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TÔN VINH 112 TRÍ THỨC 
KH&CN TIÊU BIỂU NĂM 2019 

Nhằm tôn vinh những trí thức có 
đóng góp thiết thực, hiệu quả trong 
sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa đất nước và hội nhập quốc 
tế, sáng 2/11, tại Hà Nội, Liên hiệp 
các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt 
Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) đã 
tổ chức tôn vinh trí thức khoa học 
và công nghệ tiêu biểu năm 2019. 

Tới dự buổi lễ có ông Phạm Minh 
Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư 
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ 
chức Trung ương; ông Võ Văn 
Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí 
thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Trung ương; ông Vũ 
Đức Đam, Ủy viên Trung ương 
Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; 
cùng đại diện lãnh đạo 86 Hội, 
ngành toàn quốc và 63 Liên hiệp 
Hội tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương. 

Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam 
Đặng Vũ Minh cho rằng đây là sự 
kiện quan trọng nhằm ghi nhận và 
biểu dương trí thức thuộc các hội 
thành viên của Liên hiệp Hội Việt 
Nam đã có thành tích xuất sắc trong 
công tác tập hợp, đoàn kết, vận 
động và phát huy sức sáng tạo của 

đội ngũ trí thức khoa học và công 
nghệ (KH&CN), góp phần to lớn 
vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã 
hội, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập 
quốc tế. 

Đồng thời, đây cũng là hoạt động 
có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong 
việc thực hiện các chủ trương, 
chính sách của Đảng và Nhà nước 
đối với trí thức, thể hiện sự quan 
tâm, coi trọng, ghi nhận của Đảng, 
Nhà nước đối với trí thức có nhiều 
đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong 
sự nghiệp phát triển của đất nước, 
góp phần nâng cao nhận thức của 
các cấp, các ngành và toàn xã hội 
về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức 
và của Liên hiệp Hội Việt Nam. 

Theo quan điểm của ông Vũ Đức 
Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, 
Phó Thủ tướng Chính phủ, “để đổi 
mới tư duy quản lý không đơn 
giản”, nên Chính phủ đã giao Bộ 
KH&CN cùng với các bộ liên quan 
“rà soát lại tổng thể chính sách quản 
lý khoa học” để có thể “xây dựng 
chính sách quản lý về KH&CN theo 
một tư duy mới trong nhiệm kỳ 
quản lý tới đây”. Do đó, Phó Thủ 
tướng cũng mong muốn VUSTA 
cùng đội ngũ trí thức, nhà khoa học 
cần trực tiếp tham gia xây dựng 
khung chính sách quản lý KH&CN 
theo tư duy mới. 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Ông kỳ vọng, VUSTA tiếp tục 
huy động, thu hút thêm các trí thức, 
nhà khoa học tham gia, để “thực sự 
thành đội ngũ trí thức cách mạng, 
có vai trò quyết định đối với việc 
tận dụng thời cơ của cuộc cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư”. “Đội 
ngũ trí thức, nhà khoa học của Việt 
Nam không chỉ tiếp tục cống hiến 
cho sự nghiệp khoa học, công nghệ 
mà còn là những tấm gương sáng 
của những trí thức yêu nước, góp 
phần đóng góp, lan tỏa những giá trị 
tốt đẹp trong xã hội, đẩy lùi những 
tác động xấu của cơ chế kinh tế thị 
trường”, ông nói. 

Việc lựa chọn, tôn vinh trí thức 
tiêu biểu năm 2019 dựa trên các 
tiêu chí: Đây là những người tích 
cực tham gia hoạt động trong các tổ 
chức thuộc hệ thống Liên hiệp Hội 
Việt Nam (ít nhất 5 năm tính đến 
thời điểm xét tôn vinh), có nhiều 
đóng góp cho công tác vận động, 
tập hợp, đoàn kết và phát huy sức 
sáng tạo của đội ngũ trí thức trong 
cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa 
phương; có sáng kiến được cơ quan 
có thẩm quyền công nhận, đóng góp 
xây dựng mô hình tổ chức, phương 
thức tập hợp, vận động trí thức 
tham gia vào các hoạt động trong hệ 
thống Liên hiệp Hội Việt Nam; có 
đề tài KH&CN được áp dụng trong 

thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - 
xã hội thiết thực góp phần vào sự 
phát triển chung của đất nước. 

Đồng thời, các trí thức tiêu biểu 
được tôn vinh có phẩm chất đạo 
đức tốt, lối sống lành mạnh, tư 
tưởng chính trị vững vàng, trong 
sáng, luôn trung thành và chấp hành 
tốt đường lối, chính sách của Đảng, 
Nhà nước; có uy tín trong nội bộ tổ 
chức; uy tín đối với đội ngũ trí thức 
của ngành, lĩnh vực, địa phương; uy 
tín đối với các cơ quan lãnh đạo của 
ngành, lĩnh vực, địa phương; không 
vi phạm pháp luật, được ghi nhận 
bằng nhiều hình thức khen thưởng 
cụ thể của các cấp ở Trung ương và 
địa phương. 

Liên hiệp Hội Việt Nam đã tổ 
chức Hội đồng xét chọn trí thức 
KH&CN tiêu biểu gồm 16 thành 
viên. Qua thời gian làm việc công 
tâm, khách quan, Hội đồng đã lựa 
chọn ra 112 trí thức KH&CN tiêu 
biểu để đề nghị Đoàn Chủ tịch Hội 
đồng Trung ương Liên hiệp Hội 
Việt Nam quyết định công nhận và 
tặng bằng khen. 

Trong số đó, Hội đồng đã lựa 
chọn và đề xuất 12 trí thức tiêu biểu 
(chiếm 10%) đủ các tiêu chuẩn, 
điều kiện, đại diện cho các lĩnh vực, 
vùng, miền, có nhiều thành tích 
xuất sắc trong công tác tập hợp, 
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đoàn kết, vận động trí thức và hoạt 
động sáng tạo KH&CN, đề nghị 
Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng 
khen và Chủ tịch nước tặng Huân 
chương Lao động. 

Tại sự kiện, 112 trí thức KH&CN 
tiêu biểu đã được trao biểu trưng và 
bằng khen; trong đó có 3 trường 
hợp được đề nghị tặng Huân 
chương Lao động. 

Trong khuôn khổ của sự kiện, 
chiều 1/11, Chủ tịch Quốc hội 
Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi 
gặp mặt các trí thức KH&CN tiêu 
biểu năm 2019 tại trụ sở Quốc hội. 

Tại cuộc gặp, các đại biểu cho 
rằng, đội ngũ trí thức nói chung, trí 
thức khoa học, công nghệ nói riêng 
dù ở bất kỳ giai đoạn nào của lịch 
sử cũng ý thức được trách nhiệm 
của mình với Tổ quốc. 

Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt biểu 
dương những thành tích của các nhà 
trí thức trong lĩnh vực khoa học, 
công nghệ và đánh giá cao những 
đóng góp của đội ngũ trí thức, 
của Liên hiệp các Hội Khoa học và 
Kỹ thuật Việt Nam trong thời gian 
qua; mong rằng các nhà trí thức, 
nhà khoa học tiếp tục phát huy 
những thành tích đạt được, tập hợp 
và tạo điều kiện nhiều hơn nữa 
đóng góp tích cực và hiệu quả hơn 
nữa cho nền khoa học, công nghệ 

nước nhà. 
Chủ tịch Quốc hội cho biết, trong 

thời gian tới, Quốc hội sẽ tiếp tục 
hoàn thiện hệ thống pháp luật, đặc 
biệt là những quy định pháp luật 
liên quan đến khoa học, công nghệ 
nhằm tiếp tục thể chế hóa các chủ 
trương, chính sách của Đảng; đồng 
thời Quốc hội luôn lắng nghe ý kiến 
của các nhà khoa học nói chung để 
nâng cao chất lượng từng dự án 
luật.../. 

   (Tổng hợp) 
 

TECHFEST IN SINGAPORE: 
THÚC ĐẨY KẾT NỐI CÔNG 
NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO 

Ngày 11/11 (giờ địa phương), 
Techfest in Singapore tổ chức tại 
Đại học Temasek Polytechnic trong 
tuần lễ đổi mới sáng tạo Singapore 
SWITCH đã thành công tốt đẹp. 

Đây là một trong những điểm mới 
và nổi bật của chuỗi sự kiện hướng 
tới Techfest quốc gia năm nay do 
Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì 
tổ chức nhằm đưa hình ảnh của hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt 
Nam nói chung và Techfest nói 
riêng tới gần với cộng đồng quốc tế. 
Sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần 
lễ đổi mới sáng tạo SWITCH của 
nước bạn. Tuần lễ SWITCH thu hút 
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sự tham gia của 130 quốc gia, với 
1.000 gian triển lãm trưng bày các 
sản phẩm công nghệ và hơn 60.000 
người tham dự, 150 nhà đầu tư, quỹ 
đầu tư, đại diện các tập đoàn, 
trường đại học, cơ quan, tổ chức hỗ 
trợ khởi nghiệp sáng tạo của 
Singapore và một số nước khác. 
Chương trình Techfest in Singapore 
tiếp tục đến ngày 14/11. 

 
Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Văn Tùng đi 
thăm một số gian hàng giới thiệu sản phẩm 
sáng tạo tại tuần lễ SWITCH (Singapore) 

Đoàn Việt Nam tham gia sự kiện 
này có Thứ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ (KH&CN) Trần Văn 
Tùng, Cục trưởng Cục Phát triển thị 
trường và doanh nghiệp KH&CN 
Phạm Hồng Quất, đại diện Sở 
KH&CN Hải Phòng, đại diện VSV 
Accelerator và Tổng giám đốc điều 
hành BK Holdings. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng 
KH&CN Trần Văn Tùng nhấn 
mạnh: “Hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo Singapore được đánh giá là 
một trong những hệ sinh thái phát 
triển nhất trên thế giới hiện nay đặc 

biệt là trong lĩnh vực Công nghệ tài 
chính (Fintech) và Công nghệ chuỗi 
khối (Blockchain). Singapore cũng 
là thỏi nam châm hút nhân tài và 
nhà đầu tư với nhiều chương trình 
hỗ trợ từ chính phủ dành cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp như ưu đãi về 
thuế, bảo vệ tài sản trí tuệ, các 
không gian sáng tạo, khu tập trung 
dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo 
và đặc biệt là các chương trình hợp 
tác, trao đổi”. 

Với những tiềm năng này, mục 
tiêu của Techfest in Singapore 2019 
là thu hút nguồn lực công nghệ sáng 
tạo, tạo ra không gian để kết nối 
giữa các startups, cộng đồng người 
Việt Nam tại Singapore và các nước 
khác trên thế giới. Việt Nam sẽ tập 
trung 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 các trường đại học và viện 
nghiên cứu để thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu, hình thành tài sản 
trí tuệ để từng bước vươn ra thị 
trường khu vực, cụ thể là Singapore 
và quốc tế. 

Cũng theo Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Trần Văn Tùng, bước đầu 
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Việt Nam đã xây dựng được một hệ 
sinh thái khởi nghiệp với sự hỗ trợ 
rất lớn của Đề án 844 mà Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, 
trong quá trình phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp, Bộ KH&CN Việt 
Nam nhận thấy ngoài việc tạo điều 
kiện cho các doanh nghiệp khởi 
nghiệp ở Việt Nam có một môi 
trường để phát triển thì Chính phủ 
cũng đã tạo điều kiện về cơ chế 
chính sách. Tuy nhiên, một vấn đề 
rất quan trọng đó là làm thế nào để 
doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt 
Nam có thể song hành cùng với các 
doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế 
giới. Xuất phát từ thực tế đó mà 
trong khuôn khổ của Đề án 844 Bộ 
KH&CN đã đưa các doanh nghiệp 
khởi nghiệp Việt Nam đi sang các 
thị trường mà phát triển hệ sinh thái 
khởi nghiệp tốt nhất. 

Thứ trưởng Tùng cho biết thêm, 
hiện nay, hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo ở Việt Nam đang được 
quan tâm, chú trọng và thúc đẩy 
phát triển cả về chính sách, hạ tầng, 
thiết chế tài chính và dịch vụ hỗ 
trợ… Mặc dù mới được hình thành 
trong khoảng 3 năm trở lại đây, 
nhưng hệ sinh thái khởi nghiệp của 
Việt Nam có tốc độ phát triển rất 
mạnh mẽ, chỉ tính riêng năm 2018 
đã thu hút số vốn đầu tư lên đến gần 

900 triệu USD, cao gấp 3 lần so với 
năm 2017. 

Sau bài phát biểu khai mạc của 
Thứ trưởng Trần Văn Tùng giới 
thiệu khái quát sự phát triển của hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo tại 
Việt Nam và mời gọi các nhà đầu tư 
startups, tổ chức hỗ trợ tham dự 
Techfest quốc gia được tổ chức từ 
ngày 04 đến ngày 06/12 tại TP Hạ 
Long, Quảng Ninh, đại diện các chủ 
thể tham gia xây dựng hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã 
giới thiệu năng lực và đặc điểm của 
các thành phần của hệ sinh thái: tổ 
chức hỗ trợ, trường đại học, mạng 
lưới nhà đầu tư, cố vấn, huấn luyện 
viên, các chương trình hỗ trợ của 
các bộ, ngành, địa phương, tổ chức 
chính trị xã hội. Đại diện startups 
đoạt giải cao tại các kỳ Techfest 
quốc gia cũng đã trình bày dự án 
khởi nghiệp sáng tạo, mô hình kinh 
doanh trong lĩnh vực nông nghiệp 
thông minh, y tế thông minh để mời 
gọi các nhà đầu tư. 

