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BỘ KH&CN: 60 NĂM MỘT 
CHẶNG ĐƯỜNG LỊCH SỬ 

Ngày 30/11/2019, tại Hà Nội đã 
diễn ra Lễ kỷ niệm 60 năm thành 
lập Bộ Khoa học và Công nghệ 
(1959-2019) và đón nhận Huân 
chương Lao động hạng Nhất.  

Tham dự Lễ kỷ niệm có Thủ 
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc, các đồng chí lãnh đạo, 
nguyên lãnh đạo cấp cao của Đảng 
và Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, 
ngành trung ương, địa phương, các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đại 
sứ quán và tổ chức quốc tế, nhà 
khoa học và các thế hệ cán bộ, công 
chức, viên chức, người lao động của 
Bộ KH&CN qua các thời kỳ. 

KH&CN góp phần tạo thế và lực 
mới cho công cuộc xây dựng và 
bảo vệ Tổ quốc 

Sau khi tham dự Lễ cắt băng khai 
mạc “Triển lãm 60 năm thành tựu 
KH&CN” của Thủ tướng Nguyễn 
Xuân Phúc và các đồng chí lãnh 
đạo Đảng và Nhà nước, các đại biểu 
đã vui mừng lắng nghe Thư chúc 
mừng của Tổng Bí thư, Chủ tịch 
nước Nguyễn Phú Trọng gửi các 
thế hệ cán bộ, công chức, viên 
chức, người lao động của Bộ và của 
ngành KH&CN.  

Bộ KH&CN, tiền thân là Ủy ban 
Khoa học Nhà nước, được thành lập 
theo Sắc lệnh số 016-SL ngày 
4/3/1959 của Chủ tịch nước Việt 
Nam Dân chủ Cộng hòa. 60 năm 
đồng hành cùng đất nước và dân tộc 
theo chiều dài lịch sử, Bộ KH&CN 
đã có những đóng góp quan trọng 
trong công cuộc đấu tranh giành 
độc lập dân tộc, giải phóng miền 
Nam, thống nhất đất nước và tiến 
lên chủ nghĩa xã hội. 

 
Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đọc diễn văn 

khai mạc. 

Trong bài diễn văn khai mạc tại 
Lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh thay mặt các thế hệ 
lãnh đạo, cán bộ khoa học đã điểm 
lại những mốc son lịch sử quan 
trọng của ngành trong 60 năm qua. 
Theo đó, qua từng giai đoạn lịch sử, 
để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, 
tên gọi của Bộ đã có những thay đổi 
từ Ủy ban Khoa học Nhà nước ngày 
đầu thành lập (năm 1959), Ủy ban 
Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước 
(năm 1965), Ủy ban Khoa học Nhà 
nước (năm 1990), Bộ Khoa học, 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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Công nghệ và Môi trường (năm 
1992) và từ năm 2002 cho đến nay 
là Bộ Khoa học và Công nghệ.  

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, 
trong hơn 30 năm đất nước đổi mới 
toàn diện, cơ chế và chính sách 
quản lý hoạt động KH&CN cũng 
luôn được quan tâm đổi mới nhằm 
giải phóng tiềm năng sáng tạo, tạo 
môi trường thuận lợi và thông 
thoáng cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ. 
Trên cơ sở đó, KH&CN đã có 
những đóng góp nổi bật trong phát 
triển kinh tế - xã hội và hội nhập 
quốc tế, được lãnh đạo Đảng, Nhà 
nước ghi nhận và biểu dương. 
Trong bối cảnh mới, được sự quan 
tâm, chỉ đạo của Đảng và Nhà 
nước, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục tập 
trung phối hợp chặt chẽ hơn nữa 
với các bộ, ngành, cơ quan ở trung 
ương và địa phương, cộng đồng các 
nhà khoa học, nhà quản lý và doanh 
nghiệp triển khai các nhiệm vụ, giải 
pháp trọng tâm. 

Bộ trưởng cũng bày tỏ lời cảm ơn 
tới các thế hệ nhà khoa học, cán bộ 
quản lý KH&CN đã đóng góp cho 
sự phát triển của Bộ và ngành 
KH&CN Việt Nam. 

Cần xác định khoa học, công 
nghệ và ĐMST là nền tảng thúc 
đẩy phát triển nhanh và bền vững 

đất nước 
Sau khi nghe đại diện các nhà 

khoa học, doanh nghiệp tham luận, 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân 
Phúc đã chúc mừng, biểu dương và 
đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng 
to lớn của Bộ KH&CN, các cán bộ 
quản lý KH&CN trong cả nước. 
Trong dòng chảy lịch sử 60 năm 
của ngành KH&CN, nhiều tấm 
gương các nhà khoa học nổi tiếng, 
nhà quản lý khoa học tiêu biểu đã 
có đóng góp quan trọng cho sự phát 
triển của nền KH&CN nước nhà 
như: GS Trần Đại Nghĩa, GS Tạ 
Quang Bửu, nhà nông học Lương 
Định Của, bác sĩ Tôn Thất Tùng... 
Sau ngày giải phóng miền Nam 
thống nhất đất nước, từ Đại hội 
Đảng toàn quốc lần thứ VI, 
KH&CN ngày càng được quan tâm 
tạo điều kiện để phát triển, công tác 
quản lý nhà nước từng bước được 
đổi mới phù hợp và hiệu quả hơn, 
đóng góp vào sự phát triển chung 
của đất nước. 

 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc 

phát biểu tại Lễ kỷ niệm. 
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Thủ tướng khẳng định, Việt Nam 
đang ở bước ngoặt quan trọng trong 
tiến trình phát triển, trong đó 
KH&CN là yếu tố quyết định cho 
tăng trưởng trong dài hạn, là chìa 
khóa để chúng ta vượt qua bẫy thu 
nhập trung bình, đưa quốc gia, dân 
tộc vươn tới sự thịnh vượng. Chúng 
ta có nguồn tài nguyên vô tận, đó là 
chất xám, là sự sáng tạo của con 
người. Tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam những năm gần đây đang đi 
đúng hướng và tích cực, thể hiện 
ngày càng giảm dần sự phụ thuộc 
vào khai thác tài nguyên, xuất khẩu 
thô và mở rộng tín dụng. Chất 
lượng tăng trưởng được cải thiện rõ 
nét, thể hiện qua tốc độ tăng năng 
suất lao động, đóng góp năng suất 
các nhân tố tổng hợp (TFP) tăng từ 
33,6% bình quân giai đoạn 2011-
2015 lên khoảng 43,5% giai đoạn 
2016-2020. KH&CN đã và đang 
đóng góp ngày càng nhiều vào giá 
trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa, 
trên 30% giá trị gia tăng trong sản 
xuất nông nghiệp, 38% trong sản 
xuất giống cây trồng, vật nuôi. Chỉ 
số ĐMST toàn cầu của Việt Nam 
liên tục tăng, năm 2019 xếp thứ 
42/129 quốc gia và đứng thứ 3 
trong khối ASEAN. 

Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam 
đang xây dựng Chiến lược phát 

triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-
2030, tầm nhìn đến 2045 với khát 
vọng đưa đất nước phát triển thịnh 
vượng.  

Theo Thủ tướng, cần phải xác 
định khoa học, công nghệ và ĐMST 
là nền tảng thúc đẩy phát triển 
nhanh và bền vững của đất nước, là 
lực lượng sản xuất trực tiếp, là động 
lực chính của mô hình phát triển 
kinh tế - xã hội, đồng thời phải làm 
tốt hơn nữa sự phối hợp giữa Nhà 
nước và xã hội trong việc phát triển 
KH&CN, kết hợp tốt hơn giữa nội 
lực và ngoại lực trong phát triển 
khoa học, công nghệ và ĐMST.  

Thủ tướng chỉ đạo Bộ KH&CN 
cần thực hiện đồng bộ các giải pháp 
nhằm khơi dậy sự đam mê nghiên 
cứu, sức sáng tạo, hành động mạnh 
mẽ, quyết liệt để thúc đẩy phát triển 
KH&CN nước nhà, trong đó tập 
trung vào một số nội dung cụ thể: 

Một là, mạnh dạn đề xuất cơ chế, 
chính sách vượt trội để tạo sự đột 
phá trong ứng dụng KH&CN, 
ĐMST trong khu vực doanh nghiệp, 
dịch vụ công. Mục tiêu là lấy doanh 
nghiệp làm trung tâm của hệ thống 
ĐMST quốc gia. Xây dựng cơ chế, 
chính sách đồng bộ giữa pháp luật 
về KH&CN với pháp luật về thuế, 
đầu tư, tài chính và pháp luật liên 
quan để nâng cao năng lực đổi mới, 
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hấp thụ và từng bước phát triển 
công nghệ của doanh nghiệp, đồng 
thời tạo thuận lợi cho nghiên cứu, 
chuyển giao kết quả KH&CN phù 
hợp với cơ chế thị trường. 

Hai là, tạo cơ chế, chính sách 
thuận lợi cho các trường đại học, 
viện nghiên cứu. Tăng cường nền 
tảng vốn con người cho ĐMST, đẩy 
mạnh hoạt động nghiên cứu các 
công nghệ mà doanh nghiệp đòi hỏi 
và cải tiến phương thức giáo dục 
ứng dụng lý thuyết khoa học vào 
các mục tiêu thực tiễn. Đổi mới căn 
bản cơ chế quản lý ngân sách chi 
cho KH&CN, thực hiện cơ chế Nhà 
nước đặt hàng nghiên cứu các đề tài 
KH&CN. Cơ cấu lại các chương 
trình, các nhiệm vụ KH&CN gắn 
với nhu cầu xã hội, chuỗi giá trị của 
sản phẩm, tạo giá trị gia tăng. 

Ba là, tập trung phát triển thị 
trường KH&CN gắn với xây dựng 
cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN, 
phát triển mạng lưới các tổ chức 
dịch vụ trung gian môi giới đánh 
giá, chuyển giao công nghệ. Tập 
trung nâng cao năng lực hấp thụ, 
làm chủ và đổi mới công nghệ của 
doanh nghiệp. Coi trọng hơn nữa 
vai trò của các doanh nghiệp trong 
đổi mới đầu tư vào KH&CN. Chủ 
động phát triển cơ sở hạ tầng 
KH&CN theo hướng hiện đại, đồng 

bộ, trong đó có các khu công nghệ 
đi đầu trong việc bắt nhịp với cuộc 
cách mạng 4.0. Tập trung phát triển 
sản phẩm quốc gia dựa vào công 
nghệ mới, công nghệ cao để hình 
thành các ngành nghề mới và các 
sản phẩm mới, giá trị gia tăng cao, 
nhất là lĩnh vực Việt Nam có thế 
mạnh như nông nghiệp, công 
nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ 
thông tin. 

Bốn là, đổi mới chính sách sử 
dụng và trọng dụng cán bộ 
KH&CN, phát triển mạng lưới kết 
nối nhân tài Việt Nam, tăng cường 
thu hút sự tham gia sâu của cộng 
đồng các nhà khoa học Việt Nam ở 
nước ngoài nhằm thúc đẩy ĐMST 
trong nước. 

Năm là, xây dựng năng lực quản 
trị nhà nước đối với hệ thống 
ĐMST và phát huy công nghệ, xây 
dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa 
học, công nghệ và ĐMST để làm 
căn cứ hoạch định chính sách, có cơ 
chế, chính sách đột phá để nâng cao 
năng lực và chất lượng nhân sự làm 
việc trong khu vực công về ĐMST. 

Tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo 
Đảng và Nhà nước, Thủ tướng 
Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã 
trao tặng Huân chương Lao động 
hạng Nhất - phần thưởng cao quý 
của Đảng và Nhà nước cho Bộ 
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KH&CN vì đã có thành tích xuất 
sắc trong công tác, góp phần vào sự 
nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội 
và bảo vệ Tổ quốc. 

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm còn 
diễn ra triển lãm "Thành tựu 60 
năm ngành KH&CN " với 2 khu 
vực: Khu vực thứ nhất gồm 55 gian 
hàng của các doanh nghiệp, doanh 
nghiệp khởi nghiệp, tổ chức 
KH&CN tiêu biểu, có nhiều thành 
tích trong hoạt động KH&CN, có 
sản phẩm, dịch vụ đã được ứng 
dụng thành công tập trung vào các 
lĩnh vực: cơ khí chế tạo, điện tử 
viễn thông, y dược... 

Các doanh nghiệp tham gia triển 
lãm đều phát triển dựa trên nền tảng 
ứng dụng KH&CN mang lại bước 
phát triển nhanh và bền vững. Khu 
vực thứ hai trưng bày lịch sử, 
truyền thống phát triển của khoa 
học và công nghệ theo từng giai 
đoạn để khách tham quan hình dung 
toàn bộ chặng đường phát triển của 
ngành thông qua những dấu mốc 
quan trọng./. 

   (Tổng hợp) 
 

TECHDEMO 2019: KẾT NỐI 
CÔNG NGHỆ, BẮT NHỊP 
CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG 
NGHIỆP 4.0 

Sự kiện trình diễn, kết nối cung - 

cầu công nghệ 2019 (Techdemo 
2019) do Bộ Khoa học và Công 
nghệ (KH&CN) phối hợp với 
UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tại TP 
Pleiku, tỉnh Gia Lai đã được khai 
mạc ngày 24/11/2019.  

