ngà, Đài Loan (Trung Quốc), 
giúp doanh thu của doanh nghiệp 
tăng hơn 20%. 

Hoặc với việc triển khai Dự 
án “Hoàn thiện công nghệ chế tạo 
robot phục vụ đào tạo”, Công ty 
TNHH Robot Việt Nam đã làm chủ 
được công nghệ chế tạo robot tay 
máy 5 bậc tự do phục vụ đào tạo và 
chế tạo được 9 robot, 7 module, 
thiết kế 35 bài giảng để đào tạo về 
kỹ thuật chế tạo robot trong các 
trường đại học, cao đẳng kỹ thuật. 
Sản phẩm robot của nhiệm vụ có 
chất lượng tương đương với các sản 
phẩm nước ngoài đang có trên thị 
trường và giảm được ~60% giá 
thành sản phẩm. Đặc biệt, đến nay 
đơn vị chủ trì đã chuyển giao được 
6 robot cho các trường đại học, cao 
đẳng kỹ thuật trong nước và được 
đánh giá rất tốt. 

Tại Hội thảo, ngoài việc đánh giá 
kết quả triển khai các chương trình 
quốc gia trong lĩnh vực cơ khí - tự 
động hóa giai đoạn 2011 – 2020, 
nhìn lại những thành tựu, hạn chế 
những năm qua, các đại biểu tham 
dự cũng dành nhiều thời gian trao 
đổi về định hướng phát triển ngành 
công nghiệp cơ khí - tự động hóa 

giai đoạn 2021 – 2030. Ý kiến của 
các đại biểu có vai trò quan trọng, 
góp phần phục vụ việc tái cơ cấu 
các Chương trình KH&CN quốc gia 
trong giai đoạn mới Bộ KH&CN 
đang tiến hành.  

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

 Chế tạo vật liệu nhựa sinh học 
có khả năng phân hủy  

Các nhà khoa học vừa tạo ra một 
vật liệu mới kết hợp giữa sợi tơ tằm 
và bột gỗ có những tính năng tương 
tự như nhựa, nhưng có khả năng 
phân hủy sinh học và thân thiện với 
môi trường. 

 
Các nhà khoa học đã sử dụng tính năng 

đàn hồi của tơ nhện cho vật liệu mới. 

Bằng cách kết hợp protein tơ tằm 
từ sợi mạng nhện với sợi cellulose 
gỗ, các nhà khoa học đã tạo ra một 
vật liệu có độ bền và khả năng đàn 
hồi tương đương với nhựa. 

Khả năng đàn hồi là tiêu chuẩn để 
một vật liệu có thể được kéo dài mà 
không bị rách hoặc vỡ, và cho đến 
nay, các nhà khoa học đã tìm mọi 
cách để tạo ra sự kết hợp này cho 

THÀNH TỰU KH&CN 
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sản phẩm sinh học thay thế nhựa. 
Để làm được điều đó, họ đã tìm để 
kết hợp hai thành phần sinh học với 
cùng một mục tiêu. Cellulose được 
biết đến với sức mạnh của nó, trong 
khi các sợi tơ nhện cung cấp khả 
năng đàn hồi ấn tượng. 

Pezhman Mohammadi, nhà 
nghiên cứu tại Trung tâm nghiên 
cứu kỹ thuật VTT của Phần Lan 
cho biết: "Chúng tôi đã sử dụng bột 
cây bạch dương, phá vỡ nó thành 
sợi nano cellulose và sắp xếp chúng 
thành một khối cứng. Đồng thời, 
chúng tôi đã thâm nhập vào mạng 
lưới cellulose bằng một ma trận kết 
dính tơ nhện mềm”. 

Mohammadi đã làm việc với các 
nhà khoa học tại Đại học Aalto để 
sản xuất vật liệu composite dựa trên 
sinh học này. Mặc dù tơ được sản 
xuất bởi tằm và nhện, nhưng các 
nhà khoa học tại Đại học Aalto đã 
lấy nguồn tơ từ vi khuẩn được tăng 
cường bằng DNA tổng hợp. 

Quá trình này mang lại một vật 
liệu có độ bền và độ cứng cao, cũng 
như tăng độ dẻo dai. Quan trọng 
nhất, sức mạnh này không bị tổn hại 
khi vật liệu được kéo dãn. 

Trong tương lai, nhóm tác giả cho 
biết có thể sản xuất các vật liệu 
tổng hợp tương tự dùng trong ngành 
xây dựng. Hiện tại nhóm đang 

nghiên cứu chế tạo vật liệu 
composite mới dưới dạng vật thể 
chống va đập và các sản phẩm 
khác. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 

 Hệ thống cảm biến cho phép 
xác định thủ phạm gây ô nhiễm 
nguồn nước cống ngầm    

Việc xác định hành vi xả thải bất 
hợp pháp các chất độc hại của một 
doanh nghiệp vào cống, gây ô 
nhiễm nguồn nước, ảnh hưởng đến 
môi trường là rất khó. Tuy nhiên, 
các nhà khoa học đã chế tạo thành 
công một hệ thống cảm biến mới 
cho phép theo dõi, giám sát và xác 
định nguyên nhân, thủ phạm gây ô 
nhiễm nguồn nước thông qua kết 
nối Wifi bằng cách lấy mẫu nước và 
phân tích chất lượng nguồn nước 
trong đường cống thải. 

Công nghệ mới được phát triển 
bởi nhóm nghiên cứu gồm các nhà 
khoa học tại Viện Mạch tích hợp và 
Độ tin cậy và Tích hợp Vi mô 
Fraunhofer (Đức) cùng với các 
đồng nghiệp trong dự án microMole 
của Liên minh châu Âu. Trung tâm 
xử lý của thiết bị là ba vòng tròn, 
trong đó, mỗi vòng được trang bị 
các cảm biến, pin, hệ thống quản lý 
năng lượng, hệ thống điều khiển và 
liên lạc và hệ thống lấy mẫu bơm vi 
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mô. Một rô bốt sẽ có nhiệm vụ thực 
hiện thao tác đặt chiếc vòng đầu 
tiên ngay tại vị trí thượng nguồn 
trong đường cống thải nghi doanh 
nghiệp xả thải trái phép. Vòng thứ 
hai tiếp tục được đặt theo vị trí xuôi 
dòng trong cống ngầm, trong khi 
vòng thứ ba được đặt ở xa hơn một 
chút xuôi về phía hạ lưu. 

Cảm biến vật lý được gắn trên hai 
vòng đầu tiên phân tích các giá trị 
thông số của nguồn nước như: nhiệt 
độ, độ pH và độ dẫn, từ đó, truyền 
tín hiệu cho nhau thông qua kết nối 
không dây, về cơ bản là nhằm so 
sánh các giá trị thông số đo được ở 
cảm biến. Nếu các thông số biến 
đổi đáng kể do tác động của nước 
sau khi chảy qua cửa cống xả thì 
vòng thứ hai sẽ có nhiệm vụ tiếp tục 
truyền tín hiệu để "đánh thức" vòng 
thứ ba. 