Ký kết biên bản hợp tác với 
Temasek Polytechnic 

Bên cạnh đó, để khẳng định tiềm 
năng của hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo tại Việt Nam, ông Phạm 
Hồng Quất - Cục trưởng Cục Phát 
triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN đã có bài phát biểu về chủ 
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đề “Liên kết hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo Việt Nam và thu 
hút nguồn lực quốc tế” nhằm thu 
hút các nhà đầu tư, doanh nhân, nhà 
nghiên cứu, chuyên gia quốc tế từ 
nhiều lĩnh vực khác nhau đến với 
Việt Nam. 

 
Lễ ký kết biên bản ghi nhớ giữa Cục Phát 
triển thị trường và doanh nghiệp KH&CN 

(Natec) và Temasek Polytechnic. 

 Nằm trong khuôn khổ của 
Techfest quốc tế tại Singapore, Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp KH&CN và đại diện 
của Temasek Polytechnic đã thực 
hiện ký kết Biên bản ghi nhớ giữa 
hai bên nhằm thúc đẩy hợp tác 
trong việc hỗ trợ phát triển hệ sinh 
thái khởi nghiệp sáng tạo tại Việt 
Nam, tăng cường các nguồn lực 
khác nhau để phát triển nền kỹ thuật 
KH&CN dựa trên đổi mới sáng tạo 
và các lĩnh vực liên quan. Sự kiện 
kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày. 

Kết thúc chuỗi hoạt động tại 
Singapore, đoàn Việt Nam đã gặt 
hái được rất nhiều kinh nghiệm 
cũng như mở rộng mạng lưới quan 
hệ, kết nối với nhiều nhà đầu tư, 
doanh nghiệp lớn trên thế giới. 

Chuyến đi đã mở ra cơ hội hợp tác 
thúc đẩy khởi nghiệp ở cả Việt Nam 
và Singapore, tạo điều kiện thuận 
lợi để startup kêu gọi nguồn vốn 
đầu tư quốc tế, giúp Việt Nam giới 
thiệu và quảng bá hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo, cũng như thu hút 
lực lượng chuyên gia chất lượng 
cao về đất nước.  

Techfest Vietnam In Singapore là 
sự kiện trong chuỗi chương trình 
khởi nghiệp Việt Nam từ tháng 9 - 
12/2019, bao gồm một loạt Techfest 
quốc tế, Techfest Vùng và Inpact 
Techfest tại một số địa phương. 

Những sự kiện này sẽ quy tụ lại 
vào Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia (Techfest 
Vietnam 2019) tổ chức tại thành 
phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) 
vào đầu tháng 12/2019. 

 (Tổng hợp) 
 
 
 
 

TECHMART - TECHFEST 
MEKONG 2019: KHI CÔNG 
NGHỆ ĐƯỢC CHÚ TRỌNG 

Techmart - Techfest Mekong 2019 
đã khép lại sau hai ngày sôi nổi 
hoạt động, thu hút gần 200 đơn vị 
tham gia trưng bày hơn 800 kết quả 
nghiên cứu. Sau 34 phiên kết nối 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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startup với nhà đầu tư, tổng số tiền 
quan tâm đầu tư đạt 755.000 USD, 
tiềm năng của các startup được 
đánh giá ở mức 3,75/5 với 11 sản 
phẩm nhận được hỗ trợ để phát 
triển. 

Những con số khá ấn tượng đối 
với một sự kiện quy mô cấp vùng, 
đặc biệt là tại Cần Thơ - địa phương 
được Bộ Khoa học và Công nghệ 
(KH&CN) lựa chọn lần đầu tiên để 
tổ chức đồng thời hai sự kiện gồm 
Chợ Thiết bị - Công nghệ 
(Techmart) và Ngày hội Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (Techfest). 
Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng, việc lựa chọn Cần Thơ 
cũng là mong muốn của Ban Tổ 
chức nhằm giới thiệu công nghệ, 
dây chuyền, thiết bị của các viện 
nghiên cứu, trường đại học trong 
vùng và trên cả nước, qua đó giúp 
cho các doanh nghiệp tìm hiểu, tiếp 
nhận chuyển giao các kết quả 
nghiên cứu. Đây cũng là cơ hội thúc 
đẩy sự phát triển hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo tại vùng Đồng bằng 
sông Cửu Long (ĐBSCL). 

Các startup đã biết hướng đến 
giải quyết những vấn đề của địa 
phương 

Một trong những hoạt động chính 
của Techfest các vùng kinh tế trọng 

điểm là tìm ra những statup xuất sắc 
đại diện cho toàn vùng tham gia 
Chung kết cuộc thi cấp quốc gia về 
khởi nghiệp sáng tạo (vào đầu tháng 
12 tới tại Quảng Ninh). Tại Chung 
kết cuộc thi vùng ĐBSCL, Ban Tổ 
chức đã quyết định trao Giải Nhất 
cho bạn Ngô Thị Hoàng Oanh 
(Công ty Escoco Việt Nam), tác giả 
Dự án “Giấy dừa Bến Tre”. 

Dự án sản xuất giấy từ xơ dừa, tàu 
dừa nước hoặc dừa cạn đã chinh 
phục được Ban Giám khảo cuộc thi 
do có tính ứng dụng cao. Các tác 
giả mong muốn nhân rộng mô hình 
sản xuất loại giấy này tại khu vực 
miền Tây Nam Bộ nói riêng và các 
khu vực nông thôn khác nói chung. 
Việc khai thác cây dừa nước sẽ tạo 
thêm thu nhập, thêm việc làm cho 
người dân ở nông thôn. Nhóm tác 
giả hy vọng loại giấy làm từ dừa 
này không chỉ được dùng trong mỹ 
thuật, trang trí nội thất mà còn có 
thể dùng để sản xuất bao bì thay 
cho giấy thông thường hoặc túi 
nilon. 

Nhận định chung về chất lượng 
của các dự án tham gia Chung kết 
cuộc thi, ông Phạm Hồng Quất, Cục 
trưởng Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp KH&CN cho biết, 
nhìn chung các dự án có chất lượng 
rất tốt, biết khai thác tiềm năng, thế 
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mạnh của vùng là nông nghiệp và 
thủy hải sản. Nhiều dự án tập trung 
hướng đến giải quyết những vấn đề 
của địa phương như nuôi trồng hải 
sản, phát triển nông nghiệp xanh, 
năng lượng xanh, ứng dụng Cách 
mạng công nghiệp 4.0. 

Nhiều bạn trẻ là sinh viên đến từ 
các trường đại học trong vùng như 
Cần Thơ, An Giang… đã biết làm 
việc nhóm, kết hợp với giảng viên 
của các trường đại học với doanh 
nghiệp, doanh nhân, nên những dự 
án đều mang đậm “hơi thở” cuộc 
sống. Các bạn đã biết tích hợp giữa 
phần mềm máy tính, điện thoại di 
động với IoT, với các phần mềm 
khác về cơ sở dữ liệu để đưa ra 
những mô hình kinh doanh. Việc 
tiếp cận ban đầu về mô hình kinh 
doanh của các sinh viên sẽ là cơ sở 
phát triển tiếp mô hình có khả năng 
nhân rộng. 

Cơ hội cho các doanh nghiệp tìm 
hiểu lẫn nhau 

Chuỗi hoạt động không chỉ là dịp 
để các viện, trường giới thiệu thành 
quả nghiên cứu, các startup tranh tài 
trong Cuộc thi chung kết về khởi 
nghiệp sáng tạo và tìm kiếm nhà 
đầu tư cho các dự án của mình, mà 
còn là cơ hội cho các doanh nghiệp 
tìm hiểu lẫn nhau về sản phẩm, 
công nghệ thiết bị. 

Theo ông Nguyễn Minh Quân, 
Giám đốc kinh doanh (Công ty CP 
Đại Thành, Bắc Ninh), sự kiện đã 
giúp các doanh nghiệp có cơ hội 
tìm hiểu sản phẩm, tìm kiếm đối tác 
kinh doanh có chung chí hướng để 
bổ trợ cho nhau, cùng nhau phát 
triển. Đây cũng là cơ hội giúp 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 
nâng cao năng suất và chất lượng 
sản phẩm. 

Techmart - Techfest Mekong 
2019 đã thu hút được gần 200 đơn 
vị tham gia trưng bày hơn 800 kết 
quả nghiên cứu với hơn 250 gian 
hàng của các doanh nghiệp có hoạt 
động nghiên cứu ứng dụng và đổi 
mới công nghệ tiêu biểu 

Techmart - Techfest Mekong 
2019 đã thực sự tao ấn tượng tốt đối 
với cộng đồng doanh nghiệp, nhất 
là doanh nghiệp trẻ tại vùng 
ĐBSCL. Phát biểu tại Lễ Bế mạc, 
ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng 
Cục Thông tin KH&CN quốc gia 
đánh giá cao những kết đạt được 
của sự kiện, đồng thời khẳng định 
các thành tựu về KH&CN góp phần 
nâng cao năng suất, chất lượng sản 
phẩm nói chung và nông sản nói 
riêng. Các dự án/ý tưởng khởi 
nghiệp được nhiều nhà đầu tư quan 
tâm, mang tính thiết thực và có khả 
năng ứng dụng cao trong thực tiễn. 
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Theo đánh giá của các doanh 
nghiệp, sự kiện không những đẩy 
mạnh liên kết các viện nghiên cứu, 
trường đại học với các doanh 
nghiệp mà còn góp phần phát triển 
hệ sinh thái khởi nghiệp của các địa 
phương trong vùng, kết nối hệ sinh 
thái khởi nghiệp vùng ĐBSCL với 
hệ sinh thái khởi nghiệp quốc 
gia. Đây là tiền đề cho việc tổ chức 
sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo quốc gia (Techfest 
Vietnam 2019). 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 
CHÍNH SÁCH KHCN: ĐỒNG 
HÀNH VÀ SÁT HƠN VỚI 
THỰC TIỄN 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra 
mạnh mẽ, Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc 
Anh nhấn mạnh từ chủ trương, 
chính sách đến hành động của các 
bộ, các cấp, ngành đang có sự 
chuyển biến lớn, tác động mạnh đến 
việc phát triển khoa học công nghệ, 
làm động lực cho phát triển kinh tế-
xã hội. 

Cơ bản hoàn thiện hành lang 
pháp lý 

Thời gian qua, hành lang pháp lý 
về KH&CN cơ bản được hoàn 
thiện, tạo môi trường ngày càng 

thuận lợi cho hoạt động KH&CN 
phát triển. Các lĩnh vực quản lý nhà 
nước về KH&CN được điều chỉnh 
bằng văn bản luật. Hệ thống văn 
bản hướng dẫn triển khai cũng đã 
được các cấp, ngành ban hành 
tương đối đầy đủ. 

Các văn bản từng bước khắc phục 
được các mâu thuẫn, chồng chéo, 
tạo điều kiện bình đẳng, rộng mở 
cho mọi thành phần phát huy sáng 
tạo, tham gia đầu tư, nghiên cứu, 
chuyển giao, thương mại hóa kết 
quả nghiên cứu KH&CN. 

Tinh thần đổi mới của Nghị quyết 
số 20 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XI đã được 
thể chế hóa kịp thời tại các văn bản 
Luật của Quốc hội như: Luật 
KH&CN năm 2013, Luật Chuyển 
giao công nghệ 2017, Luật Hỗ trợ 
doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017… và 
các văn bản dưới luật của Chính 
phủ (Nghị định 80, Nghị định 95, 
Nghị định 40, Nghị định 87… tạo 
hành lang pháp lý ngày càng thông 
thoáng, thuận lợi cho hoạt động 
khoa học, công nghệ và đổi mới 
sáng  tạo. 

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng 
nội dung sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật Chất lượng sản phẩm, 
hàng hóa, Luật Đo lường, Luật Tiêu 
chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật để 



Số 283 - 11/2019 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 10 

trình Quốc hội thông qua… 
Bên cạnh đó, để thực hiện Nghị 

quyết số 72/2018/QH14 ngày 
12/11/2008 về phê chuẩn Hiệp định 
Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên 
Thái Bình Dương (CPTPP) cùng 
các văn kiện liên quan, Chính phủ 
đã xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Kinh 
doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí 
tuệ; được Quốc hội thông qua tại 
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV 
để phù hợp với nghĩa vụ mà Việt 
Nam cần thi hành ngay. 

Đồng thời, Chính phủ cũng đề 
nghị xây dựng Luật Sở hữu trí tuệ 
sửa đổi để quy định các nội dung 
cam kết có hiệu lực sau 3-5 năm kể 
từ khi Hiệp định có hiệu lực; chỉ 
đạo các bộ, ngành thực hiện các thủ 
tục gia nhập Thỏa ước La Hay về 
đăng ký quốc tế kiểu dáng công 
nghiệp, là tiền đề quan trọng để 
thực thi các cam kết về Sở hữu trí 
tuệ của Việt Nam trong Hiệp định 
thương mại tự do giữa Việt Nam và 
Liên minh châu Âu (EVFTA). 