Thúc đẩy ứng dụng, chuyển giao 
và đổi mới công nghệ 

Năm 2019 sự kiện Techdemo lần 
đầu tiên được tổ chức tại TP Pleiku, 
tỉnh Gia Lai với chủ đề “Kết nối 
công nghệ, bắt nhịp cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0” và đánh dấu 
10 lần tổ chức Techdemo. Lễ khai 
mạc Techdemo 2019 đã thu hút hơn 
10.000 lượt khách tham quan tại 
450 gian hàng, trong đó 150 gian 
giới thiệu, trình diễn công nghệ 
thuộc các lĩnh vực: chế biến, bảo 
quản nông - lâm sản; cơ khí chế tạo 
và công nghiệp hỗ trợ; công nghệ 
thông tin, công nghệ điện tử, IoT; 
công nghệ năng lượng mới, năng 
lượng tái tạo; công nghệ bảo vệ môi 
trường. Đặc biệt, có gần 100 công 
nghệ tiên tiến đến từ các nước Hàn 
Quốc, Israel, Nhật Bản, 
Singapore...; 120 gian trưng bày sản 
phẩm đặc thù của tỉnh và 180 gian 
trưng bày sản phẩm của các doanh 
nghiệp. Tại các khu tư vấn công 
nghệ, cải tiến kỹ thuật, kết nối và 
tọa đàm chuyên sâu về các lĩnh vực 
công nghệ cũng thu hút nhiều sự 
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quan tâm của các doanh nghiệp địa 
phương. 

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thứ 
trưởng thường trực Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng khẳng định, 
Techdemo 2019 là một trong những 
hoạt động có định hướng của Bộ 
KH&CN nhằm thúc đẩy ứng dụng, 
chuyển giao và đổi mới công nghệ 
cho các doanh nghiệp và các tổ 
chức ở địa phương khu vực Nam 
Trung Bộ - Tây Nguyên nói riêng, 
cả nước nói chung nhằm nâng cao 
sức cạnh tranh hàng hóa của doanh 
nghiệp, tạo điều kiện cho các nhà 
khoa học ứng dụng kết quả nghiên 
cứu vào sản xuất kinh doanh, mang 
lại hiệu quả thiết thực cho doanh 
nghiệp, góp phần thúc đẩy phát 
triển kinh tế - xã hội của đất nước. 
Qua đó, đẩy mạnh hợp tác, liên kết 
kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là 
trao đổi công nghệ giữa doanh 
nghiệp Việt Nam với các doanh 
nghiệp nước ngoài, phát huy vai trò 
của doanh nghiệp trong ĐMST. 
Bên cạnh đó, hoạt động kết nối tài 
chính và công nghệ nhằm tư vấn hỗ 
trợ tham gia chương trình, dự án hỗ 
trợ, đầu tư cho đổi mới công nghệ, 
ĐMST, đầu tư tài chính; trưng bày, 
giới thiệu các công nghệ phù hợp 
với khu vực Nam Trung Bộ - Tây 

Nguyên đã được triển khai đồng bộ, 
hiệu quả. 

Diễn ra từ 24-26/11, Techdemo 
Gia Lai 2019 bao gồm các hoạt 
động tiêu biểu: tư vấn kỹ thuật, tư 
vấn đổi mới công nghệ trực tiếp cho 
doanh nghiệp, với các chuyên gia tư 
vấn hàng đầu trong các lĩnh vực 
công nghệ sản xuất để tư vấn trực 
tiếp cho các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân có nhu cầu; Các hội thảo 
chuyên đề chuyên sâu, diễn đàn đối 
thoại giải quyết bài toán về công 
nghệ cho doanh nghiệp tập trung 
vào các vấn đề về đổi mới công 
nghệ trong doanh nghiệp, xúc tiến 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
công nghệ; Cung cấp thông tin công 
nghệ, cầu công nghệ, chuyên gia 
công nghệ, kết nối cung - cầu công 
nghệ trực tuyến cho doanh nghiệp, 
tổ chức cá nhân có nhu cầu; Kết nối 
tài chính và công nghệ nhằm tư vấn 
hỗ trợ tham gia Chương trình, dự án 
hỗ trợ, đầu tư cho đổi mới công 
nghệ, đổi mới sáng tạo, đầu tư tài 
chính; trưng bày, giới thiệu các 
công nghệ đã sẵn sàng chuyển giao 
phù hợp với Khu vực Nam Trung 
bộ - Tây Nguyên. 

Dấu ấn của KH&CN đóng góp 
vào sự tăng trưởng của kinh tế 
ngày càng rõ nét 
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Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó 
Thủ tướng thường trực Trương Hòa 
Bình cho biết, kinh tế của Việt Nam 
những năm gần đây có bước tăng 
trưởng mạnh mẽ, trong đó mô hình 
tăng trưởng đã có sự chuyển dịch 
cơ cấu, giảm dần phụ thuộc vào 
khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô 
và mở rộng tín dụng. Đặc biệt, năm 
2018 tốc độ tăng trưởng kinh tế cao 
kỷ lục trong 10 năm (đạt trên 7%), 
nhưng tăng trưởng tín dụng chỉ đạt 
dưới 14% so với mức 17-18% của 
các năm trước đó. Những số liệu 
này cho thấy nền kinh tế đang có sự 
chuyển dịch về mô hình tăng trưởng 
và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi 
giá trị, trong đó KH&CN có đóng 
góp đáng kể cho tăng trưởng và sức 
cạnh tranh của nền kinh tế. 

Tuy nhiên theo Phó Thủ tướng 
thường trực, mặc dù KH&CN có 
đóng góp quan trọng vào tăng 
trưởng và sức cạnh tranh của nền 
kinh tế, nhưng trước sự phát triển 
mạnh mẽ của công nghệ đang đặt ra 
những khó khăn, thách thức lớn đối 
với nền kinh tế Việt Nam trên nhiều 
phương diện. Trong bối cảnh đó, 
Techdemo được tổ chức là một nỗ 
lực của Bộ KH&CN trong việc 
nâng cao năng suất, chất lượng của 
sản phẩm, hàng hóa và năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp Việt 

Nam dựa trên ứng dụng, chuyển 
giao, đổi mới công nghệ. Đặc biệt 
hơn khi miền Trung - Tây Nguyên 
là khu vực có vị trí chiến lược quan 
trọng đối với cả nước. Hầu hết các 
tỉnh thuộc khu vực có tốc độ tăng 
trưởng cao hơn bình quân cả nước, 
tuy nhiên các ngành công nghiệp 
trong khu vực vẫn chủ yếu thâm 
dụng tài nguyên, sử dụng lao động 
giản đơn, công nghệ chưa cao, các 
liên kết cụm ngành còn thiếu, khả 
năng lan tỏa hạn chế.  

Để KH&CN thực sự trở thành 
động lực then chốt cho phát triển 
kinh tế - xã hội các địa phương 
trong cả nước, Phó Thủ tướng 
thường trực Trương Hòa Bình 
mong muốn Bộ KH&CN cần có 
thêm nhiều giải pháp cụ thể để phát 
triển thị trường KH&CN ngày càng 
thực chất hơn, nhằm nâng cao năng 
lực và trình độ KH&CN cho các tổ 
chức, doanh nghiệp. Đồng thời đề 
nghị các ban, bộ, ngành Trung ương 
và địa phương trong thời gian tới, 
tập trung thực hiện có hiệu quả chỉ 
đạo của Thủ tướng Chính phủ về 
một số định hướng, giải pháp tạo 
đột phá chiến lược, thúc đẩy phát 
triển KH&CN và ĐMST tại Việt 
Nam. Cụ thể: cần tiếp tục hoàn 
thiện khung pháp lý và cơ chế, 
chính sách với những cơ chế đặc 
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thù, cạnh tranh để tăng cường ứng 
dụng công nghệ, nâng cao năng lực 
nghiên cứu và phát triển; phát huy 
vai trò và tạo cơ chế phù hợp để các 
trường đại học, viện nghiên cứu có 
thể tăng cường nền tảng vốn con 
người cho đổi mới, sáng tạo, gắn 
các hoạt động nghiên cứu với nhu 
cầu doanh nghiệp và nền kinh tế; 
phát triển mạnh các tổ chức trung 
gian của thị trường KH&CN tại các 
địa phương; mở rộng hoạt động kết 
nối cung cầu công nghệ sang một số 
nước phát triển để tăng cường hoạt 
động chuyển giao, làm chủ và phát 
triển công nghệ từ nước ngoài vào 
Việt Nam. Cùng với đó, xã hội hóa 
mạnh các dịch vụ KH&CN, đặc biệt 
là dịch vụ thông tin, tư vấn, môi 
giới, đánh giá, thẩm định và giám 
định công nghệ, các dịch vụ sở hữu 
trí tuệ và tiêu chuẩn - đo lường - 
chất lượng. Nâng cao chất lượng, 
hiệu quả hoạt động của các loại 
hình chợ công nghệ và thiết bị, các 
sàn giao dịch điện tử, các trung tâm 
giao dịch công nghệ. 

Thứ trưởng Trần Văn Tùng cho 
biết, trong bối cảnh Việt Nam hội 
nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế 
giới, tác động đa chiều của toàn cầu 
hóa, tự do hoá thương mại, cuộc 
Cách mạng Công nghiệp 4.0 và sự 
phát triển mạnh mẽ của KH&CN 

thế giới sẽ mang lại cơ hội đồng 
thời là thách thức lớn cho mỗi quốc 
gia trong chặng đường phát triển. 
Việt Nam đang xây dựng Chiến 
lược phát triển kinh tế - xã hội 10 
năm 2021-2030, trong đó khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo được 
xác định nền tảng để đưa Việt Nam 
phát triển nhanh và bền vững. 

Để đổi mới mô hình tăng trưởng, 
cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng 
nâng cao chất lượng, hiệu quả và 
năng lực cạnh tranh, phát triển đất 
nước nhanh và bền vững, thực hiện 
các mục tiêu chiến lược về công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
tất yếu chúng ta phải lựa chọn con 
đường phát triển dựa vào 
KH&CN, tạo môi trường pháp lý 
thuận lợi thúc đẩy hoạt động 
chuyển giao công nghệ, đổi mới 
công nghệ, thương mại hóa và ứng 
dụng các thành tựu KH&CN hiện 
đại, lành mạnh hóa thị trường 
KH&CN và môi trường kinh doanh 
ở Việt Nam, từ đó góp phần nâng 
cao năng lực công nghệ của quốc 
gia và doanh nghiệp. 

Trong khuôn khổ Techdemo Gia 
Lai 2019 còn có hoạt động Diễn 
đàn doanh nghiệp với đổi mới công 
nghệ, quy mô 500 đại biểu. Tại diễn 
đàn sẽ trao đổi về các chính sách, 
thành tựu, đóng góp của KH&CN 
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trong các ngành và lĩnh vực thời 
gian qua, các điểm sáng về đổi mới 
công nghệ của doanh nghiệp, tiềm 
năng phát triển của khu vực Tây 
Nguyên. 

Hội thảo Xúc tiến chuyển giao 
công nghệ và đầu tư; Hội nghị về 
hoạt động ứng dụng, chuyển giao 
công nghệ với sự tham gia của 300 
đại biểu đến từ các Trung tâm Ứng 
dụng tiến bộ KH&CN địa phương 
cũng được tổ chức. Tại đây các đại 
biểu cùng đánh giá lại hoạt động 
của các Trung tâm, bàn giải pháp, 
nâng cao năng lực làm chủ công 
nghệ thông qua hoạt động liên kết 
để tạo ra, phát triển các sản phẩm 
chủ lực của địa phương theo mô 
hình chuỗi giá trị. 

 (Tổng hợp) 
 
 
 
 

TECHDEMO: HIỆN THỰC 
HOÁ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 
DOANH NGHIỆP ĐỔI MỚI 
CÔNG NGHỆ 

Hoạt động trình diễn và kết nối 
cung – cầu công nghệ (Techdemo) 
là bước đi thiết thực của Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) trong 
việc hiện thực hóa những chính 
sách lớn để khuyến khích hỗ trợ 

doanh nghiệp, tổ chức, hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng KH&CN, 
phát triển thị trường KH&CN. Tính 
đến nay, qua các kỳ tổ Techdemo đã 
lựa chọn trình diễn và giới thiệu 
2.898 quy trình, công nghệ, thiết bị, 
sản phẩm, hỗ trợ kết nối 136 hợp 
đồng hợp tác và chuyển giao công 
nghệ giữa các tổ chức, doanh 
nghiệp với giá trị ký kết hơn 
171.757,7 tỷ đồng. 

Đó là thông tin từ Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ cho biết khi 
nói về Techdemo – một hoạt động 
thường xuyên, liên tục của Bộ 
KH&CN trong suốt những năm 
qua, bắt đầu từ năm 2011. 

Giải bài toán về nhu cầu đổi mới 
công nghệ 

Trong môi trường quốc tế cạnh 
tranh ngày càng gay gắt như hiện 
nay, KH&CN được xem là công cụ 
chiến lược để phát triển kinh tế xã 
hội một cách nhanh chóng và bền 
vững. Thực tế này đang đặt ra cho 
chúng ta những yêu cầu bức thiết về 
ứng dụng, chuyển giao và đổi mới 
công nghệ. Hiện nay, liên kết giữa 
nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà 
quản lý đã từng bước được phát huy 
hiệu quả. 

Techdemo đã thể hiện được một 
phần quan trọng trong bức tranh 
toàn cảnh về hoạt động đổi mới 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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công nghệ tại Việt Nam nhằm ứng 
dụng những công nghệ mới vào 
phục vụ đời sống. Techdemo là lời 
giải cho bài toán các doanh nghiệp 
có nhu cầu đổi mới công nghệ tìm 
được đúng công nghệ mà mình 
mong muốn, còn các nhà nghiên 
cứu nhà sở hữu công nghệ thì có cơ 
hội thương mại hóa và chuyển giao 
công nghệ. 