Tiếp đó, các cảm biến hóa học 
trên vòng thứ 3 lần lượt phân tích 
kỹ hơn chất lượng của nguồn nước, 
đồng thời, kiểm tra và xác định sự 
hiện diện của các chất ô nhiễm cụ 
thể. Trong trường hợp phát hiện ra 
sự hiện diện của chất gây ô nhiễm 
trong mẫu nước thì hệ thống sẽ tự 
động chuyển các thông số đo được 
để cảnh báo đến các cơ quan chức 
năng, kèm theo đó là mẫu nước có 
các thông số vượt quá chỉ số an 

toàn được lưu trong chiếc vòng mà 
sau này sẽ được sử dụng làm bằng 
chứng trong phiên tòa. Mặt khác, 
nếu không phát hiện ra chất gây ô 
nhiễm, thì vòng sẽ tự động phun 
dung dịch làm sạch để dội rửa các 
cảm biến hóa học để cho những lần 
sử dụng tiếp theo. 

Công nghệ mới đã được thử 
nghiệm thành công trong phòng thí 
nghiệm cũng như tại vị trí có đường 
cống thải. Nhóm nghiên cứu cho 
biết họ đang lên kế hoạch kêu gọi 
việc thử nghiệm trong các tuyến 
cống thoát nước tại năm thành phố 
châu Âu. 

 (Theo NASATI) 
 

 Lò phản ứng xúc tác mới biến 
CO2 thành nhiên liệu lỏng  

Các kỹ sư tại Đại học Rice ở 
Texas (Mỹ) đã phát triển thành 
công một lò phản ứng xúc tác có thể 
chuyển đổi CO2 thành axit formic 
tinh khiết, hợp chất được sử dụng 
làm nhiên liệu lỏng. 

 
Haotian Wang đang điều chỉnh lò phản 

ứng xúc tác. Ảnh: Scitechdaily. 

Điều đặc biệt là nhiên liệu tạo ra 
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bởi thiết bị mới không cần phải tinh 
chế. Công nghệ này, được mô tả 
trên tạp chí Nature Energy vào đầu 
tháng 9, có thể gợi ý cho nhiều 
công nghệ chuyển đổi carbon khác. 

“Axit formic là hợp chất mang 
năng lượng. Pin nhiên liệu từ axit 
formic có thể tạo ra điện và phát 
thải khí carbon dioxide – thứ mà 
bạn có thể thu và tái chế lại. Axit 
formic cũng được dùng trong công 
nghiệp kỹ thuật hóa học, là tiền đề 
để điều chế nhiều hợp chất khác”, 
Haotian Wang, kỹ sư hóa học và 
sinh học phân tử tại Đại học Rice, 
cho biết. 

Bước đột phá của công nghệ mới 
phụ thuộc vào chất xúc tác bismuth 
2D và chất điện phân ở trạng thái 
rắn. Hai yếu tố trên giúp các nhà 
nghiên cứu không cần phải cho 
thêm muối vào lò phản ứng, nên họ 
không cần loại bỏ muối sau khi 
phản ứng kết thúc. Điều này khiến 
quá trình chuyển đổi CO2 thành 
axit formic hiệu quả và tiết kiệm chi 
phí hơn. 

(Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Thiết lập thành công hệ thống 
quan trắc, dự báo, cảnh báo 
dông, mưa lớn và ngập lụt cho đô 
thị  

Thông qua hỗ trợ của Dự án 

“Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông 
qua nghiên cứu, khoa học và công 
nghệ” (Dự án FIRST), Viện Vật lý 
địa cầu đã thiết lập được hệ thống 
quan trắc tăng cường và hệ thống 
dự báo, cảnh báo độ phân giải cao 
hạn ngắn, cực ngắn dông, mưa lớn 
và ngập lụt đô thị cho thành phố Hà 
Nội phục vụ phát triển kinh tế, đảm 
bảo an sinh xã hội. 

Thông tin được đưa ra tại Hội 
thảo tổng kết Tiểu dự án FIRST-
IGP “Thiết lập hệ thống quan trắc 
tăng cường và hệ thống dự báo, 
cảnh báo độ phân giải cao hạn 
ngắn, cực ngắn dông, mưa lớn và 
ngập lụt đô thị cho thành phố Hà 
Nội phục vụ phát triển kinh tế, đảm 
bảo an sinh xã hội” ngày 20/9/2019 
mới đây, tại Hà Nội.  

Tiểu dự án thuộc Hợp phần 2.a - 
"Khoản tài trợ cho các tổ chức khoa 
học và công nghệ công lập về khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng 
tạo”, thuộc Dự án “Đẩy mạnh đổi 
mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, 
khoa học và công nghệ" (FIRST).  

 Tiểu dự án do Viện Vật lý địa cầu 
thực hiện từ tháng 06/2018 đến 
tháng 09/2019. Thực hiện tiểu dự 
án nói trên, Viện đã thiết lập và duy 
trì hệ thống quan trắc đồng bộ và 
hiện đại độ phân giải cao mây, dông 
và mưa lớn. Hệ thống thiết bị gồm 
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02 radar X-band, 08 trạm đo điện 
trường, 02 trạm khí tượng tự động, 
10 trạm đo mưa tự động, 01 máy 
bay không người lái (UAV), 01 
trạm đo trần mây, 08 trạm thu tín 
hiệu vệ tinh định vị toàn cầu, 03 
trạm cảnh báo sét. Các trạm quan 
trắc được đặt tại các địa điểm của 
Tp. Hà Nội gồm: Thạch Thất, Đông 
Anh, Xuân Mai, Chương Mỹ, 
Nghĩa Đô, Trâu Quỳ, Phú Xuyên, 
Ứng Hòa, Phú Thượng.  

Qua quá trình thực hiện, Viện đã 
xây dựng được hệ thống quan trắc 
tăng cường hiện đại làm đầu vào 
cho hệ thống dự báo, cảnh báo mưa 
lớn và ngập lụt đô thị cho Hà Nội. 
Đồng thời, thiết lập được hệ thống 
mô hình tiên tiến dự báo, cảnh báo 
mưa lớn và ngập lụt đô thị, đưa sản 
phẩm tới người sử dụng cuối cùng 
nhằm tăng cường tính chủ động của 
cộng đồng, nhà quản lý trong công 
tác phòng tránh thiên tai liên quan 
tới dông, mưa lớn, ngập lụt khu vực 
Hà Nội.  

 Một số cán bộ của Viện đã được 
cử sang Đài Loan học tập, nghiên 
cứu. Các chuyên gia tại Úc cũng 
được mời đến để đào tạo, chia sẻ 
kinh nghiệm trong các khóa học 
ngắn hạn nhằm tăng cường năng 
lực nghiên cứu vật lý khí quyển cho 
đội ngũ cán bộ của Viện. Nhờ đó, 

nguồn nhân lực chất lượng cao 
được đào tạo để hướng tới phát 
triển nhóm nghiên cứu mạnh tương 
đương trình độ khu vực giúp tăng 
cường năng lực trong nghiên cứu 
dự báo, cảnh báo hạn ngắn, cực 
ngắn dông, mưa lớn và ngập lụt đô 
thị cho Hà Nội nói riêng, các thành 
phố lớn ở Việt Nam nói chung. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
 
 

NHÀ KHOA HỌC NỮ VIỆT 
NAM CÔNG BỐ CÔNG TRÌNH 
TRÊN TẠP CHÍ KHOA HỌC 
UY TÍN NHẤT THẾ GIỚI 

TS. Nguyễn Thị Ánh Dương, Viện 
Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, 
Việt Hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam và các nhà khoa học 
Quốc tế vừa công bố công trình 
xuất sắc về nhóm tuyến trùng sống 
tự do trong đất trên tạp chí Nature 
– tạp chí khoa học uy tín nhất trên 
thế giới. 