Chính phủ cũng ban hành nhiều 
quyết định nhằm tạo môi trường 
ngày càng thuận lợi cho hoạt động 
KH&CN 

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng ban 
hành nhiều quyết định nhằm tạo 
môi trường ngày càng thuận lợi cho 

hoạt động KH&CN, hỗ trợ doanh 
nghiệp cũng như thúc đẩy sự phát 
triển kinh tế-xã hội như Quyết định 
số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 
phê duyệt đề án “Thúc đẩy chuyển 
giao, làm chủ và phát triển công 
nghệ từ nước ngoài vào Việt nam 
trong các ngành, lĩnh vực ưu tiên 
giai đoạn đến năm 2025, định 
hướng đến năm 2030”; Quyết định 
850/QĐ-TTg phê duyệt đề án “Xây 
dựng các phòng thí nghiệm trọng 
điểm”. 

Ngoài ra, Chính phủ giao Bộ 
KH&CN làm đầu mối xây dựng 
Nghị quyết của Bộ Chính trị về 
“Chủ trương, chính sách chủ động 
tham gia cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0”; xây dựng khuôn khổ 
cho việc đo lường và đánh giá hiệu 
quả của nền kinh tế số, hoạt động 
của các trường đại học, viện nghiên 
cứu và các cơ sở có hoạt động 
KH&CN; xây dựng chính sách thu 
hút chuyên gia giỏi, đặc biệt là cộng 
đồng nhà khoa học Việt Nam ở 
nước ngoài; hoàn thiện chỉ thị thúc 
đẩy hấp thụ, phát triển công nghệ, 
hoạt động đổi mới công nghệ và 
hoạt động đổi mới sáng tạo để nâng 
cao năng suất, chất lượng sản phẩm, 
sức cạnh tranh của doanh nghiệp 
góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế 
xã hội. 
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Cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo 
của Việt Nam 

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu 
Ngọc Anh, giai đoạn hiện nay, từ 
chủ trương xuyên suốt, nhất quán 
trong hành động của các bộ, ngành 
cùng với những giải pháp rõ ràng cụ 
thể, làm cho KH&CN đồng hành và 
sát hơn với các ngành, các cấp, sát 
hơn với thực tiễn phát triển kinh tế-
xã hội đất nước. Cụ thể, các nghị 
quyết Trung ương từ tinh thần Đại 
hội XII đã làm rõ nội hàm KH&CN 
từ tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô 
hình tăng trưởng, đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước, phát triển kinh tế 
tư nhân... 

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết 
23-NQ/TW, ngày 22/3/2018, Chính 
phủ đang cùng các bộ, ngành tập 
trung vào nhiệm vụ tăng cường, bảo 
hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ, 
nhất là sở hữu trí tuệ trong thời đại 
số, thời đại cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư, hình thành cơ sở dữ liệu 
công nghệ quốc gia, nghiên cứu, 
phát triển, chuyển giao công nghệ, 
ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản 
xuất kinh doanh tại tất cả các 
ngành, các lĩnh vực... góp phần phát 
triển kinh tế-xã hội thời gian tới. 

Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 
2018 của Việt Nam tăng 2 bậc so 
với năm 2017  

Đồng thời, Bộ KH&CN tiếp tục 
đồng hành cùng các bộ, ngành, địa 
phương thực hiện đồng bộ các giải 
pháp để cải thiện chỉ số đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam. Chỉ số đổi 
mới sáng tạo năm 2018 của Việt 
Nam tăng 2 bậc so với năm 2017 
xếp hạng 45/126 quốc gia, nền kinh 
tế; nhóm chỉ số đầu vào về đổi mới 
sáng tạo của Việt Nam năm 2018 đã 
tăng 6 bậc so với năm 2017. 

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 
năm 2019 của Việt Nam tăng 3 bậc 
lên vị trí 42/129 quốc gia, nền kinh 
tế so với năm 2018 là 45/126. Với 
thứ hạng này Việt Nam vươn lên 
thứ nhất trong nhóm 26 quốc gia 
thu nhập trung bình thấp, thứ 3 
trong ASEAN, sau Singapore và 
Malaysia. 

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cho 
rằng thời gian qua, Bộ KH&CN đã 
từng bước phối hợp với các cấp, 
ngành trong ứng dụng KH&CN, 
thực hiện các đề tài, nhiệm vụ 
KH&CN mang lại hiệu quả cao. 

Để KH&CN thực sự thúc đẩy phát 
triển kinh tế-xã hội, Bộ KH&CN đã 
phối hợp với ngành nông nghiệp từ 
khâu giống, vật tư, chuỗi sản xuất, 
ứng dụng công nghệ cao...; phối 
hợp với ngành giáo dục trong việc 
thúc đẩy nghiên cứu khoa học trong 
các trường đại học...; phối hợp với 
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ngành công thương thúc đẩy công 
nghiệp hỗ trợ và cơ khí chế tạo. 

 (Theo vietnamplus) 
 
TRẢI NGHIỆM CÔNG NGHỆ 
ĐỈNH CAO VỀ “TRÍ TUỆ 
NHÂN TẠO VÀ MÁY HỌC” 
TẠI TECHFEST 2019 

Người tham dự TECHFEST Việt 
Nam 2019, sẽ được chiêm ngưỡng 
xe AWS với sự tích hợp công nghệ 
đỉnh cao thế giới - “trí tuệ nhân tạo 
và máy học”. Bên cạnh đó, sẽ có 
buổi thuyết trình của diễn giả 
Supreet Sethi - Chuyên gia AWS 
vào ngày 05/12/2019 sẽ là một cơ 
hội tiếp thu, trao đổi những kiến 
thức về trí tuệ nhân tạo và ứng 
dụng của nó. Ngoài ra, thông tin về 
AWS ACTIVATE - chương trình 
được thiết kế và cung cấp miễn phí 
cho các startups cũng sẽ được cập 
nhật tại sự kiện này. 

Nhận định về xu hướng phát 
triển trí tuệ nhân tạo 

Trí tuệ nhân tạo (Artificial 
Intelligence) được coi là một trong 
những công nghệ  của cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0 trên toàn thế 
giới. Có thể thấy, sự phát triển và 
tác động chuyển đổi to lớn của trí 
tuệ nhân tạo là tất yếu trong mọi 
mặt đời sống xã hội. Bắt kịp xu 
hướng của thời đại, Việt Nam cũng 

đã và đang phát triển, áp dụng và 
thử nghiệm các sản phẩm, dịch vụ 
có sử dụng công nghệ trí tuệ nhân 
tạo và máy học trên nhiều lĩnh vực 
khác nhau. 

Tại Việt Nam, từ năm 2014, AI 
được đưa vào danh mục công nghệ 
cao được ưu tiên đầu tư phát triển 
tại Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg 
ngày 25/11/2014 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

 Tiếp đó, Chỉ thị số 16/CT-TTg 
ngày 04/5/2017 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc tăng cường năng 
lực tiếp cận cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) đã 
xác định công nghệ AI là một trong 
các công nghệ đột phá, mũi nhọn 
của cuộc CMCN 4.0, cần tổ chức 
triển khai nghiên cứu nhưng chưa 
có những nội dung cụ thể thúc đẩy 
phát triển. Nghị quyết phiên họp 
Chính phủ tháng 3/2018 đã đặt ra 
nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá tác 
động và xây dựng Chiến lược quốc 
gia về cuộc CMCN 4.0. 

 Bộ KH&CN đang tiếp tục phê 
duyệt chương trình khoa học trọng 
điểm, tập trung hỗ trợ nghiên cứu 
phát triển công nghệ trí tuệ nhân 
tạo, liên kết các nhà nghiên cứu, 
đầu tư, doanh nghiệp thúc đẩy, 
nghiên cứu và ứng dụng AI. Theo 
nhận định của nhiều chuyên gia, 
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Việt Nam có những thuận lợi cho 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và 
phát triển công nghệ. Trong bối 
cảnh công nghiệp 4.0 và trí tuệ 
nhân tạo có bước phát triển mạnh 
mẽ, Chính phủ cũng xác định AI là 
công nghệ đột phá, mũi nhọn trong 
4.0, cần thúc đẩy phát triển. 

 Phát biểu tại khai mạc Ngày hội 
Trí tuệ nhân tạo Việt Nam sáng 
ngày 15/8/2019, Thứ trưởng Bộ 
KH&CN Bùi Thế Duy đưa ra nhận 
định: “AI đang đi vào cuộc sống 
một cách mạnh mẽ, thay thế nhiều 
công việc thủ công, tốn sức lao 
động. Trên thế giới, các cường quốc 
đều xây dựng chiến lược phát triển 
riêng cho AI, lấy công nghệ này 
làm cốt lõi cho sự tăng tốc của nền 
kinh tế”. 

 Cuộc đua “trí tuệ nhân tạo và 
máy học” - thi đấu trực tuyến 

 Nhìn nhận được tiềm năng của 
ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo 
trên mọi lĩnh vực, nhiều cuộc thi, 
diễn đàn được tổ chức nhằm thúc 
đẩy và lan tỏa sự phát triển của 
công nghệ. Đồng thời, thông qua 
kết nối các doanh nghiệp, tập đoàn 
công nghệ, start-up, viện nghiên 
cứu, mạng lưới AI lớn mạnh tại 
Việt Nam đang dần hình thành ở 
những bước đầu. Gần đây, “Ngày 
hội trí tuệ nhân tạo - AI4VN” được 

tổ chức bởi Bộ KH&CN, Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư, trường Đại học 
Bách Khoa Hà Nội cùng Báo điện 
tử VnExpress, được kỳ vọng sẽ trở 
thành một trong cơ hội tiếp cận lĩnh 
vực, làm động lực thúc đẩy sự lan 
tỏa và phát triển cộng đồng AI 
trong và ngoài nước. 

 
Xe AWS deepracer. 

Với mong muốn mang đến cho 
Cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo 
Việt Nam những thông tin bổ ích và 
mới nhất về ứng dụng trí tuệ nhân 
tạo, máy học cũng như những nội 
dung liên quan đến nền tảng đám 
mây, AWS (Amazon Web Services) 
sẽ đồng hành cùng  “Ngày hội khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia - 
TECHFEST 2019” với cuộc đua 
“trí tuệ nhân tạo và máy học” vào 
ngày 05/12/2019 tại Cung Quy 
hoạch, Hội chợ và Triển lãm tỉnh 
Quảng Ninh. AWS deepracer là giải 
đua xe tự hành toàn cầu đầu tiên 
trên thế giới, dành cho mọi đối 
tượng. Người tham gia lựa chọn gia 
nhập đường đua để thi đấu trực 
tuyến trong các cuộc đua thuộc 
“Vòng đua ảo hàng tháng” hoặc 
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trực tiếp tại các sự kiện đua xe 
thuộc “Vòng đua hội nghị cấp cao 
trên toàn thế giới.” 

 Dự kiến sự kiện sẽ là nơi quy tụ 
của những đội lập trình dựa trên trí 
tuệ nhân tạo, khởi nghiệp từ Việt 
Nam và trong khu vực cũng như 
những khán giả quan tâm đến lĩnh 
vực này. 

 Bên cạnh đó, mọi thắc mắc về 
các vấn đề kinh doanh và công nghệ 
sẽ được giải đáp trực tiếp tại gian 
hàng của AWS tại Techfest Việt 
Nam 2019 với hai khu vực “ASK-
THE-EXPERTS: TECHNIAL & 
BUSINESS”. Người tham dự cũng 
sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng xe AWS 
DeepRacer, dòng xe được điều 
khiển hoàn toàn tự động bằng trí tuệ 
nhân tạo và máy học với tỷ lệ 1/18 
thực tế. Không chỉ vậy, buổi thuyết 
trình của diễn giả Supreet Sethi - 
Chuyên gia AWS vào ngày 
5/12/2019 cũng sẽ là một cơ hội 
tiếp thu, trao đổi những kiến thức 
về trí tuệ nhân tạo và ứng dụng của 
nó. Ngoài ra, thông tin về AWS 
ACTIVATE - chương trình được 
thiết kế và cung cấp miễn phí cho 
các startups cũng sẽ được cập nhật 
tại sự kiện này. 

 Amazon Web Services (AWS) là 
nền tảng đám mây được áp dụng 
rộng rãi và toàn diện nhất thế giới, 

cung cấp hơn 165 dịch vụ đầy đủ 
tính năng từ các trung tâm dữ liệu 
trên toàn cầu. AWS sử dụng cùng 
phần cứng và phần mềm bảo mật để 
xây dựng và vận hành từng khu 
vực, có tính an toàn và bảo mật cao. 
Hàng triệu khách hàng, bao gồm 
các công ty khởi nghiệp phát triển 
nhanh nhất, các doanh nghiệp lớn 
nhất và các cơ quan chính phủ hàng 
đầu, đã và đang tin tưởng AWS để 
phát triển cơ sở hạ tầng của họ 
nhanh hơn với mức chi phí thấp 
hơn. 