Từ những con số khiêm tốn như 
60 quy trình công nghệ được trưng 
bày, 11 hợp đồng và biên bản ghi 
nhớ được ký kết năm 2011. Đến 
năm 2018 những con số này đã tăng 
lên gấp 10 lần với 500 sản phẩm 
thiết bị công nghệ được trưng bày, 
giá trị những hợp đồng ký kết đã 
tăng lên 240 tỷ đồng. Tính đến nay, 
thông qua các kỳ tổ chức Techdemo 
đã  lựa chọn trình diễn và giới thiệu 
2.898 quy trình, công nghệ, thiết bị, 
sản phẩm, hỗ trợ kết nối 136 hợp 
đồng hợp tác và chuyển giao công 
nghệ giữa các tổ chức, doanh 
nghiệp với giá trị ký kết hơn 
171.757,7 tỷ đồng. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng cho biết, thông qua điều 
tra khảo sát cho thấy nhu cầu về 
công nghệ của các doanh nghiệp rất 
lớn và đa dạng. Các doanh nghiệp 
đều mong muốn chuyển nhận công 
nghệ từ nước ngoài từ viện nghiên 

cứu trường đại học hay các doanh 
nghiệp, hay các đơn vị rất cần 
những công nghệ được giới thiệu tại 
sự kiện Techdemo. 

Năm 2019 đánh dấu là năm thứ 11 
hoạt động Techdemo được tổ chức, 
nhìn lại chặng đường đã qua, Phó 
Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát 
triển công nghệ Trần Thị Hồng Lan 
cho biết, Techdemo đã rất thành 
công và đem lại dấu ấn của mỗi địa 
phương khi sự kiện được tổ chức, 
thể hiện được ba nội dung chính. 
Thứ nhất là, trình diễn công nghệ, 
đưa những công nghệ vào thực tiễn 
và kết nối những công nghệ đó đối 
với các địa phương. Thứ hai là, đưa 
các kết quả nghiên cứu của các 
viện, trường ra thực tế thông qua 
những hoạt động liên quan đến giới 
thiệu công nghệ. Thứ ba là, kết nối 
giữa doanh nghiệp với doanh 
nghiệp, giữa doanh nghiệp với viện, 
trường và giữa doanh nghiệp với 
nhà sáng chế trong và ngoài nước. 
Ngoài ra, các doanh nghiệp được 
các chuyên gia tư vấn giải quyết bài 
toán về công nghệ rất hiệu quả. 

Thông tin từ Cục Ứng dụng và  
Phát triển công nghệ cho biết, số 
lượng các tổ chức, doanh nghiệp 
tham gia Techdemo qua các năm rất 
đều đặn từ 10-15%. Điều này cho 
thấy sự quan tâm của các doanh 
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nghiệp đối với các kỳ Techdemo, 
cũng như đối với hoạt động chuyển 
giao và đổi mới công nghệ. 

Liên kết cung – cầu công nghệ 
Với mỗi doanh nghiệp, có thể nói 

là nhu cầu ứng dụng, chuyển giao 
và đổi mới công nghệ khác nhau. 
Có doanh nghiệp có nhu cầu được 
tư vấn công nghệ, có doanh nghiệp 
có nhu cầu mua bán công nghệ. Do 
vậy, Ban Tổ chức Techdemo cần 
định hướng đúng và trúng nhu cầu 
công nghệ của mỗi đơn vị khác 
nhau từ đó mới đáp ứng được nhu 
cầu đó. 

Bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Cục 
trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển 
công nghệ cho biết, cần xác định 
được nhu cầu của các doanh nghiệp 
và nhu cầu của thực tiễn để có định 
hướng cho vấn đề nghiên cứu cũng 
như xây dựng chiến lược, cơ chế 
chính sách cho phù hợp với lĩnh 
vực đó. Hàng năm, Cục Ứng dụng 
và Phát triển công nghệ có tiếp 
nhận khoảng 300-400 nhu cầu của 
doanh nghiệp. Với mỗi nhu cầu, 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 
nghệ cùng với các chuyên gia có 
thể xác định lại và tư vấn cho từng 
nhóm nhu cầu. Bên cạnh đó, còn có 
những nhu cầu cần phải có sự 
chung tay của tất cả các bên từ cơ 
quan quản lý nhà nước, từ đơn vị 

nghiên cứu, từ doanh nghiệp, đến tổ 
chức tư vấn. Chỉ khi nào liên kết lại 
thì sẽ đánh giá được nhu cầu cũng 
như là cung cấp nguồn cung công 
nghệ hay những tư vấn được hiệu 
quả nhất. 

Thời gian qua, Techdemo thực sự 
đã trở thành cầu nối, gắn kết ba 
nhà: nhà quản lý, doanh nghiệp và 
nhà khoa học để cùng nhau phát 
triển, từ đó thúc đẩy ứng dụng 
KH&CN vào sản xuất, hỗ trợ doanh 
nghiệp đỏi mới công nghệ, nâng 
cao chất lượng sản phẩm, giảm giá 
thành.  

Sự kiện Techdemo được tổ chức 
tại Gia Lai lần này một lần nữa 
khẳng định vai trò của hoạt động 
trình diễn và kết nối cung cầu công 
nghệ trong thúc đẩy ứng dụng, 
chuyển giao và đổi mới công nghệ 
tại các doanh nghiệp và các tổ chức 
ở địa phương. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

TECHDEMO 2019: THU HÚT 
ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP 
VÀO ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ 

Sự kiện Trình diễn, kết nối cung - 
cầu công nghệ 2019 (Techdemo 
2019) đã có 12 biên bản ghi nhớ, 
thoả thuận hợp tác chuyển giao 
công nghệ với tổng giá trị trên 500 
tỷ đồng. Có 10 dự án được trao 
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quyết định chủ trương đầu tư và 
trao ghi nhớ đầu tư của tỉnh Gia 
Lai với tổng kinh phí lên đến gần 20 
nghìn tỷ đồng. 

Thông tin trên được đưa ra tại Lễ 
bế mạc sự kiện Techdemo 2019 
diễn ra trưa 26/11, tại thành phố 
Pleiku, tỉnh Gia Lai, do Bộ Khoa 
học và Công nghệ (KH&CN) phối 
hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ 
chức. 

Thực hiện chủ trương, chính sách 
của Đảng và Nhà nước về việc coi 
doanh nghiệp là trung tâm của hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia và 
của nền kinh tế tại các Nghị quyết 
số 01/NQ-CP và Nghị quyết số 
02/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường 
kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh 
tranh quốc gia thực hiện Kế hoạch 
Phát triển kinh tế - xã hội, Bộ 
KH&CN phối hợp cùng với Ủy ban 
nhân dân tỉnh Gia Lai chỉ đạo Cục 
Ứng dụng và Phát triển công nghệ, 
Sở KH&CN Gia Lai, cùng Sở 
KH&CN các tỉnh/thành phố trong 
cả nước tổ chức triển khai thực hiện 
sự kiện Trình diễn, kết nối cung - 
cầu công nghệ 2019. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng cho biết, sau 3 ngày diễn 
ra từ 24-26/11, Techdemo 2019 đã 
hoàn thành toàn bộ chuỗi 10 hoạt 

động đề ra với nội dung được đổi 
mới theo hướng tiếp cận đa chiều, 
cung cấp nhiều thông tin hơn cho 
doanh nghiệp, có sự tham gia của 
trên 10.000 khách tham quan, tìm 
hiểu về công nghệ và chính sách thu 
hút đầu tư của tỉnh Gia Lai, sự kiện 
đã tạo ra sự lan tỏa, thu hút hoạt 
động đầu tư của doanh nghiệp vào 
đổi mới công nghệ. 

Techdemo 2019 tập trung vào giải 
quyết những vấn đề cụ thể của 
doanh nghiệp đang vướng mắc cần 
tháo gỡ, cung cấp các thông tin 
nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong 
việc định hướng phát triển, đổi mới 
công nghệ trong bối cảnh hội nhập 
quốc tế. Đặc biệt là sự kết hợp giữa 
hoạt động kết nối cung cầu công 
nghệ với các dự án xúc tiến đầu tư 
của tỉnh Gia Lai, thể hiện tư duy đổi 
mới của Lãnh đạo địa phương đối 
với hoạt động KH&CN, tạo động 
lực, cơ hội hợp tác kinh doanh cho 
các doanh nghiệp đầu tư vào 
KH&CN và Đổi mới sáng tạo. 

Trong thời gian diễn ra Sự kiện đã 
tiếp nhận và xử lý 370 nhu cầu công 
nghệ của các doanh nghiệp, tổ chức, 
cung cấp thông tin 2.600 nguồn 
cung công nghệ trong và ngoài 
nước trên hệ thống dữ liệu công 
nghệ; Tư vấn kỹ thuật cho 30 lượt 
doanh nghiệp có nhu cầu… Thông 
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qua sự kiện Trình diễn, kết nối cung 
cầu công nghệ năm 2019, các bên 
tham gia kết nối cung cầu đã trao 
đổi, thống nhất được 12 biên bản 
ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác chuyển 
gia công nghệ với tổng giá trị 
trên 500 tỷ đồng, có 10 dự án được 
giao quyết định chủ trương đầu tư 
và trao ghi nhớ đầu tư của tỉnh Gia 
Lai với tổng kinh phí là: 19.928 tỷ 
đồng.  

Tại Techdemo 2019, các chuyên 
gia công nghệ từ các viện nghiên 
cứu, trường đại học và Bộ KH&CN 
đã tư vấn cho 310 lượt doanh 
nghiệp về vấn đề kỹ thuật trong lĩnh 
vực: Sở hữu trí tuệ, chế biến bảo 
quản nông lâm sản, cơ khí tự động 
hóa... 

Với mục tiêu nâng cao nhận thức 
của cộng đồng về KH&CN nói 
chung, hoạt động ứng dụng, chuyển 
giao công nghệ nói riêng, Lễ Khai 
mạc sự kiện đã được tổ chức tại 
không gian mở là Quảng trường 
Đại đoàn kết, thu hút sự tham gia 
của đông đảo người dân cũng như 
doanh nghiệp, tổ chức KH&CN. 
Đồng thời 160 gian trưng bày trình 
diễn giới thiệu trên 800 sản 
phẩm/quy trình/công nghệ/thiết bị 
nghiên cứu của 160 doanh nghiệp, 
viện nghiên cứu, trường đại học, tổ 
chức KH&CN trong nước và quốc 

tế. Đặc biệt có gần 100 công nghệ 
đến từ các nước Hàn Quốc, Israel, 
Nhật Bản, Singapore...;  ngoài ra 
còn có trên 200 gian giới thiệu các 
thương hiệu sản phẩm của tỉnh Gia 
Lai được Ban Tổ chức sự kiện Tỉnh 
Gia Lai bố trí tại khu vực riêng 
nhằm giới thiệu, quảng bá thêm các 
tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đồng 
thời góp phần thu hút đầu tư trong 
và ngoài nước đến với tỉnh Gia Lai. 

Bên cạnh chuỗi các Hội thảo, 
Diễn đàn về xúc tiến đầu tư, đổi 
mới công nghệ, tại các gian hàng đã 
có nhiều hoạt động sôi nổi được 
diễn ra. Tại sự kiện, nhiều doanh 
nghiệp đã thành công trong việc 
đàm phán, chuyển giao công nghệ 
sản xuất các sản phẩm theo nhu cầu 
của địa phương như công nghệ bảo 
tồn và nhân giống các giống cây 
dược liệu quý và công nghệ tinh 
chiết dầu dược liệu của Viện Ứng 
dụng Công nghệ - Bộ KH&CN; 
Công nghệ sàn nhẹ SPAN (công 
nghệ sàn bóng, công nghệ sàn hộp), 
cốp pha nhựa khung thép SPAN của 
Công ty Cổ phần Thiết kế và Phát 
triển Công nghệ Xây dựng SPAN - 
tỉnh Quảng Ninh; Công ty Khang 
Thịnh với công nghệ tưới thông 
minh của Israel; Công nghệ nuôi 
cấy mô sâm của Công ty Xuất nhập 
khẩu nông sản Việt Nam… 
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Ngoài ra, thông qua hoạt động 
giới thiệu, trình diễn tại các gian 
hàng, các doanh nghiệp tham gia đã 
mở rộng được thị trường, sản phẩm 
hàng hóa do đổi mới công nghệ tạo 
ra như Công ty cổ phần gạch ngói 
Đất Việt đã kết nối được 01 Nhà 
phân phối Cấp 1 tiêu thụ sản phẩm 
Gốm Đất Việt trên địa bàn Pleiku; 
giới thiệu được trên 10 khách hàng 
về cho Nhà phân phối để cung cấp 
sản phẩm và có 06 nhà cung ứng 
vật liệu xây dựng đã liên hệ để làm 
nhà phân phối trên địa bàn. 

Với các nội dung phong phú, hiệu 
quả đã diễn ra, khách thăm quan, 
tham dự đã tìm hiểu các thiết 
bị/công nghệ/sản phẩm mới, tìm 
hiểu những thành tựu về khoa học 
và công nghệ trong mọi lĩnh vực 
của đời sống và thu nhận thêm các 
thông tin về công nghệ, cơ chế 
chính sách hỗ trợ phát triển công 
nghệ của nhà nước và các tổ chức 
nước ngoài.  

Sau chuỗi các sự kiện tại Gia Lai, 
Bộ KH&CN sẽ chỉ đạo Cục Ứng 
dụng và Phát triển công nghệ cùng 
với các đơn vị liên quan, doanh 
nghiệp tiếp tục triển khai các kết 
quả đã đạt được để nâng cao hiệu 
quả và thúc đẩy hoạt động ứng 
dụng, chuyển giao công nghệ cũng 
như tiếp tục tổ chức các hoạt động 

tư vấn kỹ thuật, hội thảo giới thiệu 
công nghệ sẵn sàng chuyển giao ở 
các địa phương khác trong thời gian 
tới. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

ĐẨY MẠNH TRUYỀN THÔNG 
ỨNG DỤNG KH&CN TRONG 
NÔNG NGHIỆP 

Sáng ngày 26/11, tại TP. Pleiku, 
tỉnh Gia Lai, Trung tâm Nghiên cứu 
và Phát triển truyền thông khoa và 
học công nghệ (KH&CN) đã phối 
hợp với Sở KH&CN tỉnh Gia Lai tổ 
chức hội thảo “Đẩy mạnh truyền 
thông về ứng dụng KH&CN trong 
lĩnh vực nông nghiệp”. Hội thảo 
nằm trong khuôn khổ sự kiện 
“Trình diễn và kết nối cung - cầu 
công nghệ năm 2019”. 