Nature là tạp chí xuất bản lần đầu 
tiên vào năm 1869 và được xếp 
hạng là tạp chí khoa học uy tín và 
có trích dẫn nhiều nhất thế giới. 
Những bài báo hoặc công trình 
đăng trong tạp chí này được cộng 
đồng các nhà khoa học đánh giá rất 
cao. Bài báo đăng trên tạp chí 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Nature là tiêu chí để đánh giá chất 
lượng khoa học của công trình. Chỉ 
có những công trình có chất lượng 
khoa học vượt trội mới được tạp chí 
chấp nhận xuất bản. Tác giả của các 
công trình này là những nhà khoa 
học xuất sắc, có đầu tư nghiên cứu 
bài bản, có hệ thống và đạt trình độ 
chuyên sâu của lĩnh vực khoa học 
đang nghiên cứu. 

Những nghiên cứu về tuyến trùng 
thực vật và tuyến trùng biển đã 
được thực hiện từ rất lâu trên thế 
giới. Nhưng những nghiên cứu về 
nhóm tuyến trùng sống tự do trong 
đất còn rất hạn chế. Chúng là một 
trong những nhóm sinh vật đa dạng 
và đóng vai trò quan trọng trong tất 
các các mắt xích của mạng lưới 
thức ăn, góp phần luân chuyển 
carbon, chất dinh dưỡng, khoáng 
hóa trong đất. 

TS. Nguyễn Thị Ánh Dương đã 
triển khai nghiên cứu và thu thập số 
liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu về 
tuyến trùng sống trong đất ở Việt 
Nam trong hơn 10 năm, Tiến sĩ đã 
cộng tác với 70 nhà khoa học hàng 
đầu về lĩnh vực tuyến trùng học ở 
57 phòng thí nghiệm trên toàn thế 
giới cùng nghiên cứu và xuất bản 
công trình này. 

Trong nghiên cứu này, 6.759 mẫu 
đất trên khắp thế giới đại diện cho 

73 vùng tiểu khí hậu đã được thu 
thập và phân tích để xác định tính 
đa dạng và chức năng của nhóm 
sinh vật nhỏ bé. Nghiên cứu chỉ ra 
rằng số lượng tuyến trùng sống tự 
do trong đất lớn hơn rất nhiều so 
với những nghiên cứu trước đây. 
Chúng có số lượng khoảng 4.4 ± 
0.64 × 1020 và tổng sinh khối 
khoảng 300 triệu tấn - xấp xỉ 80% 
trọng lượng kết hợp của 7.7 tỷ 
người tương đương dân số trên trái 
đất. 

Nghiên cứu cũng cung cấp những 
bằng chứng cho thấy phần lớn 
tuyến trùng tập trung tại những nơi 
có vĩ độ cao: 38,7% tồn tại trong 
các khu rừng phương bắc và lãnh 
nguyên trên khắp Bắc Mỹ, 
Scandinavia và Nga, 24,5% ở vùng 
ôn đới, và chỉ 20,5% ở vùng nhiệt 
đới và cận nhiệt đới. Đây có thể coi 
là bộ dữ liệu khoa học đồ sộ nhất từ 
trước tới nay. 

Các loài tuyến trùng có kích thước 
nhỏ bé, không nhìn được bằng mắt 
thường nhưng vai trò của chúng lại 
đặc biệt quan trọng trong sự hình 
thành, tồn tại và phát triển của hệ 
sinh thái đất. Kết quả nghiên cứu về 
nhóm tuyến trùng sống tự do trong 
đất đóng vai trò quan trọng trong 
việc xây dựng cơ sở khoa học để 
phát triển thế giới bền vững. Đặc 
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biệt những ứng dụng của nhóm sinh 
vật này được đưa ra để dự đoán 
những biến đổi khí hậu toàn cầu. Từ 
đó chúng ta có thể thấy chuyên 
ngành tuyến trùng hẹp nhưng thực 
sự ngành này lại đóng vai trò rất 
quan trọng để mở ra những hướng 
nghiên cứu mới và ứng dụng mới. 

TS. Nguyễn Thị Ánh Dương cũng 
cho rằng, dự đoán biến đổi khí hậu 
đòi hỏi chúng ta phải hiểu chu trình 
carbon và dinh dưỡng toàn cầu. 
Hiện, chúng ta có một sự hiểu biết 
lớn về vật lý và hóa học của hành 
tinh, nhưng chúng ta biết rất ít về 
các sinh vật sinh học điều khiển các 
chu kỳ này. Cải thiện sự hiểu biết 
về các sinh vật này ở cấp độ toàn 
cầu là rất quan trọng nếu chúng ta 
muốn giải quyết các vấn đề biến đổi 
khí hậu. 

(Theo truyenthongkhochoc.vn) 
 

 
 
ĐẨY MẠNH HỢP TÁC VIỆT 
NAM - NGA PHÁT TRIỂN VÀ 
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 

Chiều 15/9, tại thủ đô Moskva, 
Viện Hàn lâm quốc tế về khoa học 
hệ thống (MASI) Liên bang Nga, 
trường Đại học Tổng hợp công 
nghệ hóa học mang tên Mendeleev 
và Công ty Cổ phần Tiến bộ quốc 

tế (AIC) đã tổ chức buổi lễ ký kết 
hợp tác, nghiên cứu, phát triển và 
chuyển giao cho Việt Nam nhiều 
công nghệ mới trong các lĩnh vực 
gồm công nghệ thông tin, môi 
trường và y tế. 

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch 
MASI, giáo sư viện sỹ Igor 
Dorokhov cho biết các công nghệ 
mới được chuyển giao cho AIC lần 
này liên quan đến nhiều lĩnh vực 
thiết thực trong đời sống cũng như 
an ninh mạng; công nghệ viễn thám 
ứng dụng cho phân tích, dự báo về 
biến đổi khí hậu, dự báo thời tiết và 
địa chất, khoáng sản; công nghệ xử 
lý nước bẩn, nước ô nhiễm thành 
nước uống không cần dùng pin hay 
nhiên liệu; xử lý ô nhiễm đất... 
Trong đó đáng chú ý có công nghệ 
ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong 
phân tích dữ liệu lớn, phục vụ xây 
dựng các chương trình quốc gia 
thông minh, thành phố thông minh 
tại Việt Nam. 

Đặc biệt là công nghệ cầm máu 
vết thương, vết mổ trong khoảng 
10-30 giây, không cần băng bó. 
Đây là công nghệ tiên tiến hàng đầu 
thế giới hiện nay, hỗ trợ hiệu quả 
cho công tác điều trị, khám chữa 
bệnh, xử lý vết thương tại chỗ. 

Theo Tổng Giám đốc AIC, tiến sỹ 
viện sỹ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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đây là những công nghệ hết sức hữu 
ích cho Việt Nam trong giai đoạn 
hiện tại, như công nghệ phục vụ cho 
chống biến đổi khí hậu, hệ thống 
điều khiển lớn, công nghệ hỗ trợ 
cho việc khám chữa bệnh cho người 
dân... 

Nhân dịp này, Tổng Giám đốc 
AIC cũng đề nghị các nhà khoa học 
hỗ trợ kêu gọi viện công nghệ lớn, 
đội ngũ giáo sư giỏi của Nga tiếp 
tục chuyển giao thêm nhiều công 
nghệ tốt của Nga cho Việt Nam, 
đồng thời cùng nghiên cứu, phát 
triển những công nghệ mới để ứng 
dụng cho Nga, Việt Nam cũng như 
các nước trên thế giới. 