 Thông tin về sự kiện này, Ban tổ 
chức sẽ cập nhật liên tục trên 
Website www.2075.com.vn và 
Fanpage Facebook Sàn Công Nghệ 
Vui. Đây cũng là những kênh thông 
tin, truyền thông chính thức tiếp cận 
theo xu hướng 4.0, lần đầu tiên 
được Cục Phát triển thị trường và 
doanh nghiệp KH&CN, Bộ 
KH&CN triển khai nhằm hỗ trợ 
phát triển thị trường KH&CN trên 
các mạng xã hội tại Việt Nam.  

(Theo vusta.vn) 
 
 
 

 Bước tiến đáng khích lệ trong 
cuộc chiến phòng chống sốt xuất 
huyết  

Kết quả nghiên cứu cho thấy 

THÀNH TỰU KH&CN 
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vắcxin TAK-003 đem lại hiệu quả 
đến 80,2% trong việc phòng ngừa 
sốt xuất huyết ở trẻ em và thanh 
thiếu niên trong năm đầu tiên sau 
khi được tiêm đủ liều. 

 
Loại vắcxin mới nhất được sản 

xuất để phòng sốt xuất huyết đem 
lại hiệu quả cao trong việc phòng 
ngừa bệnh, tuy nhiên giới khoa học 
vẫn cần nghiên cứu thêm về tính an 
toàn và hiệu quả của vắcxin này. 

TAK-003 giảm 95% trường hợp 
mắc sốt xuất huyết phải nhập viện. 
Các nhà nghiên cứu cho biết sẽ tiếp 
tục theo dõi kết quả trên trong 3 
năm rưỡi tới. 

Tuy nhiên, kết quả phân tích sơ bộ 
của Takeda cho thấy TAK-003 
không có khả năng bảo vệ những 
trẻ và thanh thiếu niên chưa từng 
mắc khỏi nguy cơ nhiễm loại virus 
sốt xuất huyết tuýp 3 và chưa đủ 
bằng chứng để chứng tỏ có hiệu quả 
ngừa loại virus tuýp 4. 

Mặc dù vậy, các nhà khoa học 
không tham gia nghiên cứu trên 
đánh giá kết quả này rất đáng khích 
lệ khi khả năng bảo vệ của 
vắcxin đạt mức cao. 

Kết quả nghiên cứu năm 2015 cho 

thấy vắcxin ngừa sốt xuất huyết đầu 
tiên trên thế giới Dengvaxia do 
hãng dược phẩm Sanofi Pasteur của 
Pháp sản xuất đem lại hiệu quả 
khoảng 60% trong năm đầu tiên 
theo dõi sau tiêm. 

Tuy nhiên, năm 2017, công ty này 
đưa ra khuyến cáo không nên tiêm 
cho những trẻ chưa từng mắc sốt 
xuất huyết do Dengvaxia làm gia 
tăng nguy cơ mắc căn bệnh này 
trầm trọng hơn. 

Sốt xuất huyết là loại virus do 
muỗi lan truyền phổ biến nhất trên 
thế giới. Mỗi năm, gần 400 triệu 
người trên toàn cầu mắc sốt xuất 
huyết, trong đó 25.000 người tử 
vong. 

Bên cạnh những biện pháp tiêu 
diệt muỗi truyền bệnh, việc điều 
chế vắcxin phòng ngừa sốt xuất 
huyết hiệu quả là yếu tố then chốt 
trong cuộc chiến xóa sổ một trong 
những bệnh lây lan nhanh nhất thế 
giới. 

  (Theo vietnam+) 
 

 Các nhà nghiên cứu Israel 
phát triển lớp phủ chống vi 
khuẩn đa mục đích  
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Hàng trăm ngàn ca tử vong mỗi 
năm trên thế giới được coi là do 
nhiễm trùng bệnh viện, đặt ra thách 
thức đối với các cơ sở chăm sóc sức 
khỏe, bệnh viện, phòng khám và 
viện dưỡng lão. 

Trong một phòng thí nghiệm nhỏ 
ở miền trung Israel, một nhóm các 
nhà nghiên cứu đã tìm ra một lớp 
phủ như một cách chống nhiễm 
trùng. Lớp phủ có thể được đặt trên 
giường bệnh viện và giảm vi khuẩn 
đáng kể. Nó cũng có thể được sử 
dụng trên các bề mặt khác, từ áo 
choàng mà bệnh nhân mặc đến tất 
và thảm. 

Được phát triển bởi Aharon 
Gedanken, giáo sư của Khoa Hóa 
học tại Đại học Bar Ilan, phương 
pháp này sử dụng sóng siêu âm để 
chèn các hóa chất chống vi khuẩn 
vào vải. Quá trình này chủ yếu là 
vật lý, không phải hóa học, mà theo 
Gedanken và nhóm của ông, là lý 
do chính cho khả năng phục hồi của 
lớp phủ. Có một liên kết mạnh mẽ 
giữa các hạt cực nhỏ giữ chúng ở vị 
trí để tiêu diệt vi khuẩn. 

Sonovia, một công ty dệt may của 
Israel, đã mua bản quyền thương 
mại hóa từ Đại học Bar Ilan. Khăn 
trải giường, vỏ gối và đồ ngủ được 
thử nghiệm thành công tại Bệnh 
viện Pirogov ở Bulgaria năm 2013. 

Họ thấy "sự khác biệt về tỷ lệ lây 
nhiễm giữa những người ngủ trên 
tấm vải của chúng tôi và những 
người không", Gedanken giải thích. 
Theo ông, các xét nghiệm đã chứng 
minh giảm ít nhất 50% nguy cơ lây 
bệnh. Công nghệ này có thể được 
áp dụng cho nhiều mục đích chống 
vi khuẩn. Lớp phủ có thể làm cho 
bề mặt chống cháy, chống nước và 
chống mùi. Ví dụ, tất có thể được 
sản xuất với lớp phủ và các hạt 
chống vi khuẩn sẽ ngăn chặn mùi 
hôi. Ngoài ra còn có một lợi thế 
môi trường.  

Gedanken và Sonovia đang tìm 
cách thâm nhập vào thị trường quần 
áo thể thao và ngành công nghiệp 
thời trang. Túi dùng trong siêu thị 
phủ các hạt chống vi khuẩn ăn được 
cũng đang được thử nghiệm, sẽ kéo 
dài thời gian bảo quản trái cây và 
rau quả. 

 (Theo NASATI) 
 

 Có thể dự báo vị trí sét đánh 
nhờ trí tuệ nhân tạo  

 
Tại Trường Kỹ thuật của EPFL, 

Thụy Sĩ, các nhà nghiên cứu trong 
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Phòng thí nghiệm Tương thích điện 
từ do Farhad Rachidi dẫn đầu, đã 
phát triển một hệ thống đơn giản và 
rẻ tiền có thể dự đoán khi nào sét sẽ 
tấn công trong vòng 10 đến 30 phút 
gần nhất, trong bán kính 30 km. Hệ 
thống sử dụng kết hợp dữ liệu khí 
tượng tiêu chuẩn và trí tuệ nhân 
tạo. 

Tiến sĩ Amirhossein Mostajabi 
giải thích: “Các hệ thống hiện tại rất 
chậm và rất phức tạp, và chúng đòi 
hỏi dữ liệu bên ngoài đắt tiền thu 
được từ radar hoặc vệ tinh. Phương 
pháp của chúng tôi sử dụng dữ liệu 
có thể thu được từ bất kỳ trạm thời 
tiết nào. Điều đó có nghĩa là chúng 
tôi có thể bao phủ các vùng xa xôi 
nằm ngoài phạm vi radar và vệ tinh 
và nơi không có mạng truyền 
thông”. 

Hơn thế nữa, vì dữ liệu có thể 
được lấy một cách dễ dàng và trong 
thời gian thực, các dự đoán có thể 
được đưa ra rất nhanh chóng và các 
cảnh báo có thể được đưa ra ngay 
cả trước khi một cơn bão hình 
thành. 

Phương pháp của các nhà nghiên 
cứu EPFL sử dụng thuật toán học 
máy đã được đào tạo để nhận ra các 
điều kiện dẫn đến sét. Để thực hiện 
khóa đào tạo, các nhà nghiên cứu đã 
sử dụng dữ liệu được thu thập trong 

khoảng thời gian mười năm từ 12 
trạm thời tiết Thụy Sĩ, nằm ở cả khu 
vực thành thị và miền núi. 

Bốn thông số đã được tính đến: áp 
suất khí quyển, nhiệt độ không khí, 
độ ẩm tương đối và tốc độ gió. 
Những thông số này tương quan với 
các bản ghi từ hệ thống phát hiện và 
vị trí sét. Sử dụng phương pháp đó, 
thuật toán có thể tìm hiểu các điều 
kiện theo đó sét xảy ra. 

Sau khi thử nghiệm, hệ thống đã 
đưa ra dự đoán đã chứng minh đúng 
gần 80% thời gian. 

Đây là lần đầu tiên một hệ thống 
dựa trên dữ liệu khí tượng đơn giản 
có thể dự đoán sét đánh thông qua 
các tính toán thời gian thực. 
Phương pháp này cung cấp một 
cách đơn giản để dự đoán một hiện 
tượng phức tạp. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 

 Pin mặt trời hữu cơ mới lập kỷ 
lục thế giới về hiệu suất  

Các nhà khoa học từ Đại học 
Friedrichifer Alexander Erlangen-
Nürnberg (FAU, Đức), Trung tâm 
nghiên cứu năng lượng ứng dụng 
(ZAE) của bang Bavaria, Đức và 
Viện Năng lượng tái tạo Helmholtz 
Erlangen-Nürnberg (HI ERN), một 
chi nhánh của Forschungszentrum 
Jülich (thuộc Hiệp hội các Trung 
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tâm nghiên cứu Đức Helmholtz), 
hợp tác với Đại học Công nghệ 
Nam Trung Quốc (SCUT) đã thiết 
kế một mô-đun OPV với hiệu suất 
12,6% trên diện tích 26 cm2, vượt 
30% hiệu suất so với kỷ lục thế giới 
trước đây là 9,7%. 

Đây là giá trị hiệu quả cao nhất 
từng được ghi nhận cho một mô-
đun quang điện hữu cơ. Nó được 
xác nhận bằng phép đo hiệu chuẩn 
được chứng nhận trong các điều 
kiện thử nghiệm tiêu chuẩn của 
phòng thí nghiệm chứng nhận độc 
lập Fraunhofer ISE (Freiburg) vào 
tháng 9-2019. Mô-đun đa bào được 
phát triển tại Trung tâm Solar 
Factory of the Future (Nhà máy mặt 
trời của tương lai) đặt tại Cơ sở 
Nghiên cứu Năng lượng Nürnberg 
(EnCN) trong một phòng thí 
nghiệm màng phủ với chương trình 
thử nghiệm megawatt duy nhất cho 
quang điện màng mỏng, được thiết 
kế và thực hiện với sự hỗ trợ tài 
chính của Bộ Kinh tế bang Bavaria 
(CHLB Đức). 

Pin mặt trời hữu cơ thường bao 
gồm hai thành phần hữu cơ khác 
nhau, sở hữu các tính chất bán dẫn 
cần thiết. Trái ngược với silicon 
được sử dụng thông thường, vốn 
được sản xuất bởi các quá trình 
nóng chảy tốn nhiều năng lượng, 

vật liệu hữu cơ có thể được đưa trực 
tiếp lên màng film hoặc thủy tinh để 
chứa chúng. 

Một mặt, điều này giúp giảm chi 
phí sản xuất, mặt khác, việc sử 
dụng vật liệu linh hoạt, nhẹ cho 
phép thực hiện nhiều ứng dụng mới, 
như thiết bị di động hoặc quần áo, 
ngay cả khi hiệu quả chưa thể so 
sánh với pin mặt trời silicon truyền 
thống. 

Mô-đun ghi nhận bao gồm mười 
hai ô được kết nối tuần tự và có hệ 
số lấp đầy hình học là hơn 95%. Ở 
phần này của khu vực mô-đun đóng 
góp tích cực vào việc phát điện. Đối 
với khu vực hoạt động của nó, mô-
đun thậm chí đạt được hiệu quả 
13,2%. Việc giảm thiểu các khu vực 
không hoạt động đã đạt được thông 
qua cấu trúc laser có độ phân giải 
cao, được phát triển và tối ưu hóa 
trong những năm gần đây tại “Solar 
Factory of the Future”. 

(Theo nhandan.org.vn 
 
 
 

NỮ TIẾN SĨ KHỞI NGHIỆP TỪ 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SÂM 
TỐ NỮ 

Không muốn để kết quả nghiên 
cứu “cất ngăn kéo” TS Nguyễn Thị 
Ngoan (33 tuổi) cùng bạn lập dự án 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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startup đưa sản phẩm ra thị trường. 
Đề tài nghiên cứu tách chiết 

isoflavone trong thân sắn dây củ 
tròn - tên khoa học là Pueraria 
mirifica, thuộc chi Faboideae họ 
đậu (hay còn gọi là sâm tố nữ) được 
TS Nguyễn Thị Ngoan, Viện Hóa 
học, Viện Hàn lâm Khoa học và 
công nghệ Việt Nam cùng cộng sự 
thực hiện từ cuối năm 2015. Với 
nguyên liệu là củ sắn dây củ tròn 
lấy từ Hòa Bình, Sơn La, nhóm 
nghiên cứu đã tách chiết thành công 
isoflavone và xây dựng được quy 
trình chiết xuất. 