Truyền thông đưa KH&CN đến 
với người dân 

Phát biểu đề dẫn,  ông Trần 
Quang Tuấn - Giám đốc Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển truyền 
thông KH&CN (Trung tâm) cho 
rằng, trong phát triển kinh tế - xã 
hội đất nước, nông nghiệp luôn 
được đặt ở vị trí trung tâm, là ngành 
mũi nhọn quan trọng. Đảng và Nhà 
nước đã xác định, phát triển nông 
nghiệp, nông dân, nông thôn phải 
dựa vào KH&CN và ưu tiên đầu tư 
cho KH&CN. Để triển khai được 
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các mục tiêu quan trọng của ngành 
nông nghiệp thì công tác truyền 
thông giữ vai trò rất quan trọng. 
Ông Trần Quang Tuấn cũng thông 
tin, bên cạnh các kênh truyền thông 
truyền thống, thì truyền thông bằng 
các phương thức mới như trên 
mạng xã hội cũng là vấn đề cần 
quan tâm lưu ý trong thời gian tới. 

Phát biểu tại hội thảo ông Trần 
Văn Tùng - Thứ trưởng Bộ 
KH&CN cho biết: Để KH&CN trở 
thành động lực và ngày càng phát 
triển, nhất là trong lĩnh vực trọng 
điểm như nông nghiệp, công 
nghiệp, y tế… thì công tác thông tin 
tuyên truyền, phổ biến kiến thức 
người dân cũng như các cấp quản lý 
là hết sức quan trọng. Qua đó, thấy 
rõ vai trò của KH&CN trong sản 
xuất đời sống, trong việc nâng cao 
hiệu quả và tính cạnh tranh của sản 
phẩm hàng hóa. 

Hiện nay, việc chuyển tải thông 
điệp truyền thông về KH&CN trong 
lĩnh vực nông nghiệp tương đối 
phong phú thông qua các kênh báo 
in, báo điện tử, phát thanh, truyền 
hình... tương đối dễ hiểu, dễ nhớ, 
chính xác, chân thực. Thông qua 
buổi hội thảo lần này, Thứ trưởng 
mong muốn các Phóng viên, các cơ 
quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh 
công tác truyền thông hơn, phát 

hiện ra được những vấn đề mới về 
KH&CN, chia sẻ với những người 
làm KH&CN, đưa thông tin đến với 
công chúng một cách gần gũi, dễ 
hiểu, mang KH&CN đến gần với 
người dân. 

Cần chủ động cung cấp thông tin 
Tuy nhiên, để tăng cường hơn nữa 

công tác truyền thông, nhất là trong 
lĩnh vực nông nghiệp, ông Hoàng 
Viết Chọn - Phó Giám đốc Sở 
KH&CN tỉnh Thanh Hoá cho rằng, 
cần có sự chia sẻ, liên kết thông tin 
đa chiều bởi đối với người dân ở 
vùng nông thôn và vùng dân tộc 
thiểu số cần giúp họ tiếp cận với 
những kiến thức KH&CN tiên tiến, 
thông qua đó có thể áp dụng những 
tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản 
xuất. 

Đại diện cho cơ quan báo chí khu 
vực Tây Nguyên,  Phó Giám đốc 
Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói 
Việt Nam Hoàng Trung Dũng cũng 
đề xuất, để hoạt động truyền thông 
về ứng dụng KH&CN trong lĩnh 
vực nông nghiệp đạt hiệu quả cao 
và có sức lan toả hơn nữa, trong 
thời gian tới, Bộ KH&CN và Bộ 
NN&PTNT, các Sở, ngành địa 
phương cần có sự ưu tiên và có 
chiến lược, kế hoạch cụ thể cho 
hoạt động này, chủ động cung cấp 
thông tin, tạo điều kiện để nhà báo 
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tiếp cận với các chính sách, các mô 
hình, điểm sáng ứng dụng KH&CN, 
kết quả nghiên cứu mới phục vụ sản 
xuất nông nghiệp, cải thiện môi 
trường,… 

Dưới sự chủ trì của lãnh đạo Bộ 
KH&CN và UBND tỉnh Gia Lai, 
trong thời gian diễn ra Hội thảo đã 
được nhiều ý kiến, đề xuất, góp ý từ 
các đại biểu đến từ cơ quan báo chí, 
trường đại học, Viện nghiên 
cứu,...các ý kiến xoay quanh vấn đề 
như đánh giá cao chủ đề của hội 
thảo, cần tăng cường tổ chức hoạt 
động truyền thông trong lĩnh vực 
nông nghiệp; bên cạnh đó các nhà 
khoa học, tổ chức nghiên cứu cũng 
cần chủ động, tạo điều kiện trong 
việc giới thiệu các đề tài nghiên cứu 
khoa học, các kết quả nghiên cứu, 
tham gia vào các chương trình 
truyền thông nhằm góp phần xây 
dựng các chương trình sinh động, 
thiết thực và khách quan hơn là chỉ 
để phóng viên tự phản ánh, giới 
thiệu thay,... 

Với chức năng nhiệm vụ được 
Chính phủ giao, Bộ KH&CN đã 
chủ động xây dựng và trình Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt ban 
hành hệ thống văn bản khá đầy đủ, 
đồng bộ, toàn diện về cơ chế, chính 
sách cho việc thực hiện các hoạt 
động KH&CN, nhất là cho các 

ngành, doanh nghiệp, tổ chức, cá 
nhân liên quan đến nông nghiệp, 
nông dân, nông thôn, như:  Quyết 
định 1747/QĐ-TTg; Quyết định 
712/QĐ-TTg; Chương trình 68; 
Chương trình Phát triển sản phẩm 
quốc gia đến năm 2020; Chương 
trình Đổi mới công nghệ quốc gia 
đến năm 2020; Chương trình quốc 
gia về Phát triển công nghệ cao đến 
năm 2020; Chương trình Bảo tồn và 
sử dụng bền vững nguồn gen,... 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
  
 
 

 Giảm thiểu khí CO2 nhờ vi 
khuẩn  

Sau 10 năm nghiên cứu, các 
chuyên gia của Viện Nghiên cứu 
khoa học Weizmann (WIS) của 
Israel đã phát triển loại vi khuẩn 
chỉ hấp thụ khí CO2. Thành công 
của công trình này có thể giúp phát 
triển các công nghệ trong tương lai 
để giảm hiệu ứng khí thải nhà kính 
và chống lại tình trạng nóng lên 
toàn cầu. 

Theo nghiên cứu được công bố 
trên tạp chí Cell số ra này 27/11, 
loại vi khuẩn này phát triển toàn bộ 
sinh khối cơ thể từ khí CO2 trong 
không khí. Các sinh khối được xem 
là nền tảng quan trọng để tạo ra 

THÀNH TỰU KH&CN 
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nhiên liệu sinh học sử dụng trong 
đời sống thường ngày. 

Điều đặc biệt là các nhà khoa học 
đã biến đổi được E.coli - loại vi 
khuẩn dị dưỡng từ trước đến nay 
chỉ thải ra khí CO2, thành loại vi 
khuẩn tự dưỡng sống nhờ vào CO2. 

Bằng cách cắt ghép và tạo ra sơ 
đồ gene mới cho E.coli theo từng 
giai đoạn, các nhà khoa học đã tạo 
ra chủng E.coli mới có thể tự tạo ra 
đường nuôi sống cơ thể nhờ vào 
việc hấp thụ CO2.  

Khoảng 6 tháng sau khi được cấy 
ghép các đoạn gene mới, những thế 
hệ E.coli còn sống đã quen với cơ 
chế tiêu hóa mới mà không cần 
cung cấp đường từ bên ngoài và có 
thể gọi là E.coli 2.0. 

Mặc dù loại E.coli mới không thể 
tự sống trong môi trường tự nhiên 
do cần nồng độ CO2 đậm đặc gấp 5 
lần mức có trong không khí nhưng 
nó có thể được sử dụng để tạo ra 
một loại nhiên liệu sinh học mới 
khác các loại nhiên liệu sinh học 
hiện nay.  

Nhiên liệu sinh học từ E.coli 2.0 
là một giải pháp đầy hứa hẹn, bởi vì 
toàn bộ sinh khối được tạo ra từ 
chính khí CO2 trong không khí nên 
khi đốt cháy sẽ thải ra lượng 
CO2 bằng chính lượng đã hấp thụ. 

  (Theo chinhphu.vn) 

 Trình làng loại thuốc điều trị 
HIV/AIDS hiệu quả cao  

Bộ Y tế Nam Phi vừa giới thiệu 
một loại thuốc điều trị HIV hoàn 
toàn mới mang lại hiệu quả cao 
cùng chi phí hợp lý. Đây được xem 
là một bước tiến vượt bậc trong nỗ 
lực đẩy lùi căn bệnh HIV/AIDS tại 
quốc gia có số người mắc cao nhất 
thế giới này. 

Bộ Y tế Nam Phi cho biết đây là 
loại thuốc kháng retrovirus có khả 
năng đẩy lùi rất nhanh sự lan truyền 
của virus HIV trong cơ thể. Được 
đặt dưới tên dược học là TLD, loại 
thuốc mới này dự kiến sẽ được đưa 
ra thị trường vào ngày 1/12 nhân 
Ngày Thế giới phòng chống bệnh 
AIDS. 

Theo Bộ trưởng Y tế Nam Phi 
Zweli Mkhize, được phát triển từ 
nguồn hỗ trợ tài chính của Tổ 
chức sức khỏe toàn cầu Unitad, 
TLD là loại thuốc 3 trong 1 bao 
gồm hoạt chất Tenofovir 
Disoproxil, Lamivudine và 
Dolutegravir. 

Trong số này, Dolutegravir là hoạt 
chất hiện đang được sử dụng rộng 
rãi trong việc điều trị HIV giai đoạn 
1 và giai đoạn 2 tại các nước có thu 
nhập đầu người cao. 

Đánh giá về TLD, Giám đốc điều 
hành Unitaid Robert Matiru nhấn 
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mạnh so với các liệu pháp điều trị 
hiện hành, TLD có hiệu quả vượt 
trội trong việc ngăn chặn và đẩy lùi 
một cách nhanh chóng sự lây lan 
của virus HIV. 

Ngoài ra, LTD ít gây phản ứng 
phụ cũng như có giá thành rẻ hơn 
hẳn so với các loại thuốc khác. 

Theo Unitaid, chi phí điều trị bằng 
LTD chỉ khoảng 75 USD cho mỗi 
người trong một năm và sẽ tiếp tục 
giảm xuống trong những năm tiếp 
theo. 

Hiện số người tử vong vì 
HIV/AIDS tại Nam Phi chiếm tới 
10% số người chết vì bệnh này trên 
toàn thế giới, trong khi số ca nhiễm 
mới chiếm tới 15% số ca trên quy 
mô toàn cầu. 

Quốc gia 57 triệu dân này hiện 
đang tiến hành chương trình điều 
trị HIV lớn nhất thế giới thông 
qua việc cung cấp thuốc cho 4,7 
triệu bệnh nhân. Tuy nhiên, hiện 
có tới 7,7 triệu người dân Nam Phi 
đang sống chung với căn bệnh 
HIV/AIDS, trong đó độ tuổi từ 15 
đến 49 chiếm tỷ lệ cao nhất. 

 (Theo chinhphu.vn) 
 

 Vi khuẩn giúp tạo ra đường 
thấp calo  

Các nhà nghiên cứu tại trường 
Đại học Tufts đã đưa ra một quy 

trình mới có tiềm năng sản xuất 
thương mại loại đường thấp calo và 
có chỉ số đường huyết thấp. 

Trong báo cáo nghiên cứu gần đây 
được công bố trên tạp chí Nature 
Communications, các tác giả đã mô 
tả quy trình sản xuất đường bằng 
cách sử dụng vi khuẩn như các lò 
phản ứng sinh học nhỏ bao bọc 
enzyme và chất phản ứng. Hiệu suất 
đạt được lên đến 85%. Đường 
tagatose đã được Cơ quan Quản lý 
thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ 
cấp phép sử dụng làm phụ gia thực 
phẩm. 

Enzym được lựa chọn để tạo ra 
tagatose từ galactose được gọi là L-
arabinose isomerase (LAI). Tuy 
nhiên, galactose không phải là mục 
tiêu chính của enzyme, do đó, tốc 
độ và công suất của phản ứng với 
galactose ít tối ưu. Bản thân 
enzyme không ổn định và phản ứng 
chỉ được thúc đẩy cho đến khi 
khoảng 39% đường được chuyển 
thành tagatose ở mức 37 độ C và 
chỉ tối đa 16% ở 50 độ C, trước khi 
enzyme suy giảm. 

Nhóm nghiên cứu đã tìm cách 
khắc phục hạn chế đó thông qua sản 
xuất sinh học sử dụng Lactobacillus 
plantarum, loại vi khuẩn an toàn 
thực phẩm để tạo ra khối lượng lớn 
enzyme LAI và giữ cho nó an toàn 
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và ổn định trong giới hạn của thành 
tế bào vi khuẩn. 

Kết quả cho thấy khi biểu hiện 
trong L. plantarum, enzyme tiếp tục 
chuyển đổi galactose thành tagatose 
và đẩy năng suất lên 47% ở mức 37 
độ C. Nhưng giờ enzyme LAI đã ổn 
định trong tế bào, nên có thể tăng 
năng suất lên 83% ở mức nhiệt trên 
50 độ C mà không bị suy giảm đáng 
kể và sản xuất tagatose với tốc độ 
nhanh hơn nhiều. 