Giáo sư viện sỹ, Phó Chủ tịch 
MASI Vitaly Chelnokov đánh giá 
cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp lâu 
đời với các đối tác Việt Nam, đặc 
biệt trong lĩnh vực sinh thái, y tế, 
sức khỏe, thực phẩm và một loạt 
vấn đề khác. Việc ký kết thỏa thuận 
hợp tác giữa MASI và AIC sẽ đẩy 
nhanh tốc độ và đưa được nhiều 
công nghệ mới của Nga đến với 
Việt Nam, trong đó có công nghệ 
thực phẩm, công nghệ xử lý môi 
trường, y tế và nhiều công nghệ 
hiện đại khác. 

Thỏa thuận cũng chi tiết hóa các 
nhiệm vụ cụ thể mà hai bên sẽ thực 
hiện trong thời gian tới, những công 

nghệ này sẽ giúp người dân Việt 
Nam có cuộc sống tốt đẹp hơn. 

Theo kế hoạch, trong thời gian tới, 
các nhà khoa học và chuyên gia của 
Nga sẽ sang Việt Nam đào tạo, 
chuyển giao trực tiếp các công nghệ 
mới này. 

 (Theo TTXVN) 
 

MẠNG LƯỚI VGI LÀM CẦU 
NỐI TRÍ THỨC, ĐỔI MỚI 
SÁNG TẠO GIỮA VIỆT NAM 
VÀ CHLB ĐỨC 

Ngày 14/9/2019, sự kiện ra mắt 
Mạng lưới Đổi mới sáng tạo Việt-
Đức (VGI-Vietnam Germany 
Innovation Network) đã diễn ra 
trọng thể tại Đại học Tổng hợp 
Humboldt, thủ đô Berlin, Cộng hòa 
Liên bang Đức. 

Tham gia sự kiện có đại diện Đại 
sứ quán Việt Nam tại Đức, đại diện 
Bộ Khoa học và Công nghệ Việt 
Nam, Trung tâm CIM và GIZ của 
Đức, Đại học Humboldt, đại diện 
các tập đoàn quốc tế của Đức và 
Việt Nam cùng hơn 100 nhà khoa 
học, chuyên gia công nghệ, doanh 
nhân tiêu biểu cho thế hệ tài năng, 
trí thức người Việt đang học tập, 
làm việc tại CHLB Đức. 

Thay mặt Bộ KH&CN, Thứ tưởng 
Phạm Công Tạc cho rằng việc hình 
thành mạng lưới VGI là một trong 
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những hoạt động ý nghĩa và thiết 
thực, góp phần triển khai Hiệp định 
Hợp tác khoa học và công nghệ 
giữa Việt Nam và Đức kể từ khóa 
họp Ủy ban hỗn hợp lần thứ 6 giữa 
Bộ Nghiên cứu và Giáo dục liên 
bang Đức và Bộ KH&CN Việt Nam 
hồi tháng 4/2019 tại Berlin, đồng 
thời đánh giá cao những đóng góp 
của đồng chí Đại sứ Nguyễn Minh 
Vũ cùng bộ phận Khoa học và bộ 
phận Giáo dục trong Đại sứ quán 
Việt Nam tại CHLB Đức. 

Thứ trưởng Phạm Công Tạc cho 
biết, Bộ Khoa học và Công nghệ 
luôn sẵn sàng ủng hộ hoạt động của 
Mạng lưới VGI, đồng thời bày tỏ 
hy vọng, cộng đồng các nhà khoa 
học, chuyên gia hai nước sẽ tích 
cực năng động góp phần xây chiếc 
cầu hợp tác khoa học bền vững kết 
nối Đức và Việt Nam thông qua các 
dự án nghiên cứu chung. Bộ 
KH&CN Việt Nam sẽ cùng với Bộ 
Nghiên cứu và Giáo dục liên bang 
Đức tiếp tục quan tâm ủng hộ và tài 
trợ kinh phí nhiều chương trình, dự 
án hợp tác nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ của cộng đồng 
các nhà khoa học và doanh nghiệp 
hai nước, đã và đang thu được 
những kết quả đáng khích lệ. 

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Việt 
Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ 

nhấn mạnh, Đức luôn là một trong 
những đối tác quan trọng nhất của 
Việt Nam trong Liên minh châu Âu 
(EU) và Việt Nam là một trong ba 
đối tác kinh tế lớn nhất của Đức 
trong các nước ASEAN. Chính phủ 
Việt Nam xác định khoa học công 
nghệ và đổi mới sáng tạo là động 
lực phát triển của nền kinh tế, nâng 
cao năng lực cạnh tranh và hội nhập 
quốc tế của doanh nghiệp, góp phần 
phát triển kinh tế-xã hội một cách 
nhanh và bền vững, nhất là trong 
bối cảnh số hoá và Cách mạng công 
nghiệp 4.0 đang bùng nổ và trở 
thành cơ hội lớn đối với các nước 
đang phát triển như Việt Nam. 

Bên cạnh đó, Đại sứ Nguyễn 
Minh Vũ cam kết Đại sứ quán luôn 
ủng hộ sáng kiến thành lập Mạng 
lưới Đổi mới sáng tạo Việt-Đức với 
kỳ vọng đây là diễn đàn thu hút và 
kết nối các tri thức khoa học, 
chuyên gia công nghệ người Việt 
tại Đức cũng như những cá nhân, 
tập đoàn, công ty của Đức nhiệt 
tình, chung tay đóng góp trí tuệ cho 
sự phát triển đột phá và thịnh vượng 
của cả Việt Nam và Đức thông qua 
đổi mới sáng tạo. 

Tham tán Trần Đông, Trưởng đại 
diện Khoa học và Công nghệ thuộc 
Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cho 
biết Mạng lưới VGI được ra mắt 
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đúng thời điểm có nhiều ý nghĩa 
lịch sử và phù hợp với các tiến trình 
quốc tế. Sắp tới, nước Đức sẽ kỷ 
niệm 30 năm ngày thống nhất và 
cũng là dấu mốc 30 năm nhân loại 
chứng kiến sự ra đời của giao thức 
mạng liên kết toàn cầu www và 
công nghệ định vị toàn cầu GPS, 
hai công nghệ nền tảng trong công 
nghiệp 4.0 ngày nay. Đặc biệt, Việt 
Nam đang tập trung đẩy mạnh khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển 
bền vững. 

(Theo vista.gov.vn) 
 

 
 

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU PHÁT 
TRIỂN HẠ TẦNG ĐO LƯỜNG 
QUỐC GIA ĐỒNG BỘ, TIÊN 
TIẾN VÀ HIỆN ĐẠI 

Đây là một trong những nội dung 
trọng tâm được thảo luận tại Hội 
thảo Nhóm Chuyên gia về Đo lường 
ASEAN lần thứ 6 (EGM-6) diễn ra 
trong hai ngày 16-17.9.2019, tại 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 
Ninh do Viện Đo lường Việt Nam 
(Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 
Chất lượng, Bộ Khoa học và Công 
nghệ) tổ chức. 

Nhóm Chuyên gia Đo lường 
(EGM) là một đơn vị nằm trong 

Tiểu ban Phát triển Nguồn lực và 
Cơ sở hạ tầng Khoa học và Công 
nghệ (SCIRD), thuộc Ủy ban Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) 
ASEAN (The ASEAN COST). Đây 
là một sự kiện quan trọng được luân 
phiên tổ chức hàng năm bởi 10 
thành viên bao gồm Viện Đo lường 
quốc gia các nước trong khối 
ASEAN. 