 
TS Nguyễn Thị Ngoan (bìa phải) và đồng 

nghiệp tại phòng thí nghiệm Viện Hóa học. 

Chất isoflavone trong sắn dây củ 
tròn được nghiên cứu giúp bổ sung 
nội tiết tố nữ. Nhận thấy hiệu quả 
các chất quý, nhóm nghiên cứu của 
TS Ngoan đã bào chế thử theo dạng 
sản phẩm dùng nội bộ. Sau một thời 
gian dùng thử, nhận được phản hồi 
tốt từ người dùng, nữ tiến sĩ ấp ủ ý 
nghĩ phát triển sản phẩm, thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu. Ý 
tưởng này được Ths Đào Ánh Vân 
hưởng ứng và cả hai hình thành Dự 

án khởi nghiệp Thực phẩm hỗ trợ 
bổ sung nội tiết tố nữ VIG 
Biopharm. 

Sắn dây củ tròn đã được các nhà 
khoa học chứng minh chứa hoạt 
chất estrogen isoflavone mạnh gấp 
100 lần so với các chất từ đậu nành 
và mạnh nhất trong các loài thực 
vật. Ở Việt Nam, người Thái tại các 
tỉnh Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu từ 
xa xưa đã sử dụng sắn dây củ tròn 
để làm đẹp và giữ gìn tuổi xuân. 

 
Sắn củ tròn được nhóm nghiên cứu thu 

mẫu và tách chiết hoạt chất. Ảnh: NVCC 

Nghiên cứu của các nhà khoa học 
Thái Lan, Nhật Bản, Anh Quốc 
cũng cho thấy, các hoạt tính sinh 
học chiết xuất từ sắn dây củ tròn có 
chứa các phyto-estrogen quý, tác 
dụng tương tự nội tiết tố nữ 
estrogen (kích thích sự phát triển 
của các tuyến ngực, giúp ngực nở, 
săn chắc tự nhiên, chống lão hóa 
mạnh như kích thích mọc tóc, 
chống bạc tóc sớm, giúp da căng 
mịn, giảm nếp nhăn và tàn 
nhang...). Trong một thử nghiệm 
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lâm sàng được thực hiện tại Thái 
Lan và Anh đã xác định được tỷ lệ 
phụ nữ sử dụng bột chiết xuất từ củ 
Sâm tố nữ (liều 800mg/ngày trong 2 
tháng) có hiệu quả làm nở ngực là 
82% và săn chắc ngực là 88%.  

Lý giải về việc bắt tay cùng TS 
Ngoan khởi nghiệp, Ths Đào Ánh 
Vân cho biết, từng công tác tại Viện 
sinh thái và tài nguyên sinh vật, 
Viện hàn lâm Khoa học và Công 
nghệ Việt Nam, chị cũng băn khoăn 
khi nhiều đề tài nghiên cứu được 
nghiệm thu có giá trị và ý nghĩa 
nhưng chưa được ứng dụng thực 
tiễn. Có nghiên cứu đã sản xuất thử 
nghiệm nhưng chỉ dừng ở quy mô 
nhỏ hoặc ra thị trường được một 
thời gian ngắn rồi "chết yểu" do 
không được nhiều người biết đến. 
Vì vậy chị mong muốn kết hợp với 
các nhà khoa học, đưa kết quả 
nghiên cứu tới nhiều người sử dụng 
hơn.  

Ở góc độ của mình, TS Ngoan tự 
tin với vốn kiến thức hóa học được 
rèn giũa từ Đại học Khoa học tự 
nhiên, tiếp đến là Đại học Dược Hà 
Nội, rồi hai năm nghiên cứu tại 
Trường Pusan Hàn Quốc.  

Hiện nhóm khởi nghiệp đã hoàn 
thiện các thủ tục cấp phép để sản 
phẩm từ cây sâm tố nữ đến tay 
người tiêu dùng. Vùng trồng 

nguyên liệu sắn củ tròn cũng được 
nhóm bắt tay với bà con ở Lào Cai, 
đảm bảo cung ứng đầu vào. 

TS Ngoan mong muốn tạo thành 
chuỗi, từ nghiên cứu đến nuôi 
trồng, sản xuất... để tạo thêm việc 
làm cho bà con nông dân. Khi đó 
sản phẩm mới có thể phát triển bền 
vững. Chị đang nghiên cứu tiếp, thử 
nghiệm một số dòng sản phẩm làm 
đẹp gồm cả mỹ phẩm và thực phẩm 
chức năng, dự định đăng ký một số 
sản phẩm để thương mại hóa. 

 (Theo vnexpress.net) 
 

 
 
VIỆT - ÚC TĂNG CƯỜNG 
THƯƠNG MẠI HOÁ KẾT QUẢ 
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ 
ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm từ Úc 
về thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu khoa học và đưa ra các đề xuất 
để tăng cường chương trình quốc 
gia về thương mại hóa kết quả 
nghiên cứu khoa học tại Việt Nam, 
chiều 31/10/2019, tại Hà Nội, Cục 
Phát triển thị trường và doanh 
nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) đã 
phối hợp với CSIRO (Cơ quan 
nghiên cứu KH&CN Úc) tổ chức 
Hội thảo “Hợp tác Việt - Úc nhằm 
tăng cường thương mại hóa kết quả 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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nghiên cứu khoa học và đổi mới 
sáng tạo”. 

Phát biểu tại Hội thảo, Thứ trưởng 
Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cho biết: 
Việt Nam đang phải đối mặt với 
nhiều khó khăn, thách thức do năng 
lực nghiên cứu của các trường đại 
học, viện nghiên cứu còn hạn chế, 
đặc biệt năng lực hấp thụ và tiếp 
nhận công nghệ của doanh nghiệp 
còn nhiều bất cập. Bên cạnh đó, khu 
vực doanh nghiệp vẫn chiếm tỷ 
trọng nhỏ trong tổng chi cho nghiên 
cứu và triển khai (R&D), mức độ 
đổi mới sáng tạo (ĐMST), hạ tầng 
KH,CN&ĐMST thiếu đồng bộ. 

Để giải quyết những khó khăn 
trên, một trong những nhiệm vụ ưu 
tiên của Việt Nam là đẩy mạnh hiệu 
quả thương mại hóa kết quả nghiên 
cứu, nâng cao năng lực ĐMST để 
doanh nghiệp có thể giành được vị 
trí cao hơn trong chuỗi giá trị toàn 
cầu, nâng cao năng lực nghiên cứu 
của các tổ chức KH&CN. Vì vậy, 
trong thời gian qua Việt Nam chủ 
trương đẩy mạnh đầu tư vào khoa 
học, công nghệ nhằm điều chỉnh hệ 
thống ĐMST theo hướng tập trung 
vào các doanh nghiệp, đặt doanh 
nghiệp vào trung tâm của hệ thống. 

“Thông qua Hội thảo này Việt 
Nam có thể học hỏi kinh nghiệm từ 
các chuyên gia của Úc cũng như 

tăng cường hợp tác với Úc để tiếp 
tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh 
hơn nữa hiệu quả thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu, thúc đẩy phát 
triển hệ sinh thái ĐMST cấp quốc 
gia, khu vực, góp phần phát triển 
kinh tế - xã hội”, Thứ trưởng Bùi 
Thế Duy bày tỏ mong muốn. 

 Tại Hội thảo, ông Phạm Đức 
Nghiệm – Phó Cục trưởng Cục Phát 
triển thị trường và doanh nghiệp 
KH&CN đã giới thiệu chương trình 
quốc gia về phát triển thị trường 
KH&CN đến năm 2020 và phương 
hướng 2021-2030. Theo đó, mục 
tiêu của chương trình giai đoạn 
2021 - 2030 sẽ tiếp tục hoàn thiện 
thể chế chính sách để phát triển thị 
trường KH&CN trong bối cảnh 
mới; Phát triển nguồn cung, nguồn 
cầu của thị trường KH&CN; Thiết 
lập và hình thành mạng lưới các 
định chế trung gian; Nâng cao hiệu 
quả xúc tiến chuyển giao, thương 
mại hóa công nghệ, tài sản trí tuệ, 
kết quả nghiên cứu của Viện 
trường. 

Bên cạnh đó, ông Phạm Đức 
Nghiệm cũng cho biết thêm: Định 
hướng của chương trình giai đoạn 
2021 -2030 sẽ tập trung hỗ trợ vào 
3 nhóm dự án (gồm Dự án nâng cao 
năng lực và phát triển mạng lưới tổ 
chức trung gian; Dự án hỗ trợ 
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thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ, 
tài sản trí tuệ; Dự án xúc tiến phát 
triển thị trường KH&CN); 01 nhóm 
đề án (Thí điểm hợp tác công tư 
trong đầu tư phát triển sàn giao dịch 
công nghệ/trung tâm giao dịch công 
nghệ quốc gia); 01 nhóm đề tài 
(Nghiên cứu hoàn thiện thể chế 
chính sách tạo đột phá trong phát 
triển thị trường khoa học và công 
nghệ). 

Ông Duncan Ferguson, Quản lý 
thương mại, Bộ phận Lương thực 
và Nông nghiệp, CSIRO cũng đã 
trình bày tổng quan về các cách tiếp 
cận khác nhau để nghiên cứu và 
hợp tác trong ngành sản xuất nhằm 
hỗ trợ khả năng ĐMST về kết quả 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học. Ông Duncan Ferguson 
cũng chia sẻ thêm tổng quan về 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu 
khoa học Úc từ năm 2015; những 
chính sách của chính phủ hỗ trợ đối 
với các nhóm đối tượng khác nhau 
trong hệ sinh thái ĐMST bao gồm 
cả hệ sinh thái ĐMST quốc gia, các 
cơ quan thương mại hóa tại các viện 
nghiên cứu và các trường đại học. 
Theo ông Duncan Ferguson, trong 
hệ sinh thái ĐMST, nhà nước đóng 
vai trò quan trọng trong việc kết nối 
các thành tố trong hệ sinh thái, hỗ 

trợ về tài chính cũng như nâng cao 
năng lực cho cả khối nghiên cứu và 
tư nhân. 

 Hội thảo là cơ hội tốt nhằm cung 
cấp cho các nhà hoạch định chính 
sách ý kiến từ các cơ sở khoa học 
công nghệ, hiệp hội doanh nghiệp, 
các viện nghiên cứu công, các 
trường đại học để cải thiện các 
chính sách thúc đẩy thương mại hóa 
kết quả nghiên cứu khoa học tại 
Việt Nạm và chương trình quốc gia 
về phát triển thị trường KH&CN 

2021-2030.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

KHAI MẠC DIỄN ĐÀN QUỐC 
TẾ VỀ ĐO LƯỜNG 

Diễn đàn Đo lường Pháp định 
Châu Á – Thái Bình Dương 
(APLMF) lần thứ 26 thảo luận về 
giải pháp đo lường giúp giảm hàng 
rào trong thương mại. 

Diễn đàn APLMF lần thứ 26 khai 
mạc sáng 7/11 tại Quảng Ninh, với 
sự tham dự của Thứ trưởng Bộ 
Khoa học và Công nghệ cùng 100 
đại biểu là đại diện Lãnh đạo các tổ 
chức đo lường pháp định từ 20 quốc 
gia thành viên trong khu vực Châu 
Á – Thái Bình Dương trong đó có 
một số nền kinh tế lớn trên thế giới 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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như Mỹ, Nhật Bản, các Tổ chức 
quốc tế về Đo lường Pháp định 
(OIML), Chương trình Đo lường 
Châu Á - Thái Bình Dương 
(APMP), Viện Vật lý kỹ thuật Đức 
(PTB), Hợp tác Công nhận Châu Á 
- Thái Bình Dương (APAC), Hiệp 
hội các quốc gia Đông Nam Á 
(ASEAN)... 

Hàng năm, APLMF luân phiên tổ 
chức hội nghị tại các quốc gia thành 
viên để thảo luận về kết quả hoạt 
động của các nhóm công tác, tình 
hình triển khai và lên kế hoạch hoạt 
động của APLMF cũng như kết nối 
và mở rộng các hoạt động hợp tác 
giữa các tổ chức đo lường thành 
viên. Sự kiện là dịp để thúc đẩy 
phát triển đo lường pháp định trong 
khu vực hỗ trợ việc phát triển kinh 
tế các nước thành viên. 

Các quốc gia sẽ đưa ra những 
quy định chung để đảm bảo tính 
thống nhất và độ chính xác cần 
thiết của các phép đo với chi phí ít 
nhất; đảm bảo độ chính xác của 
phương tiện đo để công bằng giữa 
người mua và người bán trong định 
lượng hàng hoá, dịch vụ mua bán 
và thanh toán. Vị trí, vai trò và ý 
nghĩa của đo lường pháp định càng 
thể hiện rõ nét ở một số ngành 
nghề mũi nhọn như ngành điện lực, 
dầu khí, xăng dầu... Ví dụ về đo 

lường dầu thô xuất khẩu, nếu dụng 
cụ đo có sai số 1% thì hàng năm có 
thể gây ra sự thất thoát của khoảng 
110.000 tấn dầu (với sản lượng 
khai thác dầu tính năm 2018) 
tương đương với tổn thất khoảng 
42 triệu USD. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thứ 
trưởng Trần Văn Tùng đánh giá 
cao sáng kiến của diễn đàn. Ông 
cho biết, nền tảng pháp lý cao nhất 
của Việt Nam trong đo lường hiện 
nay là Luật Đo lường được Quốc 
hội thông qua năm 2011, có hiệu 
lực tháng 7/2012. Các văn bản quy 
định cụ thể dưới luật cũng như các 
văn bản kỹ thuật đo lường sau đó 
được ban hành là kết quả của nhiều 
năm hợp tác với các tổ chức quốc 
tế và khu vực về đo lường trong đó 
có APLMF. 