Để xác định khả năng thúc đẩy 
phản ứng mạnh hơn, các nhà khoa 
học đã kiểm tra những yếu tố gây 
trở ngại. Nhóm nghiên cứu đã phát 
hiện ra bằng chứng cho thấy việc 
vận chuyển nguyên liệu ban đầu 
(galactose) vào tế bào là yếu tố hạn 
chế. Để giải quyết vấn đề đó, nhóm 
nghiên cứu đã xử lý vi khuẩn bằng 
nồng độ chất tẩy rửa rất thấp. 
Galactose có thể xâm nhập và đi ra 
khỏi tế bào, cho phép enzyme 
chuyển đổi galactose thành tagatose 
với tốc độ nhanh hơn, giảm hai giờ 
so với thời gian cần để đạt năng 
suất 85% ở mức 50 độ C. 

Dù cần thêm nhiều nghiên cứu để 
xác định triển vọng nhân rộng quy 
trình cho các ứng dụng thương mại, 
nhưng sản xuất sinh học có tiềm 
năng cải thiện năng suất và tác động 
đến thị trường thay thế chất tạo 

ngọt, ước tính trị giá 7,2 tỷ USD 
vào năm 2018. 

Nhóm nghiên cứu cũng nhấn 
mạnh nhiều enzyme khác có thể 
được hưởng lợi từ việc sử dụng vi 
khuẩn như các lò phản ứng hóa học 
nhỏ để làm tăng tính ổn định của 
enzyme cho các phản ứng ở nhiệt 
độ cao và cải thiện tỷ lệ và năng 
suất chuyển đổi và tổng hợp. 

 (Theo NASATI) 
 

 Vật liệu mới chuyển đổi chất ô 
nhiễm không khí độc hại thành 
hóa chất công nghiệp  

 
Các nhà nghiên cứu tại trường 

Đại học Manchester đã tạo loại vật 
liệu cải tiến mới, nhờ đó, chất ô 
nhiễm độc hại sinh ra khi đốt nhiên 
liệu hóa thạch có thể được thu giữ 
từ dòng khí thải và chuyển đổi 
thành hóa chất công nghiệp hữu ích 
mà chỉ sử dụng nước và không khí. 

Nghiên cứu mới đã phát triển 
được vật liệu khung kim loại - hữu 
cơ (MOF) cung cấp khả năng chọn 
lọc, hoàn toàn có thể đảo ngược và 
có thể lặp lại để thu hồi NO2, chất 
gây ô nhiễm không khí độc hại phát 
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thải do sử dụng diesel và nhiên liệu 
sinh học. Sau đó, NO2 dễ dàng 
được chuyển đổi thành axit nitric có 
nhiều ứng dụng như sản xuất phân 
bón và nhiên liệu tên lửa. 

MOF là những cấu trúc ba chiều 
rất nhỏ, xốp và có thể bẫy khí bên 
trong, hoạt động như những chiếc 
lồng. Không gian trống bên trong 
MOF có kích thước rộng, chỉ một 
gam vật liệu cũng có thể có diện 
tích bề mặt tương đương với một 
sân bóng. 

Cơ chế hiệu quả cao trong MOF 
mới này được các nhà nghiên cứu 
mô tả thông qua sử dụng tán xạ 
neutron và nhiễu xạ tia X 
synchrotron tại Phòng thí nghiệm 
quốc gia Oak Ridge và Phòng thí 
nghiệm quốc gia Berkeley thuộc Bộ 
Năng lượng. Các nhà khoa học 
cũng đã nghiên cứu cơ chế hấp phụ 
NO2 trong MFM-520. Công nghệ 
có thể giúp kiểm soát ô nhiễm 
không khí và điều chỉnh tác động 
tiêu cực của NO2 đến môi trường. 

Vật liệu Asin Nature Chemistry 
có tên là MFM-520 có khả năng thu 
NO2 tại áp suất và nhiệt độ môi 
trường xung quanh ngay cả khi ở 
nồng độ thấp và trong dòng chảy, 
với sự xuất hiện của độ ẩm, SO2 và 
CO2. Dù MFM-520 có khả năng 
phản ứng cao, nhưng đã được 

chứng minh có thể tái tạo hoàn toàn 
nhiều lần bằng cách khử khí hoặc 
xử lý bằng nước trong không khí, 
quy trình này còn chuyển đổi NO2 
thành axit nitric. 

(Theo vista.gov.vn) 
 
 
 

CÂY LÚA VIỆT NAM CÓ GÌ 
ĐẸP? 

Gần 50 năm trước, câu hát trong 
bài Hai chị em của nhạc sỹ Hoàng 
Vân “Hỡi ai đã đi năm châu bốn 
biển, Hỏi rằng có gì đẹp trong cây 
lúa Việt Nam?” ngân lên chan chứa 
niềm vui và tự hào về “kỷ lục” năm 
tấn một héc ta trên cánh đồng Thái 
Bình. Đóng góp vào đột phá ấy là 
công sức của rất nhiều nhà nghiên 
cứu, kỹ sư và nông dân, trong đó 
không thể không kể đến một cái tên, 
giáo sư Bùi Huy Đáp. 

Giáo sư Bùi Huy Đáp viết nhiều 
sách, riêng về lúa, 2 cuốn “Cây lúa 
miền Bắc Việt Nam” (1964) và 
“Cây lúa Việt Nam” (1981) của ông 
mang tính kinh điển và thuộc loại 
“bách khoa toàn thư” của nghề 
trồng lúa nước.  Ngoài ra, ông còn 
có “Lúa Việt Nam trong vùng Nam 
và Đông Nam châu Á” (1978), 
“Văn minh lúa nước và kĩ thuật 
trồng lúa Việt Nam” (1985), “Ca 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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dao tục ngữ với khoa học nông 
nghiệp”(1999), “Nông nghiệp Việt 
Nam bước vào thế kỷ 21” (1998). 
Hầu hết các cuốn sách này đều có 
mặt trong các thư viện quốc tế.   

Cách tiếp cận độc đáo 
 Ngày nay, chúng ta đều biết đến 

giáo sư Bùi Huy Đáp, người được 
mệnh danh là người đặt nền móng 
cho ngành canh nông Việt Nam, và 
những dấu ấn làm thay đổi phương 
pháp canh tác và mùa vụ canh tác. 
Ít ai biết rằng, khi mới tốt nghiệp 
trường Đại học Nông lâm Đông 
dương với tấm bằng kỹ sư nông 
nghiệp nhiệt đới khóa 1, thì mẹ ông, 
một bà mẹ-nông dân tinh tường cho 
rằng con bà chỉ “…mới là kỹ sư 
canh nông đường nhựa!”. Với một 
ngành thực hành như nông nghiệp, 
những kiến thức thu nhận trong 
trường không đủ, dù nó từ những 
nhà khoa học lớn như P. Gourou, J. 
Fromaget, Y. Henry, R. Dumont, 
E.M. Castagnol, Pièrre Gourou…, 
vì thế ông tiếp tục thụ giáo lão nông 
Xã Xướng và các “giáo sư” nông 
dân trên đồng ruộng Bách Cốc quê 
nhà để hiểu về đồng ruộng. Sự hội 
tụ của giáo dục nông học Pháp tiên 
tiến với tinh túy kinh nghiệm gieo 
trồng truyền thống Việt Nam làm 
nên một Bùi Huy Đáp vừa uyên 
thâm trong lý luận, vừa sáng tạo 

trong thực tiễn sau này. Ông thường 
khái quát một cách sinh động 
phương pháp tiếp cận trong nông 
nghiệp dựa trên hai nền tảng này 
của mình “Hỏi nông dân, hỏi cây 
cỏ; Khoa học từ quần chúng mà ra, 
trở lại phục vụ quần chúng”. 

Những gặp gỡ kiến thức Đông 
Tây như vậy đem lại cho giáo sư 
Bùi Huy Đáp một cái nhìn độc đáo 
và thấu đáo trong công việc, đặc 
biệt trong những vấn đề về cây lúa. 
Không chấp nhận những lý thuyết 
giáo điều, áp đặt, ông luôn tỉnh táo 
kiểm nghiệm những vấn đề lý 
thuyết trong thực tiễn đồng ruộng 
Việt Nam. Do đó, vào cuối những 
năm 1950, ông và nhà nông học 
Lương Định Của đều nhận ra ngay 
biện pháp “cấy dồn lúa” của Trung 
Quốc là phản khoa học và năng suất 
lúa mà truyền thông Trung Quốc 
lúc đó đưa ra là không tưởng. Trong 
lúc phong trào “Nhảy vọt” ở Trung 
Quốc đang nóng, ở Việt Nam, một 
số người hối thúc thử nghiệm “cấy 
dồn lúa” ở Việt Nam. 

Thói quen hệ thống tài liệu, cập 
nhật thông tin và kết quả khảo sát 
luôn được ông ghi chép kịp thời nên 
vừa có tính thời sự vừa có giá trị lâu 
dài. Ở bất cứ đâu ông đều điều tra 
các tri thức bản địa, tổng kết kinh 
nghiệm truyền thống của nông dân 
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địa phương. Ngay từ cuối những 
năm 1970, khi đất nước thống nhất 
và có dịp vào ĐBSCL, ông đã chăm 
chú nghe bà con nông dân kể về 
kinh nghiệm canh tác. Việc đúc rút 
kinh nghiệm thực tế của họ và 
những hiểu biết của mình đã gợi 
cho ông một sáng kiến có thể áp 
dụng trên toàn quốc: chuyển đổi từ 
một vụ năng suất thấp (chỉ 1,5 - 1,6 
tấn/ha) sang hệ thống canh tác mùa 
vụ mới, gồm vụ Đông-Xuân, vụ 
Hè-Thu và một phần lúa mùa, qua 
đó có thể đưa năng suất cả năm lên 
gấp khoảng bốn lần. Kiến nghị này 
được Chính phủ chấp nhận đưa vào 
kế hoạch các tỉnh và ngay sau đó 
diện tích lúa Đông-Xuân và Hè-Thu 
ở Tây Nam Bộ mở rộng xa hơn 
mong đợi của ông, đưa sản lượng 
lúa của vùng lên cao gấp bội. 

"Cuộc cách mạng xanh" lúa 
xuân 

 Có lẽ, cụm từ “cuộc cách mạng 
xanh” được dùng đầu tiên ở Việt 
Nam là từ báo cáo “Cây lúa vụ 
Xuân và cuộc cách mạng xanh ở 
miền Bắc Việt Nam” mà giáo sư 
Bùi Huy Đáp trình bày tại hội nghị 
khoa học quốc tế về cây lúa ở Bắc 
Kinh (1968). Ông viết báo cáo này 
dựa trên những quan sát của ông và 
cộng sự trên thực tế canh tác vào 
đầu những năm 1960, khi thấy các 

giống lúa xuân cao cây đều cho 
năng suất cao hơn lúa chiêm truyền 
thống. Từ đề xuất làm ruộng thí 
nghiệm ở hai tỉnh Nam Hà và Thái 
Bình của ông, Hải Hậu trở thành 
huyện đầu tiên đạt 5 tấn thóc/ha và 
Thái Bình thành tỉnh đạt 5 tấn 
thóc/ha đầu tiên ở miền Bắc. Năm 
1968, giáo sư Bùi Huy Đáp đánh 
dấu sự nghiệp của mình bằng việc 
nghiên cứu kỹ thuật gieo trồng 
giống lúa xuân ngắn ngày (IR8), 
yếu tố quan trọng để hình thành vụ 
lúa xuân và mở thêm vụ Đông ở 
miền Bắc (giống lúa IR8 ở miền 
Bắc gọi là Nông nghiệp 8, ở miền 
Nam gọi là giống Thần nông). Cây 
lúa xuân  thấp cây cho năng suất 
cao (tiềm năng đến 8 tấn/ha) đã 
thay thế giống lúa chiêm dài ngày, 
cao cây, dễ đổ, năng suất thấp. Do 
đó, giáo sư Bùi Huy Đáp đề nghị 
cho mở rộng vụ lúa Xuân ra toàn 
miền Bắc, làm mạ khay, mạ sân chủ 
động cung cấp đủ mạ theo lịch thời 
vụ. Hội tụ đủ các yếu tố đó, thời 
gian sản xuất lúa xuân được rút 
ngắn lại, số ngày dư ra cho phép 
tăng thêm vụ Đông. 

Công trình “Lúa Xuân - vụ Đông” 
chính là những yếu tố mới làm thay 
đổi cấu trúc kinh tế ngành nông 
nghiệp cũng như làm thay đổi cả 
hình ảnh Việt Nam: từ một quốc gia 
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phải nhập cả lương thực đến một 
quốc gia xuất khẩu lúa gạo. 

Không ai ngờ rằng, việc áp dụng 
giống lúa mới và cơ cấu mùa vụ 
mới theo sáng kiến của giáo sư Bùi 
Huy Đáp đã làm thay đổi diện mạo 
của canh tác lúa nước Việt Nam. 
Việc có thêm vụ Đông khiến xã 
viên đề nghị hợp tác xã mượn đất, 
nhờ vậy sản lượng lương thực nâng 
lên đột biến. Đây cũng là một phần 
nguyên nhân khiến cơ chế “khoán 
hộ” của ông Kim Ngọc, Bí thư Tỉnh 
ủy Vĩnh Phú từ chỗ bị phê phán lại 
được chấp nhận, và đưa thành chỉ 
thị 100 của Trung ương Đảng 
(tháng 1/1981), một thay đổi lớn 
trong quyền sử dụng đất. Thành 
công của “lúa Xuân - vụ Đông” tiếp 
tục tác động đến chính sách với sự 
ra đời Nghị quyết 10 (tháng 4/1988) 
của Đảng thừa nhận hộ nông dân là 
đơn vị kinh tế tự chủ - một cuộc 
cách mạng trong quan hệ sản xuất. 