 
Viện trưởng Viện Đo lường Việt Nam Cao 

Xuân Quân và Chủ tịch EGM Thomas Liew 
chủ trì Hội thảo 

Tham dự Hội thảo có Viện trưởng 
Viện Đo lường Việt Nam- Tiến sĩ 
Cao Xuân Quân; Chủ tịch EGM 
đồng thời là Giám đốc Trung tâm 
Đo lường quốc gia Singapore, Tiến 
sĩ Thomas Liew và các đại biểu là 
Lãnh đạo, Viện trưởng các Viện đo 
lường quốc gia Thái Lan, Brunei, 
Indonesia, Malaysia, Campuchia, 
Lào,… 

Với mục tiêu phát triển và thúc 
đẩy hoạt động đo lường khoa học 
nhằm củng cố vững chắc hạ tầng 
chất lượng, ASEAN EGM đã đóng 
góp tích cực trong việc đẩy mạnh 
chương trình nghị sự của mỗi quốc 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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gia ASEAN, nâng cao đóng góp của 
khối ASEAN trong chuỗi giá trị 
toàn cầu và hỗ trợ đổi mới cho các 
doanh nghiệp ASEAN. 

Theo đó, ASEAN EGM có những 
chức năng rõ ràng về đo lường khoa 
học như: xác định khả năng đo 
lường đáp ứng nhu cầu ưu tiên 
chung của các nước ASEAN và 
phát triển bền vững về đo lường; hỗ 
trợ và thúc đẩy sự trao đổi về 
chuyên môn, kinh nghiệm, kiến 
thức về phát triển đo lường giữa 
Viện Đo lường quốc gia trong khối 
ASEAN, tiến tới hội nhập quốc tế 
về khả năng đo lường hiệu chuẩn - 
CMC; cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cần 
thiết cho sự phát triển và ứng dụng 
của các nghiên cứu về đo lường; 
nâng cao nhận thức của cộng đồng 
và những cơ quan liên quan về vai 
trò và đóng góp của ngành đo lường 
và hạ tầng chất lượng trong việc 
đẩy mạnh tính cạnh tranh và sự đổi 
mới xã hội; thắt chặt mối quan hệ 
hợp tác giữa các thành viên trong 
nhóm ASEAN EGM và giữa thành 
viên nhóm ASEAN EGM với các 
cơ quan liên quan trong khu vực và 
quốc tế. 

Trong khuôn khổ Hội thảo, các 
đại biểu đã có dịp thảo luận, trao 
đổi về các chiến lược hợp tác, các 
quyết sách về hoạt động đo lường 

có tác động đến phát triển KHCN 
và đổi mới sáng tạo; là chìa khóa 
trong việc duy trì tăng trưởng kinh 
tế, tăng cường phúc lợi cộng đồng 
và thúc đẩy hội nhập quốc tế trong 
khối ASEAN. 

Ngoài ra, Hội thảo cũng là cơ hội 
để các đại biểu cùng nhau chia sẻ 
kiến thức và năng lực giữa các 
thành viên ASEAN EGM, từ đó 
đưa ra những giải pháp tốt nhất 
nhằm xử lý những khó khăn, thách 
thức chung và riêng của các Viện 
đo lường quốc gia trong khối 
ASEAN. 

Hội thảo Nhóm chuyên gia Đo 
lường ASEAN lần thứ 6 năm nay 
do Viện Đo lường Việt Nam - là 
một trong những thành viên sáng 
lập ra ASEAN EGM đăng cai tổ 
chức cũng là một phần triển khai 
nhiệm vụ của Đề án 996 về Đo 
lường đã được Thủ tướng phê duyệt 
ngày 10.8.2018, qua đó thể hiện vai 
trò và trách nhiệm của Viện Đo 
lường quốc gia (Viện Đo lường 
Việt Nam) trên trường quốc tế, 
đồng thời tăng cường các mối quan 
hệ hợp tác với các đối tác trong khu 
vực và trên thế giới, góp phần 
hướng tới mục tiêu phát triển hạ 
tầng đo lường quốc gia đồng bộ, 
tiên tiến và hiện đại. 

   (Theo most.gov.vn) 
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1. TIN THẾ GIỚI 
 Australia biến súp lơ và bông 
cải xanh bỏ đi thành thuốc bổ 

Phải mất đến 18 tháng, các nhà 
khoa học mới phát triển được một 
loại bột có chứa gần như tất cả các 
chất dinh dưỡng tương tự như bông 
cải xanh tươi. 

 
Nhu cầu về các chất bột và chất 

bổ sung giàu dinh dưỡng sẽ tạo ra 
một thị trường mới cho các loại rau 
quả, giúp giải quyết vấn đề chất thải 
nông nghiệp. 

Ông John Said, một nông dân 
trồng rau ở Australia, là người đã 
giúp hiện thực hóa ý tưởng trên. 
Ông Said cho biết trong mỗi kỳ thu 
hoạch có tới 15% súp lơ và bông 
cải xanh phải loại bỏ, không bán 
được cho các nhà bán lẻ. Đó là 
những bông không đẹp, không nở 
đều. 

Hai năm trước, Tổ chức Nghiên 
cứu KH&CN Australia (CSIRO) đã 
tới gặp ông và đặt vấn đề có thể 
biến lượng bông cải bỏ đi của ông 
thành các viên thuốc khi súp lơ và 

nhất là bông cải xanh chứa rất nhiều 
chất dinh dưỡng. 

Các nhà khoa học của CSIRO bắt 
đầu với bông cải xanh vì đây là loại 
rau bổ dưỡng nhất, rất giàu protein, 
nhất là cải xanh khô có đến 30% là 
chất đạm. Tuy nhiên phải mất đến 
18 tháng, các nhà khoa học mới 
phát triển được một loại bột có chứa 
gần như tất cả các chất dinh dưỡng 
tương tự như bông cải xanh tươi. 

Sau đó, nhóm nghiên cứu cũng đã 
dùng loại bột này để sản xuất thử 
một số đồ ăn nhẹ như bánh và snack 
cải bông, và thực phẩm bổ sung 
tăng cường thêm omega 3. 

Song song với việc phát triển các 
sản phẩm thực phẩm, CSIRO thực 
hiện một nghiên cứu để tìm hiểu 
xem có bao nhiêu trái cây và rau 
quả bị lãng phí và kết quả cho thấy 
có đến 1,5 triệu tấn bị vứt bỏ trước 
khi rau quả tới được các kệ hàng 
trong siêu thị. 

Kết quả nghiên cứu cũng đã xác 
định được các khu vực thải loại rau 
quả nhiều nhất trên toàn quốc và 
chọn ra các địa điểm để xây dựng 
các cơ sở chế biến rau quả thải loại 
thành nguyên liệu sản xuất thực 
phẩm. CSIRO đang tiến hành xây 
dựng hai nhà máy chế biến ở 
Gippsland, bang Victoria, và 
Townsville, bang Queensland. 

TIN NGẮN KH&CN 
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Không chỉ có CSIRO, công ty 
Kagome chuyên chế biến sản phẩm 
cà chua và cà rốt tại bang Victoria 
cũng đang theo đuổi ý tưởng trên. 
Nhà máy tại Echuca của công ty có 
công suất chế biến 18.000 tấn cà rốt 
mỗi năm, trong đó có đến một phần 
tư bị loại bỏ. 

Ông Brad Free, Giám đốc công ty 
Kagome, cho hay trong quá trình 
sản xuất nước ép cà rốt, công ty 
tách chất xơ ra khỏi nước cà rốt và 
sau đó chất xơ sẽ bị bỏ đi. Tuy 
nhiên, hiện nay chất xơ từ cà rốt đã 
được sử dụng trong các bánh nhân 
thịt và xúc xích, đồng thời công ty 
đang phát triển các sản phẩm có giá 
trị cao hơn để bán cho thị trường 
thực phẩm bổ sung. 