"APLMF thông qua sự hỗ trợ của 
PTB qua chương trình MEDEA 
cũng như các nhóm công tác 
chuyên môn giúp đào tạo nhân lực 
và cập nhật kiến thức với những 
văn bản quốc tế mới nhất, giúp 
Việt Nam xây dựng hệ thống các 
quy định về đo lường phù hợp với 
điều kiện ở trong nước và thông lệ 
quốc tế", Thứ trưởng Tùng nói và 
cho rằng việc hợp tác và thừa nhận 
lẫn nhau giữa các tổ chức đo lường 
pháp định của các thành viên sẽ tạo 
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sân chơi chung của hệ thống đo 
lường toàn cầu, giúp doanh nghiệp 
thuận lợi, giảm thiểu hàng rào 
thương mại không cần thiết và mở 
rộng thị trường. 

   (Theo vnexpress.net) 
 

LỄ KÝ KẾT BẢN GHI NHỚ 
HỢP TÁC TRONG LĨNH VỰC 
TIÊU CHUẨN HOÁ 

Ngày 12/11, tại Tổng cục Tiêu 
chuẩn Đo lường Chất lượng 
(TCĐLCL) đã diễn ra lễ ký kết bản 
ghi nhớ (MoU) giữa Tổng cục 
TCĐLCL và Cục Quản lý Tiêu 
chuẩn hóa Trung Quốc (SAC). 

Tham dự lễ ký kết có ông Trần 
Văn Vinh - Tổng cục trưởng Tổng 
cục TCĐLCL, cùng đại diện một 
số đơn vị trong Tổng cục. Phía 
SAC có ông TIAN Shihong - Thứ 
trưởng Cơ quan Quản lý Thị 
trường Nhà nước Trung Quốc 
(SAMR) kiêm Cục trưởng SAC 
cùng đại diện một số đơn vị của 
SAMR và SAC. 

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng cục 
trưởng Trần Văn Vinh cho hay, 
Việt Nam và Trung Quốc rất gần 
nhau, chính vì vậy giao lưu về mặt 
hàng hóa hàng năm đạt gần 20 tỷ 
USD. Thời gian tới thỏa thuận hợp 
tác sẽ tập trung vào các vấn đề tiêu 
chuẩn, giao lưu thông tin, tuy 

nhiên quan trọng hơn là chờ đợi sự 
thừa nhận đánh giá kết quả phù 
hợp hàng hóa giữa hai biên giới, 
hàng hóa xuất khẩu từ Việt Nam 
sang Trung Quốc và từ Trung 
Quốc sang Việt Nam sẽ được thừa 
nhận lẫn nhau. 

Bên cạnh đó, Tổng cục trưởng 
Trần Văn Vinh mong muốn sớm 
có kết quả liên quan đến truy xuất 
nguồn gốc để làm sao thuận lợi hóa 
thương mại giữa hai bên. 

Cũng tại lễ ký kết, ông TIAN 
Shihong - Thứ trưởng SAMR kiêm 
Cục trưởng SAC hy vọng được 
hợp tác với phía Việt Nam để xây 
dựng bộ tiêu chuẩn phù hợp và có 
thể ký kết nhiều biên bản hợp tác 
hơn nữa với phía Viêt Nam. 

Thời gian qua, hợp tác về tiêu 
chuẩn đo lường chất lượng giữa 
Việt Nam và Trung Quốc luôn 
được duy trì thông qua các tổ 
chức quốc tế, khu vực mà Tổng 
cục và SAC là thành viên như Tổ 
chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế 
(ISO), Ủy ban Kỹ thuật điện quốc 
tế (IEC), APEC/SCSC. Trong đó, 
hai bên tiến hành trao đổi đoàn cấp 
cao (Phó Cục trưởng SAC thăm 
Tổng cục tháng 4/2018, đoàn Tổng 
cục trưởng Trần Văn Vinh tham 
gia với Bộ Xây dựng). Phía Trung 
Quốc mời Việt Nam tham dự các 
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hội nghị, hội thảo quốc tế về tiêu 
chuẩn hóa do Trung Quốc chủ trì 
như Diễn đàn tiêu chuẩn hóa Trung 
Quốc-ASEAN tại Nam Ninh tháng 
9/2019. 

Tổng cục TCĐLCL đánh giá cao 
quan hệ hợp tác với SAC trong 
thời gian qua thông qua việc trao 
đổi đoàn cấp cao và phía Trung 
Quốc mời Việt Nam tham dự hội 
nghị, hội thảo do Trung Quốc chủ 
trì. Thời gian tới, Tổng cục mong 
muốn hai bên thúc đẩy hợp tác 
thông qua các tổ chức quốc tế, khu 
vực mà Tổng cục và SAC là thành 
viên. 

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả 
nội dung của MoU sẽ ký kết, tập 
trung vào vấn đề hài hòa tiêu 
chuẩn quốc gia với tiêu chuẩn quốc 
tế, chấp nhận tiêu chuẩn của Trung 
Quốc và ngược lại đối với các lĩnh 
vực quan tâm của mỗi bên nhưng 
chưa có tiêu chuẩn quốc tế, chia sẻ 
thông tin danh mục tiêu chuẩn 
quốc gia. Ngoài ra, đẩy mạnh hợp 
tác về truy xuất nguồn gốc đối với 
các mặt hàng xuất nhập khẩu của 
Việt Nam và Trung Quốc. 

Tổng cục cũng khuyến khích hợp 
tác giữa các đơn vị trực thuộc 
Tổng cục và các đơn vị liên quan 
của SAMR. 

(Theo vietq.vn) 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Công nghệ mới biến khí thải 
thành nhiên liệu tái tạo 

Công ty công nghệ sinh học 
LanzaTech đã phát triển một giải 
pháp mới để biến khí thải thành hợp 
chất ethanol, một loại nhiên liệu tái 
tạo thường được sử dụng trong 
xăng dầu tại Mỹ. 

Jennifer Holmgren, CEO của 
LanzaTech cho biết, thay vì để khí 
thải carbon thải ra từ một nhà máy 
thép, chúng tôi thu giữ chúng, đưa 
chúng vào lò phản ứng sinh học và 
lên men, giống như sản xuất bia, để 
sản xuất ethanol. 

Chìa khóa của quá trình này là 
một loại vi khuẩn ăn khí thải được 
phát triển đặc biệt cho quá trình lên 
men. Công ty cho biết, vi khuẩn ăn 
khí thải, thay vì ăn đường hoặc ngô, 
để tạo ra ethanol. Đây là một loại vi 
khuẩn tự nhiên và công ty 
LanzaTech đã nghiên cứu, phát 
triển để tối ưu hóa nó. 

Năm ngoái, LanzaTech đã lắp đặt 
hệ thống đầu tiên tại một nhà máy 
thép ở Trung Quốc. Công ty đã tái 
chế từ khí carbon để tạo ra chín 
triệu lít nhiên liệu ethanol, có thể 
kết hợp với nhiên liệu máy bay để 
cung cấp năng lượng cho các máy 

TIN NGẮN KH&CN 
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bay thương mại. 
Tháng 10-2018, LanzaTech hợp 

tác với hãng Virgin Atlantic và 
Boeing để cung cấp một phần năng 
lượng cho chuyến bay thương mại 
đầu tiên (từ Orlando, Florida đến 
Gatwick, Anh) sử dụng nhiên liệu 
máy bay của LanzaTech. 

Hiện nay, LanzaTech đã huy động 
được hơn 250 triệu USD từ các nhà 
đầu tư trong 14 năm qua, công ty 
đang mở rộng sang các ngành công 
nghiệp ngoài các nhà máy thép và 
phát triển các chủng vi khuẩn mới 
để có thể sản xuất ra các nguyên 
liệu cho những thứ, như: nylon, 
cao-su và nhựa. 

Các giải pháp thay thế xanh ngày 
càng quan trọng để chống lại mối 
đe dọa ngày càng tăng của biến đổi 
khí hậu. Nhiệt độ của trái đất đang 
trên đà tăng 1,5 độ C vào năm 
2050. Các nhà khoa học dự đoán 
rằng, chúng ta có thể thấy tác động 
có hại của khí hậu nếu lượng khí 
thải carbon trên toàn cầu không 
giảm mạnh. 

Julio Friedman, một học giả 
nghiên cứu cao cấp tại Trung tâm 
Chính sách năng lượng toàn cầu tại 
Đại học Columbia cho biết, thật ấn 
tượng khi một công ty biến CO2 
thành nhiên liệu, có thể sinh lợi và 
đạt quy mô thương mại, tuy nhiên 

vẫn còn nhiều việc cần phải làm. 
LanzaTech tin tưởng rằng, trong 

ba năm tới, lượng carbon sẽ giảm 
đáng kể. Các công ty khác cũng 
đang phát triển và đang tìm cách 
với nhiều sáng tạo nhằm cắt giảm 
khí thải toàn cầu. Đặc biệt, như: 
Công ty Cambrian có trụ sở tại 
Massachusetts, đã biến nước thải bị 
ô nhiễm thành năng lượng tái tạo và 
Công ty Enerkem của Canada, đã 
chiết xuất carbon từ rác và chuyển 
đổi thành khí đốt, có thể được sử 
dụng để sản xuất nhiên liệu sinh 
học. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 

 Robot phân loại rác sử dụng 
trí tuệ nhân tạo 

 
Robot phân loại rác của Trung Quốc 

Ngày 5/11, Trung Quốc đã giới 
thiệu mẫu robot phân loại rác tự 
động mới tại Triển lãm Nhập khẩu 
Quốc tế (CIIE) lần thứ 2 diễn ra tại 
thành phố Thượng Hải. Thiết bị này 
là sản phẩm của công ty chuyên sản 
xuất robot công nghiệp ABB. 

Robot phân loại rác là sự kết hợp 
giữa robot 2 cánh tay có tên là 



Số 283 - 11/2019 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 27 

YuMi và robot xử lý vật liệu IRB 
1200. 

YuMi có nhiệm vụ phân loại rác 
thành 4 nhóm khác nhau, từ chất 
thải nguy hiểm đến vật liệu có thể 
tái chế. Rác sau khi phân loại được 
chuyển tới robot IRB 1200 bằng 
băng chuyền, nơi chúng được thu 
gom để tái chế. 

Ông Cui Hengfeng, kỹ sư của 
ABB, hệ thống sử dụng trí tuệ nhân 
tạo (AI) và công nghệ máy học 
(machine learning), cho phép nhận 
dạng thêm các loại rác thải mới có 
thể được tạo ra trong tương lai. 
Robot có khả năng tự học hỏi và 
nâng cấp để vận hành tốt hơn trong 
một quy trình kỹ thuật số hoàn toàn 
tự động. 

Thiết bị còn có thể tùy chỉnh để sử 
dụng trong nhiều lĩnh vực khác như 
kiểm tra chất lượng, quản lý sản 
phẩm trên dây chuyền lắp ráp và 
phân loại vật liệu.  

(Theo chinhphu.vn) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 Thủ tướng bổ nhiệm Thứ 
trưởng Bộ KH&CN 

 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc 
vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Lê 
Xuân Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch 
- Tài chính, Bộ KH&CN giữ chức 
vụ Thứ trưởng Bộ KH&CN. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao quyết định 

cho Thứ trưởng Lê Xuân Định 

Như vậy, Bộ KH&CN hiện có các 
lãnh đạo gồm Bộ trưởng Chu Ngọc 
Anh và 4 Thứ trưởng: Trần Văn 
Tùng, Phạm Công Tạc, Bùi Thế 
Duy, Lê Xuân Định. 

Chiều 4/11, thừa ủy quyền của 
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 
Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh đã trao 
quyết định của Thủ tướng Chính 
phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ 
trưởng đối với đồng chí Lê Xuân 
Định, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài 
chính thuộc Bộ KH&CN. 

Trước khi được bổ nhiệm giữ 
chức Thứ trưởng Bộ KH&CN, ông 
Lê Xuân Định đã đảm nhận nhiều 
chức vụ quan trọng trong lĩnh vực 
KH&CN như: Cục trưởng Cục 
Thông tin KH&CN Quốc gia (từ 
năm 2013 đến năm 2017); Vụ 
trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính (từ 
năm 2017 đến tháng 10/2019)...  

(Theo chinhphu.vn) 
 

 Cuộc thi Hack4Growth: “Tinh 
luyện” ý tưởng thành cơ hội khởi 
nghiệp  
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Các ý tưởng đổi mới sáng tạo 
(ĐMST) về ứng phó biến đổi khí 
hậu, du lịch bền vững, nông nghiệp 
sạch, bình đẳng cơ hội, giáo dục 
toàn dân, phát triển đô thị, an toàn 
sức khỏe cộng đồng... sẽ được “tinh 
luyện” thành cơ hội khởi nghiệp tại 
Cuộc thi Hack4Growth do Hội 
Khoa học và Chuyên gia Việt Nam 
toàn cầu (AVSE Global) tổ chức. 