Tên tuổi Bùi Huy Đáp được nhắc 
đến nhiều ở các nước châu Phi Pháp 
ngữ nhờ các công trình được trích 
dẫn của ông phần nhiều bằng tiếng 
Pháp và phương pháp Bùi Huy 
Đáp. 

Trong cuộc đời làm khoa học của 
mình, giáo sư Bùi Huy Đáp nghiên 
cứu nhiều đối tượng cây trồng 
nhưng cây lúa vẫn là nơi ông đặt 

nhiều tâm huyết. Có lẽ, những tâm 
huyết ấy của ông đã đem lại sức 
sống mới và vẻ đẹp mới cho cây 
lúa, “cây ấm no” mà ngày nay trở 
thành một mặt hàng xuất khẩu quan 
trọng của ngành nông nghiệp Việt 
Nam, như trong câu hát “Có gì đẹp 
trong cây lúa Việt Nam”. 

(Theo tiasang.com.vn) 
 

 
 
DIỄN ĐÀN TRÍ THỨC VIỆT 
NAM LẦN ĐẦU TIÊN TỔ 
CHỨC TẠI NHẬT BẢN 

Với chủ đề “Make in Vietnam - 
Cơ hội và thách thức”, diễn đàn Trí 
thức Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ 
nhất đã được tổ chức tại Trung tâm 
hội nghị quốc tế JASSO, thủ đô 
Tokyo vào ngày 16/11/2019. 

Diễn đàn do Mạng lưới Học thuật 
người Việt Nam tại Nhật Bản 
(VANJ), Cộng đồng chuyên gia 
người Việt Nam tại Nhật Bản (VPJ) 
và Hội Thanh niên Sinh viên Việt 
Nam tại Nhật Bản (VYSA) phối 
hợp tổ chức dưới sự bảo trợ của Đại 
sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản. 
Đây là sự kiện có quy mô lớn nhất 
từ trước tới nay của cộng đồng trí 
thức Việt Nam tại Nhật Bản. 

Diễn đàn là nơi kết nối và quy tụ 
cộng đồng trí thức Việt tại Nhật để 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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cùng thảo luận về những vấn đề tại 
Việt Nam và đưa ra những giải 
pháp, từ chính sách vĩ mô đến công 
nghệ, sản phẩm cụ thể có thể áp 
dụng tại Việt Nam. Diễn đàn lần 
này là hoạt động kết nối cộng đồng 
trí thức Việt Nam tại Nhật Bản lớn 
nhất từ trước đến nay, và là một 
xuất phát điểm cho hành trình của 
cộng đồng trí thức Việt Nam tại 
Nhật tạo thành mạng lưới kết nối, 
quan hệ tương trợ lẫn nhau trên tinh 
thần cùng nhau tiến bộ, thành công. 
Đồng thời diễn đàn cũng là một 
tiếng nói chung đóng góp, tham gia 
vào sự phát triển đất nước trong bối 
cảnh hội nhập và toàn cầu hóa. 

Trong bức thư gửi các nhà trí thức 
Việt Nam tại Nhật Bản ngày 
13/11/2019, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Chu Ngọc Anh đã gửi lời chúc 
mừng nồng nhiệt tới Diễn đàn trí 
thức Việt Nam tại Nhật Bản năm 
2019, tổ chức tại Nhật Bản. Bộ 
trưởng Chu Ngọc Anh nhấn mạnh: 
“Diễn đàn là cơ hội kết nối cộng 
đồng người Việt Nam ở Nhật Bản 
nói chung và cộng đồng các nhà trí 
thức nói riêng. Đây cũng là cơ hội 
để đại diện các bộ, ngành, doanh 
nghiệp trong nước trao đổi thông tin 
với cộng đồng người Việt Nam ở 
Nhật Bản để cùng thảo luận về 
những cơ hội hợp tác, đóng góp cho 

sự phát triển chung của đất nước. 
Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch 

FPT Software, FPT cho biết: Tại 
Diễn đàn lần này có 957 nhà khoa 
học, giáo sư, tiến sĩ, nghiên cứu 
sinh, sinh viên...đang học tập làm 
việc tại Nhật Bản đăng ký tham dự. 
Hiện nay, cộng đồng người Việt 
trên toàn Nhật Bản, có khoảng trên 
350 nghìn người Việt Nam (đông 
đứng thứ 3 tại Nhật Bản chỉ sau 
Trung Quốc và Hàn Quốc), đang 
sinh sống, học tập và làm việc tại 
Nhật, trong đó có khoảng 50 nghìn 
người là thành phần trí thức bao 
gồm các nhà khoa học, nhà nghiên 
cứu tại các trường đại học, viện 
nghiên cứu, các chuyên gia tại các 
công ty hàng đầu ở Nhật cũng như 
những doanh nhân khởi nghiệp trên 
nhiều lĩnh vực. Đây là nguồn lực 
đặc biệt cho nền KH&CN nước 
nhà. 

So với những năm 1990 khi cộng 
đồng trí thức người Việt Nam tại 
Nhật Bản chỉ có trên dưới 100 
người thì có thể thấy cộng đồng trí 
thức trong những năm gần đây đã 
có những bước phát triển vượt bậc 
cả về chất và lượng. Với sự phát 
triển nhanh chóng của đội ngũ trí 
thức tạo nên đòi hỏi khách quan để 
thành lập các hội khoa học, trí thức 
Việt Nam, nổi bật là VANJ, VPJ, 
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VYSA. Sự phát triển này đặt ra nhu 
cầu lớn về việc xây dựng nên một 
diễn đàn chung, với vai trò kết nối 
và quy tụ nguồn tri thức dồi dào của 
các chuyên gia, nhà khoa học, các 
nhà hoạch định chính sách và các 
doanh nghiệp, từ đó đưa ra những 
sáng kiến giúp xây dựng, phát triển 
cộng đồng người Việt tại Nhật cũng 
như góp phần vào sự phát triển đất 
nước Việt Nam nói chung. Đây 
cũng là động lực để 3 tổ chức 
VANJ, VPJ, và VYSA cùng chung 
tay tổ chức Diễn đàn Trí thức Việt 
Nam tại Nhật Bản năm nay. 

Tại diễn đàn, các đại diện cao cấp 
đến từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, các 
diễn giả có uy tín, như GS.TS. Trần 
Văn Thọ - Đại học Waseda, GS.TS. 
Hồ Tú Bảo - Viện Toán cao cấp 
Việt Nam, Bà Phạm Chi Lan - 
Chuyên gia kinh tế độc lập, Ông 
Hoàng Nam Tiến - Chủ tịch FPT 
Software, Ông Nguyễn Việt Dũng, 
Trưởng ban chiến lược tập đoàn 
viễn thông quân đội Viettel, đã 
cùng chia sẻ về các góc nhìn vĩ mô, 
về những cơ hội và thách thức mà 
nền kinh tế - xã hội Việt Nam đang 
gặp phải. 

Trong khuôn khổ của diễn đàn 50 
diễn giả và người tham gia đã cùng 
thảo luận về 10 chuyên đề gồm: 

Tính riêng tư và bảo mật: Bài toán 
cho Dữ liệu lớn; IoT ở Việt Nam – 
Bài học từ Nhật Bản; Năng lượng 
Điện tái tạo đối với Việt Nam; Thảo 
luận về hướng đi cho người Việt tại 
Nhật; Đóng góp trí tuệ Việt ở nước 
ngoài cho sự phát triển của Việt 
Nam; Ứng dụng Công nghệ và Vật 
liệu mới trong Y tế; Cách mạng 
Công nghiệp 4.0 và công nghệ 
thông tin Việt Nam; Việt Nam 
hướng tới xã hội carbon thấp: Cơ 
hội và thách thức; Khởi nghiệp tại 
Việt Nam: Cơ hội và thách thức; 
Vai trò của Phụ nữ trong Đổi mới 
sáng tạo. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

HOẠT ĐỘNG CÔNG NHẬN - 
THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN 
HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 

Nhằm khẳng định vai trò, nâng 
cao chất lượng hoạt động công 
nhận trong hoạt động thử nghiệm, 
chứng nhận và giám định, ngày 
22/11/2019 tại Hà Nội đã diễn ra 
chương trình Tọa đàm khoa học: 
“Hoạt động công nhận trong một 
số lĩnh vực (Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn, Tài nguyên & Môi 
trường, Y tế và Đo lường – Hiệu 
chuẩn), thực trạng và giải pháp”. 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Tham dự Tọa đàm có Chủ tịch 
Hội đồng Công nhận Đoàn Năng; 
Phó Giám đốc Văn phòng Công 
nhận chất lượng (BoA) Trần Thị 
Thu Hà; Phó Giám đốc BoA Đinh 
Việt Bách và đại diện các đơn vị, 
doanh nghiệp, tổ chức có liên 
quan. 

Phát biểu tại Tọa đàm, Chủ tịch 
Hội đồng Công nhận Đoàn Năng 
bày tỏ mong muốn thông qua buổi 
Tọa đàm, các đại biểu sẽ cùng 
nhau thảo luận về lĩnh vực công 
nhận trong một số lĩnh vực cụ thể; 
nắm bắt xu hướng phát triển hoạt 
động công nhận trong khu vực, thế 
giới và Việt Nam, trao đổi về thực 
trạng, giải pháp trong một số lĩnh 
vực như:  Nông nghiệp & Phát 
triển nông thôn, Tài nguyên & Môi 
trường, Y tế và Đo lường - Hiệu 
chuẩn. Theo đó, Hội đồng Công 
nhận, BoA sẽ có những tư vấn, đề 
xuất phù hợp cho Bộ Khoa học và 
Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn 
Đo lường Chất lượng tiếp tục bổ 
sung, hoàn thiện cơ chế chính sách 
liên quan đến hoạt động công nhận 
nhằm đáp ứng được yêu cầu của 
thị trường, tạo điện kiện thuận lợi 
hoạt động kinh tế, thương mại,… 
trước xu thế hội nhập ngày càng 
sâu rộng hiện nay. 

Trong lĩnh vực hoạt động công 

nhận, Phó Giám đốc BoA Trần Thị 
Thu Hà đã trình bày tham luận về 
thực trạng hoạt động công nhận, 
đánh giá sự phù hợp trong hệ thống 
các phòng thử nghiệm – những 
vướng mắc tồn tại và đề xuất kiến 
nghị. Ngoài việc đưa ra một số 
khái niệm về công nhận,… tham 
luận còn nhấn mạnh đến lợi ích 
được công nhận đối với các doanh 
nghiệp như: tăng cường sự tin cậy 
của công chúng; thúc đẩy thương 
mại, góp phần tăng trưởng kinh tế; 
giảm thiểu các sai sót có thể ảnh 
hưởng trực tiếp đến việc tuân thủ 
các quy định; người sử dụng tin 
cậy vào dịch vụ thử nghiệm sử 
dụng; tạo sự tin cậy trong xã hội 
vào các kết quả thử nghiệm về sản 
phẩm do các phòng thử nghiệm 
cung cấp đáp ứng tiêu chuẩn về 
chất lượng có xuất xứ từ quốc gia 
nào,… 

 Liên quan đến hoạt động đo 
lường, Phó Chủ tịch Hội Đo lường 
Việt Nam Trần Bảo đã giới thiệu 
tới các đại biểu tham luận trình bày 
hoạt động công nhận trong lĩnh 
vực Đo lường - Hiệu chuẩn, thực 
trạng và giải pháp. Theo Phó Chủ 
tịch Trần Bảo, tính nhất quán và 
tính so sánh quốc tế của phép đo là 
yêu cầu bắt buộc để kết quả đo 
được chấp nhận, sử dụng và trao 
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đổi trên phạm vi toàn thế giới. 
Tính nhất quán và so sánh quốc tế 
chỉ có thể được đảm bảo nếu các 
kết quả đo có thể quy về các mốc 
quy chiếu được quốc tế chấp nhận. 
Đồng thời, Phó Chủ tịch Trần Bảo 
cũng đề cập đến hệ thống các tổ 
chức kiểm định, hiệu chuẩn của 
Việt Nam và hoạt động kiểm định, 
hiệu chuẩn; hoạt động công nhận 
phòng thí nghiệm lĩnh vực đo 
lường hiệu chuẩn,… 

   (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Công nghệ sẽ thay thế con 
người hay tạo một thế hệ mới 
phát triển hơn 

 
Thế kỉ 21 đánh dấu như một thời 

kì đỉnh cao của công nghệ. Cuộc 
cách mạng công nghệ 4.0 đã đưa 
nhân loại tiến một bước dài so với 
những thời đại trước. Không thể 
phủ nhận, công nghệ xuất hiện mọi 
mặt trong cuộc sống, trở thành một 
phần tất yếu, gần như con người 
không thể sống thiếu công nghệ. 

Tuy nhiên khi con người quá phụ 
thuộc vào công nghệ, sẽ tạo ra hai 
mặt lợi hại khác nhau. 

Nhân viên thu ngân, nhân viên 
bán hàng, nhân viên bán xăng, nhân 
viên tiếp thị qua điện thoại, trợ lý, 
đầu bếp, bồi bàn, lễ tân, nhân viên 
ngân hàng, nhân viên bảo vệ, phân 
tích dữ liệu, nhân viên khai thuế và 
lái xe tải,... là những công việc dễ bị 
tự động hóa nhất. Điển hình là 
chuỗi cửa hàng Amazon Go đã đưa 
hàng nghìn robot thay thế cho 
những nhân viên thu ngân, dọn kho, 
và vận chuyển hàng hóa. Hầu hết 
quy trình hoạt động kinh doanh của 
Amazon không sử dụng nguồn nhân 
lực nào ngoài robot. Sự phát triển 
công nghệ cũng chính là nguyên 
nhân thúc đẩy phát triển kinh tế 
nhưng sẽ tạo khoảng cách giàu 
nghèo khá xa trong tầng lớp xã hội 
và những người lao động trình độ 
thấp sẽ gần như bị tụt hậu trong 
tương lai. Một bài báo năm 2018 
của Cục nghiên cứu kinh tế quốc 
gia Mỹ đã chỉ ra một loạt các quan 
điểm, từ các dự báo đáng lo ngại về 
tình trạng thất nghiệp ở những 
người lao động trình độ thấp do 
robot gây ra, cho đến những dự báo 
về việc tạo việc làm mới. 