Về thực phẩm bổ sung, các công 
ty dược phẩm địa phương ở 
Australia như Swisse đang nhập 
khẩu nhiều nguyên liệu, trong đó có 
quả nho. Ông Justin Howden thuộc 
công ty Swisse cho biết trái cây và 
rau quả trồng tại Australia rất có 
khả năng thay thế một số mặt hàng 
nhập khẩu và công ty của ông sẽ đi 
tiên phong trong việc tạo các dược 
phẩm mới từ rau quả. 

Có thể thấy một ngành công 
nghiệp mới đang được hình thành 
cho người nông dân trồng rau ở 
Australia, góp phần giải quyết được 

tình trạng bỏ phí rau quả như hiện 
nay. 

 (Theo vietnamplus) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Lễ trao giải cuộc thi “Sáng tạo 
trong tầm tay” năm 2019 

 Chiều 23/9, tại Thành phố Vũng 
Tàu, Cục Công tác phía Nam (Bộ 
KH&CN) và các Sở KH&CN vùng 
Đông Nam Bộ, Trung tâm phát 
triển KH&CN trẻ, Thành đoàn TP. 
Hồ Chí Minh tổ chức vòng Chung 
kết và Lễ trao giải Cuộc thi “Sáng 
tạo trong tầm tay” năm 2019 trong 
lĩnh vực Nông nghiệp vùng Đông 
Nam Bộ (Cuộc thi). 

Cuộc thi được Cục công tác phía 
Nam – Bộ KH&CN và các Sở 
KH&CN vùng Đông Nam Bộ tổ 
chức lần đầu tiên với mục tiêu góp 
phần phát huy giá trị sản phẩm 
nông nghiệp vùng Đông Nam Bộ 
thông qua ứng dụng các giải pháp 
KH&CN đột phá, có tính thực tiễn 
theo nhu cầu xã hội; xây dựng 
mạng lưới liên kết giữa những tổ 
chức, cá nhân trong sản xuất nông 
nghiệp qua hoạt động thông tin và 
truyền thông về các mô hình, giải 
pháp ứng dụng có hiệu quả, tiềm 
năng phát triển. Đồng thời, chuyển 
tải thông tin đến các cơ quan quản 
lý nhà nước, từ đó kiến nghị thực 
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hiện các giải pháp, chính sách nhằm 
hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoạt 
động KH&CN trong lĩnh vực nông 
nghiệp, mang lại giá trị cho phát 
triển KT-XH vùng Đông Nam Bộ. 

Từ 81 mô hình, sản phẩm tham 
gia vòng sơ loại, Hội đồng Khoa 
học chuyên môn tại các đơn vị đã 
đánh giá và lựa chọn 43 mô hình, 
sản phẩm vào vòng bán kết. Ngày 
15/8 vừa qua, Hội đồng Khoa học 
của cuộc thi đã tiến hành họp, đánh 
giá chất lượng của 43 mô hình, sản 
phẩm và đã lựa chọn được 15 mô 
hình, sản phẩm có chất lượng tốt 
nhất vào vòng chung kết. Tại vòng 
Chung kết diễn ra vào chiều 23/9, 
mỗi dự án có tối đa 10 phút thuyết 
trình trước Hội đồng Giám khảo. 

 
Ban Tổ chức trao 3 giải Ba cho các dự án  

Qua phần thuyết trình của các dự 
án, BTC đã  lựa chọn và trao giải 
Nhất trị giá 50 triệu đồng cho dự án 
“Máy gieo hạt và bón phân phục vụ 
sản xuất nông nghiệp” của tác giả 
Nguyễn Văn Anh (tỉnh Đồng Nai); 
giải Nhì mỗi giải trị giá 20 triệu 
đồng cho dự án “Máy in phun thuốc 

BVTV 5 trong 1” (Bình Phước) và 
“Thiết bị phơi sấy trái cây, nông 
sản, thủy sản ứng dụng năng lượng 
mặt trời với giàn sấy động trục 
đứng” (TP.Hồ Chí Minh); 3 giải Ba 
mỗi giải 10 triệu đồng cho các dự 
án Giàn gieo hạt (Tây Ninh), Đậu 
rang mộc - trà hạt (BR-VT), Hệ 
thống lọc ngược phân NPK (Bình 
Thuận). Ngoài ra, BTC còn trao 9 
giải khuyến khích mỗi giải trị giá 3 
triệu đồng cho các ý tưởng, sản 
phẩm lọt vào vòng chung kết. 

TS. Phạm Xuân Đà, Cục trưởng 
Cục Công tác phía Nam của Bộ 
KH&CN nhấn mạnh: Các sản phẩm 
tham gia cuộc thi đều có ưu điểm và 
đặc trưng khác nhau nhưng đều có 
một tính chất chung là phát triển 
sáng tạo ứng dụng phục vụ hiệu quả 
trên các đối tượng nông nghiệp chủ 
đạo của vùng. Đây là tiền đề cho 
việc định hướng các chương trình 
và chính sách đổi mới sáng tạo đặc 
trưng cho các đối tượng canh tác 
đặc thù; thông qua đó góp phần 
nâng cao giá trị sản phẩm nông 
nghiệp và đời sống kinh tế xã hội 
của người nông dân, là đối tượng 
trực tiếp lao động và đóng góp 
nhiều nhất vào nền kinh tế vùng nói 
riêng và Việt Nam nói chung nhưng 
lại đang thụ hưởng chưa tương 
xứng. 
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Tại buổi lễ, cuộc thi “Sáng tạo 
trong tầm tay” năm 2020 đã được 
Ban Tổ chức phát động. 

(Tổng hợp) 
 

 Tìm kiếm tài năng khởi nghiệp 
ĐMST vùng Đông Nam Bộ 

Trong khuôn khổ Ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo - Techfest 
Vùng Đông Nam Bộ năm 2019 tổ 
chức tại TP Vũng Tàu, đã diễn ra 
Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài 
năng khởi nghiệp ĐMST vùng Đông 
Nam Bộ. Cuộc thi do Cục Phát triển 
Thị trường và Doanh nghiệp 
KH&CN (Bộ KH&CN) tổ chức. Lễ 
trao giải Cuộc thi có sự tham dự 
của Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh, Bí thư tỉnh Bà Rịa - 
Vũng Tàu Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó 
Chủ tịch UBND tỉnh BR-VT Trần 
Văn Tuấn. 

5 dự án chiến thắng chung kết 
cuộc thi gồm: “Máy lọc nước biển 
thành nước ngọt cho dân tàu đánh 
bắt cá xa bờ” - Giải Nhất; “Hệ sinh 
thái thông minh (bộ khoan trắc khi 
tượng, hệ thống điều khiển thiết 
biết thông minh, đồng hồ điện 
thông minh)” - Giải Nhì; các dự án 
“Chuyển đổi số trong nông nghiệp”, 
“COHOTA - Dựng website dạy học 
theo cách riêng của bạn” và “Nền 
tảng kinh doanh tích hợp 020 kiểu 

mới hoàn chỉnh quá trình mua hàng 
đến sản phẩm thương hiệu chuỗi 
chính chủ gần nhất” đồng Giải Ba. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và 

Bí thư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn 
Hồng Lĩnh trao Giải Nhất cho tác giả. 