 
Việt Nam là quốc gia có nền kinh 

tế đang phát triển với tốc độ chóng 
mặt, do đó cũng đối mặt với nhiều 
vấn đề nóng bỏng ở các cấp độ, 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 
Câu hỏi đặt ra là “Liệu những vấn 
đề này, dù ở cấp độ vĩ mô hay vi 
mô, có thể giải quyết bằng những 
giải pháp ĐMST hay không?” 

Các giải pháp ĐMST thường dựa 
trên nền tảng khoa học, công nghệ, 
tri thức hoặc mô hình kinh doanh 
mới có khả năng tăng trưởng nhanh. 
Do đó, cuộc thi Hack4Growth được 
Hội Khoa học và Chuyên gia Việt 
Nam toàn cầu (AVSE Global) tổ 
chức nhằm hướng đến các cá nhân, 
startup có khả năng đưa ra những ý 

tưởng ĐMST mang tính ứng dụng 
cao. 

Cuộc thi nhắm đến một loạt đề tài 
thiết thân như biến đổi khí hậu, du 
lịch bền vững, nông nghiệp sạch, 
bình đẳng cơ hội, giáo dục toàn 
dân, phát triển đô thị, an toàn sức 
khỏe cộng đồng. 

Hack4Growth sẽ kéo dài 5 tháng, 
từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020, 
với một loạt khóa đào tạo nối tiếp, 
buổi cố vấn với những huấn luyện 
viên và chuyên gia khởi nghiệp đến 
từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Hành trình của cuộc thi bao gồm: 
Đăng ký: Trước ngày 15/12/2019. 

Thông tin chi tiết 
tại https://www.vietnaminnovationli
nks.org/vi/hack4growth-vn/. 

Vòng sơ loại (Tháng 12/2019): 
Chọn 20 đội để phát triển ý tưởng. 

Vòng tăng tốc (Tháng 12/2019 - 
03/2020): Đào tạo cùng các huấn 
luyện viên/Cố vấn, hoàn thiện bản 
mẫu của giải pháp. 

Vòng chung kết (23/3/2019): 
Đánh giá và phản biện giữa 20 đội 
và ban giám khảo, chọn ra 3 đội 
xuất sắc nhất và các đội giành các 
giải thưởng khác. 

Lễ trao giải (27/03/2019): Công 
bố các đội đoạt giải tại sự kiện 
Vietnam Innovation Links. 

Cuộc thi có cơ cấu giải thưởng 
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hấp dẫn với Giải Nhất: 10.000 
USD, Giải Nhì: 7.000 USD, Giải 
Ba: 5.000 USD. 10 giải thưởng đặc 
biệt: Tài trợ chuyến thăm quan đến 
vườn ươm khởi nghiệp Station F 
(Pháp) lớn nhất châu Âu. 

Các đội thắng cuộc có cơ hội dùng 
bữa với một trong những CEO Việt 
Nam thành công nhất để kết nối 
quan hệ. Đồng thời có khả năng gặp 
gỡ với hơn 20 nhà đầu tư nổi tiếng 
quốc tế và kết nối với mạng lưới 
hơn 200 chuyên gia của AVSE 
Global. 

AVSE Global, thành lập năm 
2011, là một mạng lưới các chuyên 
gia và nhà khoa học của Việt Nam 
trên khắp toàn cầu, quy tụ những 
nhân tài trên nhiều lĩnh vực. Sứ 
mệnh của AVSE Global là lấy khoa 
học, công nghệ, và văn hoá làm nền 
tảng, nhằm thúc đẩy Việt Nam phát 
triển bền vững. 

 (Theo khoahocphattrien.vn) 
 

 Bảo mật thông tin trong kết nối 
vạn vật  

Ngày 13-11, tại TP Hồ Chí Minh, 
Bộ Thông tin và Truyền thông tổ 
chức hội thảo và triển lãm quốc tế 
về Internet vạn vật và Bảo mật 
thông tin (Smart IoT & Cyber 
Security 2019. Hơn 1.000 đại biểu 
đến từ T.Ư, doanh nghiệp trong và 

ngoài nước, các chuyên gia cùng 
dự. 

 
Các đại biểu tìm hiểu về công nghệ IoT tại 
hội thảo do các doanh nghiệp giới thiệu. 

Thông qua chuyên đề “Khai thác 
tiềm năng IoT (Internet of Things) 
trong quá trình chuyển đổi số”, các 
đại biểu tham dự đã giới thiệu, phân 
tích và thảo luận những ứng dụng 
IoT mới nhất trong các lĩnh vực 
như: hệ thống quản lý giao thông 
thông minh, quản lý tòa nhà thông 
minh, tiết kiệm năng lượng; vai trò 
của các công nghệ (điện toán biên, 
điện toán mây…) trong quá trình 
triển khai IoT và bảo đảm an toàn 
thông tin. 

Đối với chuyên đề “Quản lý an 
toàn thông tin trong thế giới IoT” 
cũng cập nhật những xu hướng tấn 
công an ninh mạng thế hệ mới và 
giới thiệu các giải pháp bảo mật, 
đồng thời cung cấp cho các doanh 
nghiệp kiến thức, kinh nghiệm để 
chuyển đổi chiến lược bảo mật 
thông tin theo hướng chủ động và 
tự động. 

Thời gian qua, Bộ Thông tin và 
Truyền thông đã tích cực, chủ động 
phối hợp các đơn vị liên quan, 
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doanh nghiệp, tập đoàn công nghệ 
lớn nhằm thúc đẩy quá trình hiện 
thực hóa tương lai internet, kết nối 
vạn vật nói riêng và quá trình 
chuyển đổi số nói chung tại Việt 
Nam. Tại nước ta, cũng xuất hiện 
ngày càng nhiều trung tâm điều 
hành thành phố thông minh. 

Tuy nhiên, khi nhiều kết nối được 
thiết lập thì càng nhiều dữ liệu được 
ảo hóa và trở trành mục tiêu tấn 
công của tội phạm công nghệ cao. 
Trong bối cảnh IOT đang trên đà 
phát triển bùng nổ thì việc nhanh 
chóng cải thiện năng lực dự báo, 
phòng ngừa và ứng phó với các lỗ 
hổng an toàn, an ninh thông tin thế 
hệ mới là một trong những mối 
quan tâm hàng đầu. 

Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa 
phương đang triển khai xây dựng đề 
án thành phố thông minh, giai đoạn 
2017-2020, tầm nhìn đến 2025, Phó 
Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh 
Trần Vĩnh Tuyến cho biết: Thời 
gian qua, thành phố Hồ Chí Minh 
đang triển khai mạnh mẽ các ứng 
dụng công nghệ thông tin để giải 
quyết các vấn đề nóng trong các 
lĩnh vực như: giao thông, y tế, môi 
trường… Thành phố cũng đang 
triển khai đề án xây dựng thành phố 
thông minh, trong giai đoạn đầu tập 
trung vào việc xây dựng hạ tầng đô 

thị thông minh, trong đó có khung 
kiến trúc về đô thị thông minh cho 
các quận, huyện, sở, ngành; xây 
dựng trung tâm dữ liệu mã nguồn 
mở trên cơ sở kết nối được thông 
tin của các doanh nghiệp, trung 
ương. Thời gian tới, thành phố sẽ 
thành lập công ty về an toàn thông 
tin để kêu gọi các nguồn lực giúp 
thành phố trong vấn đề này, vừa 
bảo đảm nhu cầu kết nối vừa bảo 
mật được thông tin. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Hội thảo về Đề án Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
tỉnh BR-VT 

Chiều ngày 14/11, Sở KH&CN 
đã phối hợp với Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Công nghệ tỉnh tổ chức 
Hội thảo về Đề án thành lập Trung 
tâm Đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp tỉnh BR-VT. Tham dự có 
ông Mai Thanh Quang – GĐ Sở 
KH&CN, ông Ngô Xuân Khoát - 
Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng 
Kỹ thuật Công nghệ tỉnh, ông Trần 
Lê Quan Ngọc - Chuyên gia Viện 
Nghiên cứu Công nghệ Sản xuất 
Singapore (SIMTECH), ông 
Nguyễn Hoa Cương – Giám đốc 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc 
gia - Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng 
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các đại biểu là đại diện lãnh đạo 
các Sở, Ban, Ngành, Tỉnh đoàn, 
các trường ĐH, CĐ, các tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài 
tỉnh. 

Việc thành lập Trung tâm Đổi 
mới sáng tạo (ĐMST) và khởi 
nghiệp với mục tiêu hỗ trợ hoạt 
động ĐMST doanh nghiệp nhằm 
tăng năng suất lao động, nâng cao 
khả năng cạnh tranh của nền kinh 
tế trong bối cảnh cuộc cách mạng 
công nghiệp 4.0, thu hút nhân lực 
chất lượng cao, giải quyết việc 
làm, tăng thu ngân sách, là hạt 
nhân thúc đẩy sự phát triển của hệ 
sinh thái ĐMST tỉnh; Hỗ trợ ươm 
tạo và phát triển các dự án khởi 
nghiệp ĐMST từ nhà khoa học 
quốc tế, chuyên gia, giảng viên, 
sinh viên, cá nhân khởi nghiệp, gia 
tăng số lượng và chất lượng doanh 
nghiệp khởi nghiệp ĐMST trên địa 
bàn tỉnh; Kết nối các trung tâm, cơ 
sở hỗ trợ ĐMST và khởi nghiệp 
trong nước và quốc tế, các nhà 
khoa học, chuyên gia, tổ chức cá 
nhân có hoạt động nghiên cứu 
khoa học, phát triển công nghệ và 
các doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt 
động ĐMST gắn với nhu cầu của 
thị trường; Đến năm 2025, hỗ trợ ít 
nhất 500 lượt doanh nghiệp thực 
hiện các hoạt động liên quan đến 

ĐMST và khởi nghiệp trên địa bàn 
tỉnh BR-VT. Tổng mức đầu tư của 
dự án khoảng 250 tỷ đồng từ 
nguồn ngân sách tỉnh và được phân 
kỳ thành các giai đoạn để thực 
hiện, dự kiến đến năm 2023 thì 
hoàn thành. 

Theo dự thảo Trung tâm ĐMST 
và khởi nghiệp tỉnh BR-VT có tên 
tiếng Anh là Ba Ria - Vung Tau 
Innovation Center (BIC), là đơn vị 
sự nghiệp khoa học và công nghệ 
công lập trực thuộc Trường Cao 
đẳng Kỹ thuật Công nghệ tỉnh BR-
VT. Trung tâm hoạt động theo cơ 
chế tự chủ, chịu trách nhiệm về 
thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ  
máy, biên chế và tài chính theo quy 
định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-
CP ngày 14/06/2016 của Chính 
phủ Quy định cơ chế tự chủ của tổ 
chức khoa học và công nghệ công 
lập. 

Tại hội thảo, các đại biểu, chuyên 
gia đã chia sẻ kinh nghiệm triển 
khai một số mô hình về khởi 
nghiệp ĐMST như: Trung tâm đổi 
mới sáng tạo Quốc gia (NIC); 
Trung tâm ĐMST tại Viện Nghiên 
cứu công nghệ sản xuất Singapore 
(SIMTech); kinh nghiệm ươm tạo 
DN công nghệ cao tại TP. Hồ Chí 
Minh... Tại hội thảo, các đại biểu 
cho biết, sẽ sẵn sàng hỗ trợ, hợp 
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tác và chia sẻ kinh nghiệm cho 
Trung tâm ĐMST và khởi nghiệp 
tỉnh BR-VT và các DN khởi 
nghiệp đổi mới tại BR-VT. 

   (Theo Sở KH&CN) 
 

 Bồi dưỡng nghiệp vụ và nhận 
thức về quản lý ứng phó sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân 

Sáng ngày 14/11, Sở KH&CN đã 
tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ 
và nhận thức về quản lý ứng phó 
sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân. 
Tham dự lớp huấn có ông Nguyễn 
Kim Trường – PGĐ Sở KH&CN, 
ông Đỗ Hữu Hiền - PGĐ Sở 
KH&CN, ông Trương Quốc Hoài – 
Cục An toàn bức xạ hạt nhân làm 
báo cáo viên cùng các đại diện 
lãnh đạo của các sở, ban, ngành, 
UBND các huyện, thị xã và TP 
trực thuộc tỉnh, đại diện lãnh đạo 
và người phụ trách an toàn của 
các cơ sở bức xạ trong  công 
nghiệp và y tế trên địa bàn tỉnh. 

Khoá tập huấn với mục tiêu tăng 
cường hiệu lực, hiệu quả quản lý 
nhà nước trong lĩnh vực năng 
lượng nguyên tử tại địa phương. 
Đồng thời, bồi dưỡng kỹ năng, 
nghiệp vụ cơ bản trong công tác 
chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố 
bức xạ, sự cố hạt nhân. Cụ thể có 
các nội dung sau: 

Cập nhật các văn bản văn bản 
quy phạm pháp luật, các quy chuẩn 
tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan 
đến thực hiện quản lý, ứng phó sự 
cố bức xạ và sự cố hạt nhân cấp cơ 
sở, cấp tỉnh. 