 Doanh số của mặt hàng công 
nghệ robot dịch vụ chuyên nghiệp - 

TIN NGẮN KH&CN 
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thường được sử dụng cho các 
chức năng phi công nghiệp như hậu 
cần, kiểm tra và bảo trì - đạt 
271.000 đơn vị trong năm 2018, 
tăng 61% so với năm 2017, theo 
Liên đoàn Robotics Quốc tế. 
Forrester Research Inc. dự đoán 
rằng tự động hóa sẽ loại bỏ 10% 
công việc của Mỹ vào năm 2019 
nhưng bù lại sẽ tăng 3% công việc 
như botmaster và nhà thiết kế giao 
diện người dùng. 

 Trong số 25 quốc gia được đánh 
giá, Mỹ được xếp hạng thứ 9, chỉ 
sau Vương quốc Anh. Mỹ cũng ở 
gần giữa của top 20 quốc gia sử 
dụng nhiều robot thay thế mỗi công 
nhân nhất. Mỹ có 217 robot cho 
10.000 công nhân, thấp hơn nhiều 
so với 831 robot của Singapore. 
Mật độ robot làm việc của Đức là 
338 và 140 đối với Trung Quốc. 
Trung bình trên toàn thế giới là 99 
robot mỗi nước sử dụng, theo Liên 
đoàn Robot quốc tế. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Công nghệ đặc biệt giúp tái 
chế rác mà không cần phân loại 

Các nhà khoa học Australia đang 
nghiên cứu phát triển công nghệ 
mới hướng tới việc có thể tái chế tất 
cả các loại nhựa để giải quyết cuộc 
khủng hoảng rác thải hiện nay. 

Công nghệ mới được cấp bằng 
sáng chế và là kết quả hợp tác 
nghiên cứu của Tiến sĩ Len 
Humphreys, đồng sáng lập và Giám 
đốc điều hành Công ty Licella, cùng 
Giáo sư Thomas Maschmeyer thuộc 
Đại học Sydney. Công nghệ này 
được kỳ vọng có thể xử lý hầu hết 
các loại rác thải nhựa hiện đang 
không thể tái chế. 

Các tác giả của công nghệ mới 
này cho biết, cơ chế hoạt động của 
công nghệ mới là chuyển đổi các 
loại rác thải nhựa thành chất lỏng 
hoặc hóa chất hình thành nên chất 
liệu đó. 

Công nghệ này sử dụng lò phản 
ứng thủy nhiệt xúc tác (Cat-HTR) 
xử lý các loại rác thải nhựa thông 
qua một hình thức tái chế hóa học 
làm thay đổi nhựa ở cấp độ phân tử, 
sử dụng nước nóng ở áp suất cao để 
biến chúng trở lại thành dầu. Từ đó, 
dầu có thể biến thành hóa chất 
bitumen, xăng hoặc các loại nhựa 
khác. 

Tiến sĩ Humphreys cho biết, công 
nghệ Cat-HTR đã được cấp bằng 
sáng chế khác với các công nghệ 
nhựa - dầu hiện có như nhiệt phân. 
Không giống như phương thức tái 
chế vật lý truyền thống, công nghệ 
mới không yêu cầu phải phân tách 
nhựa theo loại và màu sắc mà có thể 
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tái chế mọi thứ, từ hộp sữa đến đồ 
lặn, thậm chí cả các phụ phẩm 
gỗ. Công nghệ này đã được Công ty 
Licella thử nghiệm trong gần 10 
năm qua tại một nhà máy thí điểm ở 
bờ biển tại bang New South Wales 
và đã sẵn sàng được đưa ra thương 
mại hóa. Theo Công ty Licella, với 
công nghệ mới này, một cơ sở 
thương mại có thể xử lý khoảng 
20.000 tấn nhựa mỗi năm. 

 (Theo vietq.vn) 
 

 Trung Quốc xây dựng trạm 
năng lượng mặt trời trên không 
gian vào năm 2035 

 
Trung Quốc có kế hoạch hoàn 

thành một nhà máy điện năng lượng 
mặt trời (một trạm năng lượng mặt 
trời nặng 200 tấn) trên không gian 
với công suất cỡ megawatt vào năm 
2035, theo Học viện Công nghệ Vũ 
trụ Trung Quốc (CAST). 

Năng lượng được chuyển đổi 
thành sóng vi ba hoặc laser và sau 
đó chiếu không dây trở lại bề mặt 
Trái đất để phục vụ cho nhu cầu của 
con người, Wang Li, một nhà 
nghiên cứu của CAST nói.  

So với năng lượng hóa thạch 
truyền thống, ngày càng cạn kiệt và 
là nguyên nhân của các vấn đề môi 
trường nghiêm trọng, thì năng 
lượng mặt trời trên không gian hiệu 
quả và bền vững hơn, cung cấp giải 
pháp cung cấp năng lượng đáng tin 
cậy cho các vệ tinh và các khu vực 
bị thiên tai hoặc khu vực bị cách 
biệt trên Trái đất. 

Trung Quốc đã đề xuất các giải 
pháp thu thập ánh sáng mặt trời 
khác nhau và tạo ra một số bước đột 
phá lớn trong truyền tải năng lượng 
không dây kể từ khi nước này 
nghiên cứu năng lượng mặt trời trên 
không gian và coi đó là một chương 
trình nghiên cứu quan trọng trong 
năm 2008. Tuy nhiên, đây là một 
thách thức đối với công nghệ hiện 
tại bởi vì nó liên quan đến việc khởi 
động và lắp đặt nhiều mô-đun bảng 
năng lượng mặt trời và truyền năng 
lượng không dây hiệu quả. 

Với khoản đầu tư 200 triệu nhân 
dân tệ (28,4 triệu đô la Mỹ), Trung 
Quốc đang xây dựng một cơ sở thử 
nghiệm ở Bishan, phía tây nam 
thành phố Trùng Khánh của Trung 
Quốc, để nghiên cứu truyền tải 
năng lượng không dây năng lượng 
cao và tác động của nó đến môi 
trường. 

(Theo NASATI) 
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2. TIN TRONG NƯỚC 
 Hội thảo xúc tiến chuyển giao 
công nghệ và đầu tư  

 Ngày 29/11/2019 tại Hà Nội, Bộ 
KH&CN và Ủy ban về KH&CN 
thuộc Hội đồng quốc gia về Phát 
triển bền vững và Nâng cao năng 
lực cạnh tranh phối hợp tổ chức 
Hội thảo “Khoa học, công nghệ và 
Đổi mới sáng tạo vì mục tiêu phát 
triển bền vững”. Hội thảo có sự 
tham dự của lãnh đạo các Bộ, 
ngành, địa phương, trường đại học, 
viện nghiên cứu, các tổ chức phi 
chính phủ; một số tổ chức quốc tế… 

Hội thảo nhằm thông tin về vai trò 
của KH,CN và ĐMST trong việc 
thực hiện các mục tiêu phát triển 
bền vững và việc lồng ghép phát 
triển KH,CN và ĐMST với thực 
hiện các mục tiêu phát triển bền 
vững ở các bộ, ngành, địa phương 
doanh nghiệp trong thời gian qua; 
Tạo diễn đàn để các nhà nghiên 
cứu, các nhà quản lý, các nhà hoạch 
định chính sách và các doanh 
nghiệp,… gặp gỡ, trao đổi và chia 
sẻ kinh nghiệm nhằm thúc đẩy vai 
trò của KH,CN và ĐMST vì mục 
tiêu phát triển bền vững. 

 Phát biểu tại Hội thảo, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định 
cho biết, trong kế hoạch hành động 
quốc gia, vai trò của KH,CN và 

ĐMST được khẳng định là động lực 
chính, thúc đẩy quá trình chuyển 
đổi nền kinh tế đất nước theo hướng 
kinh tế thịnh vượng, bao trùm và 
bền vững với môi trường; là công 
cụ then chốt trong thực hiện các 
mục tiêu phát triển bền vững; cung 
cấp giải pháp giải quyết các thách 
thức về kinh tế, xã hội, môi trường 
đối với thực hiện các mục tiêu phát 
triển bền vững và hỗ trợ quá trình 
triển khai thực hiện Kế hoạch hành 
động quốc gia. Để cụ thể hóa chủ 
trương này, Bộ KH&CN triển khai 
nhiều hoạt động giúp cho việc ứng 
dụng KH&CN vào thực tế, tạo môi 
trường thuận lợi cho doanh nghiệp. 
Việc tổ chức Hội thảo cũng là dịp 
để đại diện các bộ, ngành, doanh 
nghiệp chia sẻ tham luận và cùng 
tìm ra giải pháp khẳng định vai trò 
KH,CN&ĐMST trong thực hiện 
mục tiêu phát triển bền vững. 

Theo ông Phạm Văn Hồng, Viện 
Chiến lược chính sách KH&CN, 
Học viện KH,CN và ĐMST, chất 
lượng tăng trưởng được cải thiện 
thể hiện qua tốc độ tăng năng suất 
lao động. Năng suất các nhân tố 
tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6 % bình 
quân giai đoạn 2011-2015 lên 
43,3% giai đoạn 2016-2018. 
Nghiên cứu của Viện Năng suất 
Việt Nam cũng cho thấy, những 
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doanh nghiệp có năng lực công 
nghệ được đánh giá cao hơn so với 
trung bình của Việt Nam có mức 
lao động cao hơn 1,66 - 1,83 lần. 
Chỉ số ĐMST toàn cầu của cộng 
đồng doanh nghiệp Việt Nam từ 
năm 2016 tăng vượt bậc, dẫn đầu 
nhóm quốc gia có thu nhập trung 
bình thấp (năm 2017 tăng 12 bậc, 
năm 2018 tăng 2 bậc). 

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ 
thông tin tại hội thảo cũng minh 
chứng, nếu không ứng dụng các 
giải pháp công nghệ, không ĐMST 
trong sản phẩm sẽ khó để cạnh 
tranh. Báo cáo của Ngân hàng thế 
giới năm 2017 cho thấy, các doanh 
nghiệp Việt Nam đã chi khoảng 
1,6% doanh thu hàng năm cho 
nghiên cứu và phát triển (R&D). 
Nhiều tập đoàn,doanh nghiệp đã 
thành lập quỹ phát triển KH&CN 
để đẩy mạnh các hoạt động nghiên 
cứu, ĐMST sản phẩm của họ. 

(Theo NASATI) 
 

 Hội nghị các nhà khoa học trẻ 
ASEAN 2019 

Ngày 2/12/2019 tại Hà Nội, Bộ 
Khoa học và Công nghệ phối hợp 
với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí 
Minh tổ chức Hội nghị các nhà 
khoa học trẻ ASEAN 2019. Đây là 
hoạt động trong khuôn khổ hợp tác 

thanh niên ASEAN, hợp tác khoa 
học và công nghệ ASEAN. Hội nghị 
thu hút sự tham gia của 140 Tiến 
sỹ, nhà khoa học trẻ Việt Nam và 
các nước ASEAN; trong đó, 45 nhà 
khoa học trẻ tham dự tập huấn về 
Chương trình Lãnh đạo khoa học 
ASEAN. 

Với chủ đề “Khoa học, Công nghệ 
và Đổi mới cho Cộng đồng ASEAN 
bền vững”, Hội nghị các nhà khoa 
học trẻ ASEAN 2019 là một trong 
những hoạt động quan trọng chuẩn 
bị cho chuỗi hoạt động dành cho 
thanh niên, trí thức trẻ trong năm 
2020 khi Việt Nam giữ vai trò Chủ 
tịch ASEAN.  

Phát biểu tại sự kiện trên, Thứ 
trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân Định 
cho biết, ASEAN đã xác định phát 
triển khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo là một trong những ưu 
tiên hàng đầu, đặc biệt là trong bối 
cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng 
và yêu cầu về việc duy trì tăng 
trưởng kinh tế của toàn khu vực; 
nhằm đạt được các mục tiêu phát 
triển được đề ra trong Kế hoạch 
Hành động ASEAN về Khoa học, 
Công nghệ và Đổi mới (APASTI) 
2016-2025 cũng như trong Chương 
trình nghị sự 2030 của Liên Hợp 
Quốc về Phát triển bền vững. Tại 
Việt Nam, khoa học, công nghệ và 
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đổi mới sáng tạo được coi là nền 
tảng và động lực phát triển đất 
nước, đóng góp tích cực vào tiến 
trình hơn 30 năm đổi mới và phát 
triển của đất nước, đồng thời, tiếp 
tục phát huy mạnh mẽ vai trò trong 
bối cảnh cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. 

Tại Hội nghị các nhà khoa học trẻ 
ASEAN cùng trao đổi kinh nghiệm, 
kiến thức, đề xuất các sáng kiến và 
khuyến nghị về khoa học, công 
nghệ và hợp tác trong ASEAN, 
nhằm góp phần giải quyết các khó 
khăn, thách thức trong khu vực và 
xây dựng cộng đồng ASEAN phát 
triển bền vững. Hội nghị cũng là 
cầu nối giữa các nhà khoa học trẻ 
Việt Nam với các mạng lưới khoa 
học uy tín quốc tế. 

 (Theo NASATI) 
 

 150 cá nhân và tập thể đoạt 
Giải thưởng KOVA lần thứ 17 
năm 2019 

Ngày 16/11/2019, Lễ trao Giải 
thưởng KOVA lần thứ 17 đã diễn 
ra tại Nhà hát Hòa Bình, TP Hồ 
Chí Minh.  