Chia sẻ về các dự án dự thi, ông 
Phạm Hồng Quất (Cục trưởng Cục 
Phát triển Thị trường và Doanh 
nghiệp KH&CN) cho biết: “Các 
giám khảo cũng như các nhà đầu tư 
đánh giá rất cao về hàm lượng chất 
xám, khả năng ứng dụng công nghệ, 
ý thức bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 
của các dự án. Một trong những sự 
thay đổi có thể nhìn rõ của các 
startup năm nay của vùng Đông 
Nam Bộ là cách thức trưng bày, 
giới thiệu sản phẩm. Họ không 
thuyết trình quá nhiều các vấn đề 
mang tính kỹ thuật, mà họ đã biết 
quan tâm đến vấn đề thị trường, đầu 
tư, mô hình kinh doanh. Đây là dấu 
hiệu cho thấy các dự án đã được 
huấn luyện chuyên nghiệp hơn. Từ 
đó để thấy được hiệu quả của các 
dự án kêu gọi đầu tư sẽ được cải 
thiện hơn”. 
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Hai dự án Giải Nhất và Nhì của 
Cuộc thi lần này sẽ đại diện cho 
toàn Vùng Đông Nam Bộ tham dự 
Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam 
2019” của Techfest Vietnam 2019 
dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12 
tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 Triển khai xây dựng Hồ sơ đề 
nghị xây dựng Nghị định của 
Chính phủ quy định về khu công 
nghệ cao  

Ngày 13/9/2019, tại Đà Nẵng, Vụ 
Công nghệ cao đã chủ trì, phối hợp 
với các đơn vị liên quan tổ chức 
Hội nghị triển khai xây dựng Hồ sơ 
đề nghị xây dựng Nghị định của 
Chính phủ quy định về khu công 
nghệ cao. Ông Đàm Bạch Dương, 
Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao chủ 
trì Hội nghị. 

Hội nghị được tổ chức nằm trong 
chuỗi các hoạt động phối hợp giữa 
các đơn vị chức năng có liên quan 
thuộc Bộ KH&CN với các Ban 
Quản lý của các khu công nghệ cao 
trong cả nước nhằm triển khai xây 
dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 
định của Chính phủ quy định về 
khu công nghệ cao, dự kiến trình 
Chính phủ cuối Quý IV/2019. 

Việc Chính phủ xem xét, thông 

qua đề xuất xây dựng nghị định sẽ 
là cơ sở để Bộ KH&CN triển khai 
xây dựng nghị định thay thế Nghị 
định số 99/2003/NĐ-CP ngày 
28/8/2003 của Chính phủ về việc 
ban hành Quy chế Khu công nghệ 
cao, dự kiến hoàn thành trong năm 
2020, theo nhiệm vụ trong Chương 
trình hành động của Bộ thực hiện 
Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2019 của Chính phủ về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và Dự toán ngân sách nhà 
nước năm 2019 và 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. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham 
gia thảo luận, đóng góp ý kiến tham 
gia xây dựng các dự thảo văn bản 
của Hồ sơ đề nghị xây dựng nghị 
định, đặc biệt tập trung vào nội 
dung tổng kết, đánh giá việc thực 
hiện Nghị định số 99/2003/NĐ-CP 
cũng như thực trạng các vấn đề liên 
quan đến công tác xây dựng, phát 
triển, quản lý và hoạt động của khu 
công nghệ cao, từ đó đề xuất đề 
cương dự thảo nghị định mới cập 
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nhật, phù hợp với tình hình mới. 
Theo kế hoạch đã thống nhất, 

trong tuần thứ 3 của tháng 9/2019, 
các Ban Quản lý khu công nghệ cao 
sẽ hoàn thiện các nội dung được 
phân công gửi Vụ Công nghệ cao 
để tổng hợp, xây dựng dự thảo Hồ 
sơ đề nghị xây dựng nghị định 
(phiên bản thứ nhất), báo cáo Lãnh 
đạo Bộ. Dự thảo Hồ sơ đề nghị xây 
dựng nghị định sẽ được gửi lấy ý 
kiến của các bộ, ngành, cơ quan 
liên quan (từ cuối tháng 9 đến đầu 
tháng 10/2019), sau đó gửi Bộ Tư 
pháp để thẩm định trước khi Bộ 
KH&CN chính thức trình Chính 
phủ xem xét, quyết định. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Lễ trao giấy chứng nhận doanh 
nghiệp KH&CN cho Công ty 
TNHH Ngọc Tùng 

Ngày 19/8, Sở Khoa học và Công 
nghệ đã tổ chức Lễ trao giấy chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN cho 
Công ty TNHH Ngọc Tùng. Đại 
diện Sở KH&CN tỉnh, ông Mai 
Thanh Quang – GĐ Sở đã trao giấy 
chứng nhận doanh nghiệp KH&CN 
cho ông Nguyễn Văn Lộc – PGĐ 
công ty TNHH Ngọc Tùng. 

Công ty Ngọc Tùng có trụ sở tại 
TP. Vũng Tàu với lĩnh vực kinh 

doanh chính là: Chế biến bảo quản 
thủy sản và các sản phẩm từ thủy 
sản; nuôi trồng thủy sản biển và 
nuôi trồng thủy sản nội địa; sản 
xuất giống thủy sản; mua bán hải 
sản..... Công ty đăng ký doanh 
nghiệp KH&CN với kết quả 
KH&CN là: "Quy trình nuôi tôm 
thẻ chân trắng (Litopenaeus 
vannamei) siêu thâm canh ứng dụng 
công nghệ sinh học, tái tạo nước tại 
Công ty TNHH Ngọc Tùng, tỉnh 
BR-VT". Công ty đã quyết định đầu 
tư và thay đổi quy trình công nghệ 
tạo nguồn nguyên liệu sạch phục vụ 
chế biến, xuất khẩu các mặt hàng 
tôm có yêu cầu kỹ thuật cao và chất 
lượng đáp ứng được các thị trường 
khó tính (Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa 
Kỳ, Ai Cập, Châu Âu,…) và đã 
thuê chuyên gia kỹ thuật từ nước 
ngoài về Việt Nam để nghiên cứu 
ứng dụng vi sinh vào nuôi tôm theo 
quy trình khép kín không dùng 
kháng sinh tại trại nuôi tôm. 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đã có 5 
DN KH&CN gồm: Công ty TNHH 
MTV Thoát nước và Phát triển đô 
thị tỉnh; Công ty CP Công nghệ 
Việt - Séc; Công ty TNHH Quốc tế 
Troy; Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Nam và công ty 
TNHH Ngọc Tùng. 

Khi đã được chứng nhận là DN 
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KH&CN, các DN sẽ được hưởng 
nhiều ưu đãi như miễn, giảm thuế 
thu nhập DN; hưởng thuế suất thu 
nhập thấp trong suốt thời gian có 
hiệu lực của giấy chứng nhận DN 
KH&CN và một số ưu đãi khác… 

   (Theo Sở KH&CN) 
 

  
 

 
 Dây chuyền sản xuất cuộn cảm 

Theo đặt hàng của doanh nghiệp, 
Trường Đại học Lạc Hồng (Đồng 
Nai) đã nghiên cứu, thiết kế và chế 
tạo thành công dây chuyền sản xuất 
cuộn cảm. Dây chuyền được điều 
khiển bằng phần mềm ngôn ngữ lập 
trình PLC và VHLD, các thiết kế cơ 
khí dựa trên phần mềm thông dụng 
solidworks. 