Báo cáo, đánh giá tình hình thực 
hiện công tác quản lý, kiểm soát an 
toàn bức xạ, các nguy cơ và tình 
huống xảy ra sự cố bức xạ liên 
quan đến các nguồn phóng xạ nằm 
ngoài kiểm soát, vô chủ, các tình 
huống có nguy cơ mất an ninh, an 
toàn nguồn phóng xạ,… 

Đề xuất các biện pháp triển khai 
công tác quản lý, công tác ứng phó 
sự cố bức xạ và sự cố hạt nhân tại 
địa phương như: công tác tiếp 
nhận, xử lý thông tin sự cố, công 
tác phối hợp ứng phó,… 

Tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cơ 
bản trong công tác quản lý, ứng 
phó sự cố bức xạ, sự cố hạt nhân 
trên địa bàn tỉnh. 

Trong thời gian tập huấn, các học 
viên tích cực tham gia các buổi 
trình bày của giảng viên và đặc 
biệt, rất sôi nổi trong trao đổi thảo 
luận, đưa ra các vấn đề nảy sinh từ 
thực tiễn công tác, cùng tìm các 
giải pháp khắc phục. Ban tổ chức 
cũng đã lấy ý kiến nhận xét, đóng 
góp của học viên về nội dung 
chương trình, công tác tổ chức để 
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hoàn thiện các khoá tập huấn tiếp 
sau. Đa số các học viên đều cho 
rằng lớp tập huấn có nội dung phù 
hợp, phương thức giảng dạy tốt. 
Một số học viên đề nghị trình bày 
kỹ, chi tiết nội dung ứng phó sự cố 
đặc biệt là vận dụng trong điều 
kiện thực tế của Việt Nam; tăng 
cường nội dung hướng dẫn thanh 
tra an toàn;… 

(Theo Sở KH&CN) 
 

 Ứng dụng công nghệ 4.0 cho 
nuôi biển công nghiệp Việt Nam 

Chiều 9/11, tại TP. Vũng Tàu, 
Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam tổ 
chức hội thảo Ứng dụng Công nghệ 
4.0 trong nuôi trồng thủy sản. Tham 
dự hội thảo có gần 100 đại biểu là 
các chuyên gia trong ngành thủy 
sản, đại diện Sở NN-PTNT các địa 
phương, DN và các trường đại học, 
cơ sở đào tạo về ngành thủy sản 
trên cả nước. 

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo 
luận, chia sẻ kinh nghiệm về nuôi 
biển; đề xuất giải pháp quan trắc 
nuôi cá xa bờ; áp dụng công nghệ 
4.0 trong nuôi trồng thủy sản; xác 
thực nguồn gốc thực phẩm bằng 
công nghệ cao tại Việt Nam; phát 
triển nuôi trồng thủy sản bền 
vững… 

   (Theo Báo BR-VT) 

  
 

 
 Ứng dụng công nghệ plasma 
trong xử lý thực phẩm 

Công ty công nghệ năng lượng và 
môi trường Ces Plasma (Việt Nam) 
đã nghiên cứu và chế tạo thành 
công hệ thống rửa và bảo quản rau 
củ quả sạch áp dụng công nghệ 
plasma lạnh trong xử lý khí, nước, 
tạo nước diệt khuẩn. 

Hệ thống bao gồm 2 buồng 
plasma cung cấp nước sạch và nước 
oxy hóa (công suất 100 lít/giờ), 
máy rửa (công suất 1.000 kg/ngày), 
nhà kính (kích thước 6 x 2 x 2 mét) 
và máy tiệt trùng không khí. 

Đây là giải pháp khử các loại vi 
sinh vật, vi trùng, khí độc, hóa chất, 
mùi và chất bẩn hiệu quả và nhanh 
chóng mà không cần dùng hóa chất. 
Trong đó, plasma được ứng dụng 
trong nhiều công đoạn tiệt trùng 
như không khí (trong khu vực sản 
xuất), nước sạch (trong khu vực 
tinh chế tại kho), dụng cụ sản xuất 
và tạo nước oxy hóa cao (không hóa 
chất) dùng để tiệt trùng rau. 

Quy trình xử lý tóm tắt như sau: 
nước được bơm liên tục vào bể tràn, 
chuyển đến hệ thống trộn sau đó đi 
vào buồng plasma, từ vùng plasma 
nước được phun trực tiếp lên bể 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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băng tải hoặc bồn chứa để rửa và 
tiệt trùng rau. Với công đoạn tiệt 
trùng không khí, không khí được 
bơm từ ngoài vào, qua ống dẫn khí 
đến bộ lọc bụi và van tiết lưu để 
chỉnh lưu lượng khí cho phù hợp, 
sau đó khí được chuyển tới buồng 
plasma. Bộ lọc khí plasma có thể 
lọc được các tạp chất, côn trùng, bụi 
phấn, dị vật có kích thước nhỏ. 
Không khí sau khi qua buồng 
plasma sẽ trở thành khí sạch. 

Theo ước tính, ngoài chi phí đầu 
tư ban đầu cho một hệ thống (1 
module) xử lý với công suất 1.000 
kg rau/ngày vào khoảng 200 triệu 
đồng, mỗi ngày, cơ sở sản xuất chỉ 
tốn thêm khoảng 25.000 đồng chi 
phí tiêu hao 2 m3 nước (dùng sản 
xuất nước sạch và sản xuất nước 
tiệt trùng) và 5 kW điện (10 giờ hệ 
thống hoạt động). Với thời hạn 
khấu hao chừng 10 năm, chi phí để 
xử lý 1.000 kg rau/ngày ước tính 
chỉ 81.000 đồng. Do vậy, ứng dụng 
công nghệ plasma trong xử lý thực 
phẩm còn là giải pháp không nhiễm 
khuẩn, không hóa chất, không gây ô 
nhiễm môi trường và tiết kiệm năng 
lượng. 

 (khoahocphothong.com.vn) 
 

 Giải pháp đồng vị vân tay giúp 
xác thực nguồn gốc thực phẩm  

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp 
nuôi trồng, chế biến và phân phối 
thực phẩm kiểm soát được nguồn 
gốc cũng như chất lượng sản phẩm 
và tiết kiệm chi phí sản xuất, Trung 
tâm thông tin và thống kê KH&CN 
TP.HCM phối hợp với Công ty 
Hoàn Vũ tổ chức hội thảo: “Giải 
pháp vân tay đồng vị xác thực 
nguồn gốc thực phẩm”. 

Đây là giải pháp giúp doanh 
nghiệp kiểm soát chặt chẽ quá trình 
chế biến thực phẩm và có biện pháp 
can thiệp kịp thời các tình huống 
xấu, góp phần tiết kiệm chi phí đầu 
vào và gia tăng chất lượng thực 
phẩm, từ đó dễ dàng đảm bảo sự 
toàn vẹn của chuỗi cung ứng toàn 
cầu. 

Các loại thực phẩm và đồ uống 
được xác định qua một dấu hiệu hóa 
học đặc trưng như là một dấu vân 
tay. Công ty Hoàn Vũ đã sử dụng 
phương pháp tỷ lệ đồng vị EA-
IRMS để xác định đồng vị dấu vân 
tay của mỗi loại sản phẩm. 

Phương pháp EA-IRMS được 
Hoàn Vũ sử dụng sẽ giúp phát hiện 
rau quả dùng phân bón hữu cơ hay 
pha trộn phân bón vô cơ vào quá 
trình canh tác; nhận dạng tôm sú 
nuôi hay tôm sú đánh bắt thiên 
nhiên; truy tìm nguồn gốc địa lý cà 
phê bằng phương pháp tỷ lệ đồng 
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vị; gạo hữu cơ và nguồn gốc địa lý; 
phát hiện mật ong pha trộn… 

Một số gian lận trong thực phẩm 
hiện nay có thể kể đến: nước ép trái 
cây, rượu (pha loãng, tăng độ ngọt, 
độ thơm, trộn đường khi lên 
men…); giấm (xác định nguồn gốc 
bắp, ngô, rượu táo, nho…); bia (xác 
định nguồn gốc ngũ cốc, mạch 
nha…); đồ uống có cồn (nhãn hiệu 
sai, xác định nguồn gốc); mật ong 
(pha trộn đường tổng hợp và đường 
mía); dầu olive (pha trộn các loại 
dầu rẻ hơn); trà, cà phê (nguồn gốc 
địa lý); sữa, thịt, cá, trái cây, rau 
quả (nguồn gốc…). 

 (khoahocphothong.com.vn) 
 
 

 
 

 Dự thảo Thông tư Quy định về 
đo lường, chất lượng trong kinh 
doanh khí 

Mới đây, Việt Nam thông báo cho 
các nước thành viên WTO về việc 
đưa ra Dự thảo Thông tư Quy định 
về đo lường, chất lượng trong kinh 
doanh khí. 

Theo đó, Thông tư này quy định 
về đo lường, chất lượng trong kinh 
doanh khí tại Việt Nam, bao gồm 
khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí 
thiên nhiên hóa lỏng (LNG), khí 

thiên nhiên nén (CNG) (sau đây 
viết tắt là khí) và hoạt động đăng ký 
cơ sở pha chế khí. 

  
Thông tư này áp dụng đối với 

thương nhân kinh doanh khí bao 
gồm: thương nhân sản xuất, chế 
biến khí; thương nhân xuất, nhập 
khẩu khí; thương nhân kinh doanh 
mua bán khí; thương nhân kinh 
doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, 
nhập khẩu khí, bồn chứa khí, khí 
chứa LPG chai, phương tiện vận 
chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; 
cửa hàng bán lẻ chai LPG chai; 
thương nhân sản xuất, sửa chữa 
chai LPG; thương nhân sản xuất 
chai LPG mini và Cơ quan quản lý 
nhà nước về đo lường, chất lượng 
và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá 
nhân khác có liên quan đến hoạt 
động kinh doanh khí. 

Trong đó, các nguyên tắc chung 
đối với khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), 
thương nhân nhập khẩu, sản xuất, 
chế biến, pha chế khí phải thực hiện 
công bố tiêu chuẩn áp dụng và thực 
hiện các biện pháp quản lý chất 
lượng theo quy định tại quy 
chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí dầu 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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mỏ hóa lỏng trước khi đưa ra lưu 
thông trên thị trường. 

Đối với khí thiên nhiên hóa lỏng 
(LNG), khí thiên nhiên nén (CNG), 
thương nhân nhập khẩu, sản xuất, 
chế biến, pha chế khí phải công bố 
tiêu chuẩn áp dụng trước khi lưu 
thông trên thị trường và bảo đảm 
chất lượng khí phù hợp tiêu chuẩn 
công bố áp dụng khi lưu thông trên 
thị trường. Tiêu chuẩn sử dụng để 
công bố thực hiện theo quy định 
của pháp luật về tiêu chuẩn và quy 
chuẩn kỹ thuật. Thương nhân kinh 
doanh khí chịu trách nhiệm về đo 
lường, chất lượng khí trong hệ 
thống phân phối thuộc sở hữu của 
mình và liên đới chịu trách nhiệm 
đối với các hành vi vi phạm về đo 
lường, chất lượng của thương nhân, 
tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống 
phân phối của thương nhân.  

Chính phủ đã ban hành Nghị định 
số 87/2018/NĐ-CP về kinh doanh 
khí thay thế Nghị định số 
19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016, 
trong đó có một số nội dung mới 
liên quan đến quản lý đo lường, 
chất lượng trong hoạt động kinh 
doanh khí, hoạt động pha chế khí. 
Nghị định số 87/2018/NĐ-CP được 
ban hành thay thế Nghị định số 
19/2016/NĐ-CP nên Thông tư số 
12/2010/TT-BKHCN ngày 

30/7/2010 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN quy định về quản lý chất 
lượng, đo lường trong Kinh doanh 
khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 
15/2013/TT-BKHCN ngày 
12/7/2013 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung 
khoản 2 Điều 5 Thông tư số 
12/2010/TT-BKHCN ngày 
30/7/2010 và Thông tư số 
11/2016/TT-BKHCN ngày 
28/6/2016 của Bộ trưởng Bộ 
KH&CN hướng dẫn đăng ký cơ sở 
pha chế khí đã hết hiệu lực theo quy 
định tại khoản 4 Điều 54 Luật Ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Để triển khai Nghị định số 
87/2018/NĐ-CP, Bộ KH&CN đã 
dự thảo Thông tư quy định về đo 
lường, chất lượng trong Kinh 
doanh khí (gửi kèm theo), trong đó 
đối với hoạt động pha chế khí, dự 
thảo Thông tư xây dựng theo 
hướng cải cách thủ tục hành chính, 
thương nhân pha chế khí lập hồ sơ 
theo quy định tại Thông tư, lưu giữ 
hồ sơ này tại thương nhân và chỉ 
gửi bản tự công bố phù hợp điều 
kiện pha chế khí về cơ quan quản 
lý để phục vụ cho việc hậu kiểm và 
thương nhân chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về các khai báo, 
công bố của mình. 

(Theo vietq.vn) 