Giải thưởng KOVA hạng mục 
Kiến tạo năm nay được trao cho 
tập thể Khoa Niệu A, Bệnh viện 
Bình Dân TP Hồ Chí Minh với 
nghiên cứu “Phẫu thuật nội soi cắt 

một phần thận trong điều trị bướu 
thận nhỏ”. Nhóm tác giả đã tiên 
phong nghiên cứu, áp dụng kỹ 
thuật phẫu thuật nội soi và cắt một 
phần thận trong điều trị bướu thận 
nhỏ, mang đến phương pháp điều 
trị an toàn về ung thư học, ít xâm 
hại và bảo tồn tối đa nhu mô thận 
còn lại. Đây là kỹ thuật khó, đòi 
hỏi chuyên môn cao và chịu áp lực 
nhiều hơn trước áp lực thiếu máu 
nóng của thận trong quá trình phẫu 
thuật.  

Giải thưởng KOVA hạng mục 
Triển vọng trao tặng cho 8 sinh 
viên được tuyển chọn từ các trường 
đại học công lập trên cả nước. 

Giải thưởng KOVA ở hạng mục 
Sống đẹp được trao cho 5 cá nhân 
đã có những hành động nhân ái và 
truyền cảm hứng cho xã hội.  

Giải thưởng KOVA - Học bổng 
Nghị lực được trao cho 132 sinh 
viên từ 56 trường đại học công lập. 
Dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng 
đa số các em vẫn nỗ lực đạt học 
lực khá, giỏi nhiều năm liền. Trong 
đó, có nhiều sinh viên duy trì được 
thành tích học tập và được KOVA 
cấp học bổng nhiều năm liền. 
Ngoài ra, với những sinh viên có 
hoàn cảnh đặc biệt cần thêm sự hỗ 
trợ, Học bổng KOVA cũng xem 
xét tăng giá trị học bổng lên 20 – 
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30 triệu đồng cho từng trường hợp 
cụ thể. 

Giải thưởng KOVA ra đời từ năm 
2002, từ ý tưởng của PGS. TS. 
Nguyễn Thị Hoè – Chủ tịch Tập 
đoàn Sơn KOVA, xuất phát từ việc 
bà từng trải qua những khó khăn 
thời sinh viên và những ngày đầu 
khởi nghiệp từ khoa học. Giải 
thưởng được phát động với mục 
đích đóng góp cho sự phát triển 
bền vững của cộng đồng, thông 
qua việc: Khuyến khích nghiên cứu 
khoa học ứng dụng; lan tỏa những 
hành động nhân văn và ươm mầm, 
hỗ trợ cho các em sinh viên trên cả 
nước. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Tiếp và làm việc với Đoàn cán 
bộ Tỉnh Thừa Thiên Huế về 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Chiều ngày 18/11, Đoàn cán bộ 
Tỉnh Thừa Thiên Huế do bà Trần 
Thị Thuỷ Yến - Phó GĐ Sở 
KH&CN làm trưởng đoàn đã đến 
thăm và làm việc tại Sở KH&CN 
tỉnh BR-VT về Khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo. Tiếp Đoàn có ông Mai 
Thanh Quang – Giám đốc Sở Khoa 
học và Công nghệ cùng đại diện 
lãnh đạo các sở, ban, ngành trong 
tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Ông Trần Duy 
Tâm Thanh – Phó GĐ Sở KH&CN 
đã báo cáo về nội dung hỗ trợ khởi 
nghiệp về công tác tham mưu triển 
khai; các hoạt động thúc đẩy phong 
trào khởi nghiệp; nội dung đào tạo, 
tập huấn, sự kiện cho cộng đồng 
khởi nghiệp; xây dựng và triển 
khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ 
về khởi nghiệp; các phương hướng 
cho thời gian tới… 

 Cũng tại buổi làm việc, các đại 
biểu đã tập trung thảo luận về thực 
trạng và nhu cầu khởi nghiệp 
ĐMST trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế xoay quanh các nội 
dung: Cơ chế, chính sách hỗ trợ 
khởi nghiệp ĐMST trên địa bàn 
tỉnh; hệ sinh thái khởi nghiệp 
ĐMST trên địa bàn tỉnh để nhằm 
học tập, trao đổi kinh nghiệm về 
công tác triển khai hoạt động hỗ 
trợ ĐMST trên địa bàn tỉnh trong 
thời gian qua. 

 Cuối buổi, đại diện Đoàn cán bộ 
Tỉnh Thừa Thiên Huế cùng Lãnh 
đạo Sở KH&CN Tỉnh BR-VT 
tham quan không gian làm việc 
chung V-office tại Trung tâm 
thương mại Vũng Tàu Plaza, Văn 
phòng Thúc đẩy khởi nghiệp 
ĐMST tỉnh BR-VT tại TP. Vũng 
Tàu. 

   (Theo Sở KH&CN) 
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 Tập huấn Quy trình trồng và 
kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ trên 
cây nhãn 

Ngày 20/11, Trung tâm Thông tin 
và Ứng dụng KH&CN (Sở Khoa 
học và Công nghệ tỉnh BR-VT) phối 
hợp với Hội nông dân tỉnh đã tổ 
chức lớp tập huấn Quy trình trồng 
và kỹ thuật xử lý ra hoa trái vụ trên 
cây nhãn tiêu da bò tại huyện 
Xuyên Mộc. Tham dự lớp tập huấn 
có Thạc sĩ Vũ Thị Hà - Trung tâm 
Nghiện cứu cây ăn quả miền Đông 
Nam Bộ – Báo cáo viên lớp tập 
huấn, cùng hơn 90 học viên là hội 
nông dân các huyện, thành phố, thị 
xã, các hội viên hội nông dân và 
các hộ nông dân trồng nhãn trên 
địa bàn huyện. 

Lớp tập huấn nhằm giúp người 
nông dân nắm vững kỹ thuật canh 
tác và ứng dụng khoa học kỹ thuật 
mới vào sản xuất, chủ động được 
thời vụ, nâng cao hiệu quả, chất 
lượng và tính cạnh tranh của sản 
phẩm cây nhãn tiêu da bò trên địa 
bàn tỉnh BR-VT. 

 Tại buổi tập huấn, bà con nông 
dân được giới thiệu các quy trình 
xử lý ra hoa và và ra hoa trái vụ trên 
cây nhãn tiêu da bò. Được trao đổi, 
hướng dẫn kiến thức về kỹ thuật xử 
lý khi ra hoa, chăm sóc phòng trừ 
sâu bệnh hại trên cây nhãn các loại. 

Đồng thời, tham quan mô hình trình 
diễn quy trình xử lý ra hoa và ra 
hoa trái vụ trên cây nhãn tiêu da bò 
tại hộ dân Lê Thanh Hoá (Tổ 17, ấp 
1, xã Hoà Hội, H.Xuyên Mộc, BR-
VT). 

   (Theo Sở KH&CN) 
 

  
 

 
 Công nghệ lọc nước siêu hấp 
thu xử lý nước đa ô nhiễm 

46% mẫu nước sinh hoạt tại 
TP.HCM không đạt tiêu chuẩn; gần 
3 triệu người dân Hà Nội chưa có 
nước sạch dùng; hơn 65% nước 
ngầm đồng bằng sông Hồng ô 
nhiễm… là những số liệu được công 
bố tại buổi báo cáo phân tích xu 
hướng công nghệ do Trung tâm 
thông tin và thống kê KH&CN TP. 
Hồ Chí Minh (CESTI) vừa tổ chức. 

Tại chương trình báo cáo phân 
tích xu hướng, Công ty Vietdream 
Tech đã giới thiệu công nghệ lọc 
nước siêu hấp thu (CDI) xử lý nước 
đa ô nhiễm, nhiễm mặn cho nước 
uống, sinh hoạt và sản xuất. Công 
nghệ CDI hay còn gọi là công nghệ 
siêu hấp thụ tĩnh điện là công nghệ 
mới hiện nay để xử lý các chất hòa 
tan trong nước, bao gồm muối và 
các chất ô nhiễm... 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Hiện công nghệ này mới chỉ được 
bốn quốc gia phát triển đưa vào sản 
xuất máy lọc nước, gồm: Mỹ, Hà 
Lan, Ấn Độ và Trung Quốc. 
Vietdream Tech là đơn vị đầu tiên 
ứng dụng công nghệ CDI vào máy 
lọc nước tại Việt Nam và đã phát 
triển hệ thống CDI đặc biệt; kết hợp 
với phương pháp hấp thu vật lý và 
cơ học truyền thống, tạo ra công 
nghệ lọc nước siêu hấp thu. 

Công nghệ này là giải pháp lọc 
nước uống trực tiếp và nước sinh 
hoạt hiệu quả, tiết kiệm, loại bỏ các 
chất độc hại, các kim loại nặng 
trong nguồn nước ô nhiễm mà vẫn 
giữ được các vi khoáng chất tự 
nhiên trong nước. Điểm nổi bật của 
công nghệ này là có thể lọc được đa 
dạng nguồn nước, như: nước máy, 
nước giếng, nước sông, nước thải, 
nước ô nhiễm và nước nhiễm mặn. 

Kết quả sau xử lý cho thấy, công 
nghệ CDI giúp mang lại nguồn 
nước an toàn khi lọc sạch chất lơ 
lửng (> 1µm); hấp thu tốt các chất 
độc (như thuốc trừ sâu, phân bón, 
kim loại nặng, chất oxi hóa gây ung 
thư…); trung tính hóa pH; loại vi 
khuẩn. Công nghệ còn giúp lưu giữ 
hơn 50% các dưỡng chất cần thiết, 
như Na, K, Li và một phần Ca, Mg, 
Fe, Si, P… 

(khoahocphothong.com.vn) 

 
 

 
CHỨC NĂNG VÀ NGUYÊN TẮC 
VẬN HÀNH CỔNG THÔNG TIN 
MỘT CỬA QUỐC GIA 

Chức năng, nguyên tắc vận hành 
và các giao dịch điện tử trên Cổng 
thông tin một cửa quốc gia vừa 
được quy định cụ thể tại Nghị định 
số 85/2019/NĐ-CP của Chính phủ. 

Theo quy định, Cổng thông tin 
một cửa quốc gia có chức năng sau: 

1- Tiếp nhận chứng từ điện tử, 
thông tin khai và các thông tin có 
liên quan, xác thực chữ ký số của 
người khai và các cơ quan xử lý; 

2- Chuyển chứng từ điện tử, thông 
tin khai và các thông tin có liên 
quan của người khai đến hệ thống 
xử lý chuyên ngành đồng thời lưu 
trữ thông tin từ người khai trên 
Cổng thông tin một cửa quốc gia 
nhằm mục đích tra cứu, thống kê; 

3- Tiếp nhận kết quả xử lý và 
thông báo từ hệ thống xử lý chuyên 
ngành; 

4- Phản hồi kết quả xử lý cho 
người khai và hệ thống xử lý 
chuyên ngành có liên quan; 

5- Lưu trữ trạng thái của các giao 
dịch điện tử, chứng từ điện tử được 
thực hiện trên Cổng thông tin một 
cửa quốc gia. Thời hạn lưu trữ trạng 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 
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thái các giao dịch điện tử và chứng 
từ điện tử thực hiện theo quy định 
của pháp luật về giao dịch điện tử 
và quy định lưu trữ hồ sơ của pháp 
luật chuyên ngành; 

6- Cung cấp thông tin bao gồm: 
Thông tin giải quyết thủ tục hành 
chính, thống kê số liệu theo yêu cầu 
từ các cơ quan xử lý và người khai 
phù hợp chức năng, thẩm quyền của 
cơ quan xử lý và quyền, trách 
nhiệm của người khai; 

7- Đăng tải quy định của pháp luật 
chuyên ngành về chính sách quản 
lý, thủ tục hành chính và người thực 
hiện theo quy định của Nghị định 
này; 

8- Kết nối với hệ thống thông tin 
của các quốc gia và vùng lãnh thổ 
theo thỏa thuận quốc tế đã ký kết, 
điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên. 

Nguyên tắc vận hành Cổng thông 
tin một cửa quốc gia 

Việc vận hành Cổng thông tin một 
cửa quốc gia phải đáp ứng các yêu 
cầu sau: 1- Tuân thủ các quy định 
của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà 
nước, bí mật thương mại, bí mật 
kinh doanh và các quy định khác 
của pháp luật có liên quan; 2- Đảm 
bảo tính chính xác, minh bạch, 
khách quan, đầy đủ và kịp thời của 

các thủ tục hành chính được thực 
hiện thông qua Cổng thông tin một 
cửa quốc gia; 3- Tạo thuận lợi cho 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện thủ 
tục hành chính thông qua Cổng 
thông tin một cửa quốc gia. 

Cổng thông tin một cửa quốc gia 
thực hiện các giao dịch điện tử sau: 
1- Khai, nhận, phản hồi thông tin về 
việc xử lý hồ sơ để thực hiện thủ 
tục hành chính một cửa trên Cổng 
thông tin một cửa quốc gia; 2- Tiếp 
nhận và chuyển thông tin khai từ 
Cổng thông tin một cửa quốc gia 
đến các hệ thống xử lý chuyên 
ngành; 3- Nhận kết quả xử lý được 
gửi từ các hệ thống xử lý chuyên 
ngành tới Cổng thông tin một cửa 
quốc gia; 4- Trao đổi thông tin giữa 
các hệ thống xử lý chuyên ngành 
thông qua Cổng thông tin một cửa 
quốc gia; 5- Trao đổi thông tin giữa 
Cổng thông tin một cửa quốc gia 
Việt Nam với hệ thống thông tin 
của các quốc gia và vùng lãnh thổ 
theo thỏa thuận quốc tế đã ký kết, 
các điều ước quốc tế mà Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành 
viên. 

Nghị định quy định đơn vị quản lý 
Cổng thông tin một cửa quốc gia là 
Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ 
Tài chính. 

(Theo chinhphu.vn) 