Qua chạy thử nghiệm, dây chuyền 
đã cho ra các sản phẩm theo đúng 
yêu cầu của khách hàng, tỷ lệ sản 
phẩm bị lỗi ở mức 0,05%, và việc 
sử dụng dây chuyền đã góp phần 
giảm 4 nhân công vận hành, năng 
suất tăng hơn 10 lần so với sản xuất 
thủ công. Việc sử dụng dây chuyền 
giảm thiểu mất vệ sinh an toàn lao 
động, giảm chi phí sản xuất. 

Các công đoạn của dây chuyền 
sản xuất cuộn cảm 

Dây chuyền sản xuất cuộn cảm 

hoạt động ổn định, gồm các bước 
sau: 1- Ráp bobbin vào core; 2- Cắt 
và cuốn dây; 3- Quấn chân; 4- Cắt 
chân; 5- Nhúng chất hàn; 6- Đóng 
ngày sản xuất; 7- Kiểm tra điện; 8- 
Kiểm tra sản phẩm. 

Chi tiết xin liên hệ: TS Nguyễn 
Vũ Quỳnh - Trường Đại học Lạc 
Hồng. Địa chỉ: số 10 Huỳnh Văn 
Nghệ, Bửu Long, Biên Hòa, Đồng 
Nai; Tel: 0919150171. 

 (khoahocvacongnghevietnam) 
 

 Phần mềm quản lý dữ liệu 
giao, khoán, cho thuê rừng và đất 
lâm nghiệp 

Phần mềm quản lý dữ liệu giao, 
khoán, cho thuê rừng và đất lâm 
nghiệp được Viện Sinh thái rừng và 
Môi trường (Trường Đại học Lâm 
nghiệp) phát triển trên nền tảng 
Mapbasic 10.5 và được cung cấp 
miễn phí cho các tổ chức, cá nhân 
có nhu cầu sử dụng. 

Chức năng chính của phần mềm là 
chuẩn hóa dữ liệu diễn biến rừng 
formis sang kiểm kê rừng phục vụ 
công tác xây dựng bản đồ giao, 
khoán, cho thuê rừng; nhập dữ liệu 
bản đồ giao, khoán, cho thuê rừng 
vào cơ sở dữ liệu của phần mềm; tra 
cứu thông tin của từng chủ rừng; 
thống kê dữ liệu giao, khoán, cho 
thuê rừng và đất lâm nghiệp theo 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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các cấp hành chính và theo chủ 
rừng; quản lý bản đồ giao, khoán, 
cho thuê rừng và đất lâm nghiệp. 
Phần mềm yêu cầu hệ thống máy 
tính sử dụng hệ điều hành 
Windows; MapInfo 10.5 hoặc cao 
hơn (chỉ chạy tốt trong môi trường 
MapInfo Professional 32 Bit); 
Microsoft Excel 2010 hoặc cao hơn 
(hoạt động tốt hơn với Excel 2013 
trở lên); dung lượng ổ cứng còn 
trống từ 2000 MB trở lên. 

Chi tiết xin liên hệ: Viện Sinh thái 
rừng và Môi trường 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội; 
Tel: 024.22458161. 

(khoahocvacongnghevietnam) 
 
 

 
 

 Sửa Quyết định thành lập 
UBQG về Chính phủ điện tử 

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Quyết định 1201/QĐ-TTg sửa 
đổi, bổ sung một số điều tại Quyết 
định số 1072/QĐ-TTg ngày 
28/8/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ thành lập Ủy ban Quốc gia về 
Chính phủ điện tử. 

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ 
làm Chủ tịch Ủy ban. 

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban 
là Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 

Đức Đam, trực tiếp chỉ đạo các 
công việc thường xuyên của Ủy 
ban. 

Phó Chủ tịch Ủy ban là Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông, chịu 
trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ về xây dựng 
Chính phủ điện tử. 

Các Ủy viên gồm: Bộ trưởng Bộ 
Công an; Bộ trưởng, Chủ nhiệm 
Văn phòng Chính phủ; Bộ trưởng 
Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư; Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Đào tạo; Bộ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ; Bộ trưởng 
Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thứ 
trưởng Bộ Nội vụ; Thứ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông; Trưởng 
ban Ban Cơ yếu Chính phủ; Chủ 
tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn 
Công nghiệp - Viễn thông Quân 
đội; Chủ tịch Hội đồng thành viên 
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông 
Việt Nam; Chủ tịch Hội đồng thành 
viên Tổng công ty Bưu điện Việt 
Nam; Chủ tịch Hội đồng quản trị 
Công ty Cổ phần FPT. 

Thành lập Tổ công tác giúp việc 
Ủy ban (Tổ công tác) đặt tại Bộ 
Thông tin và Truyền thông do Thứ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền 
thông làm Tổ trưởng. 

Tổ công tác gồm đại diện lãnh đạo 
cấp Vụ của các Bộ, cơ quan: Công 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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an, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch 
và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, 
Nội vụ, Tài chính, Tài nguyên và 
Môi trường, Thông tin và Truyền 
thông, Tư pháp, Ban Cơ yếu Chính 
phủ, lãnh đạo và chuyên gia Tập 
đoàn Công nghiệp - Viễn thông 
quân đội, Tập đoàn Bưu chính Viễn 
thông Việt Nam, Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam, Công ty cổ phần 
FPT và một số chuyên gia về Chính 
phủ điện tử, Chính phủ số, kinh tế 
số, xã hội số trong nước và quốc tế. 
Trong trường hợp cần thiết, Tổ 
công tác được huy động các chuyên 
gia tư vấn trong và ngoài nước để 
thực hiện nhiệm vụ được giao. Bộ 
Thông tin và Truyền thông làm 
nhiệm vụ thường trực của Tổ công 
tác. 

Bộ Thông tin và Truyền thông là 
cơ quan đầu mối, giúp Ủy ban điều 
phối công tác xây dựng, phát triển 
Chính phủ điện tử; bảo đảm các 
điều kiện cần thiết cho hoạt động 
của Ủy ban và Tổ công tác. 

* Trước đó, Ủy ban Quốc gia về 
Chính phủ điện tử đã được thành 
lập theo Quyết định số 1072/QĐ-
TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ. Ủy ban có chức năng, 
nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với 
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 
về chủ trương, chiến lược, cơ chế, 

chính sách tạo môi trường pháp lý 
thúc đẩy xây dựng, phát triển Chính 
phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, 
nền kinh tế số và xã hội số; tạo 
thuận lợi cho việc triển khai Cách 
mạng công nghiệp lần thứ 4 tại Việt 
Nam. 

Bên cạnh đó, giúp Chính phủ, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, 
ngành, địa phương thực hiện các 
mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 
xây dựng, phát triển Chính phủ điện 
tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh 
tế số và xã hội số; giúp Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ điều phối, 
đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các 
chiến lược, chương trình, cơ chế, 
chính sách, đề án, dự án, giải pháp 
có tính chất liên ngành về xây dựng, 
phát triển Chính phủ điện tử. 

Đồng thời, cho ý kiến về các 
chiến lược, chương trình, cơ chế, 
chính sách, đề án, dự án liên quan 
đến xây dựng, phát triển Chính phủ 
điện tử, chính quyền điện tử thuộc 
thẩm quyền quyết định của Thủ 
tướng Chính phủ; sơ kết, đánh giá 
tình hình, kết quả triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm xây 
dựng, phát triển Chính phủ điện tử; 
thực hiện các nhiệm vụ khác theo 
yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng 
Chính phủ. 

 (Theo chinhphu.vn) 


