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NGÀNH KH&CN PHẢI ĐI ĐẦU 
TÔN VINH KHOA HỌC, KHƠI 
DẬY SÁNG TẠO 

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 
ngành KH&CN năm 2020, sáng 
3/1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam 
nhận định: Ngành khoa học, công 
nghệ phải đi đầu tạo điều kiện, cơ 
hội cho những ý tưởng, sáng kiến 
mới, truyền đi thông điệp tôn vinh 
khoa học, khơi dậy sáng tạo trong 
toàn xã hội. 

 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại 

hội nghị 

Phó Thủ tướng nhấn mạnh năm 
2019 là năm thứ hai liên tục chúng 
ta hoàn thành tất cả các chỉ tiêu 
phát triển kinh tế-xã hội. Tốc độ 
tăng trưởng trên 7%, các chỉ tiêu 
xếp hạng quốc tế được cải thiện 
theo chiều hướng tốt, nhất là những 
chỉ số liên quan đến lĩnh vực khoa 
học, công nghệ. 

Cụ thể, số nghiên cứu công bố 
trên các tạp chí khoa học tăng 26% 
so với 2018. Chỉ số đổi mới sáng 

tạo tăng 3 bậc. Đóng góp của năng 
suất các nhân tố tổng hợp (TFP) 
vào tăng trưởng GDP đạt 46,11%. 

Những con số đó cho thấy sự 
đóng góp thực chất, đáng kể của 
khoa học, công nghệ vào thành tựu 
chung vào phát triển kinh tế-xã hội 
đất nước. Đặc biệt là không khí tin 
tưởng, phấn khởi, ai cũng mong 
muốn đóng góp trí lực vào sự phát 
triển chung của cả nước. 

Nói về những yêu cầu, nhiệm vụ 
đặt ra cho ngành khoa học, công 
nghệ trong năm 2020, Phó Thủ 
tướng nhắc lại quan điểm nhất quán 
của Đảng, Nhà nước trong mọi thời 
kỳ, đặc biệt hiện nay, coi trọng 
khoa học, công nghệ. Chủ trương, 
đường lối xuyên suốt đó phải biến 
thành chính sách, công trình nghiên 
cứu, ứng dụng cụ thể với sự vào 
cuộc của tất cả các cấp, các ngành 
chứ không riêng ngành khoa học, 
công nghệ, đặc biệt là những ngành 
hoạch định về chính sách kinh tế. 

Phó Thủ tướng nêu thực tế thu 
nhập bình quân đầu người của Việt 
Nam đang xếp hạng rất thấp trên 
thế giới. Số lượng công trình khoa 
học công bố quốc tế trong giai đoạn 
2015-2019 bằng 23% so với 
Malaysia, 45% so với Thái Lan. 

Tỷ lệ cán bộ nghiên cứu trên trung 
bình người dân hầu như không tăng 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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từ năm 2013 đến nay, bằng 20% so 
với tỷ lệ trung bình của EU, 7,6% 
so với Hàn Quốc, 29,8% so với 
Malaysia, 58% so với Thái Lan. Chi 
ngân sách cho KH&CN ít và còn 
lãng phí. 

Ngành khoa học, công nghệ phải 
biến những “con số tự ti” thành tự 
tin, quyết tâm trở thành động lực 
phát triển, Phó Thủ tướng nhấn 
mạnh 5 điểm quan trọng. 

Thứ nhất, chúng ta phải đổi mới 
hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia 
theo đúng xu thế quốc tế, đặt DN 
làm trung tâm. Trong đó, Bộ 
KH&CN đề xuất, các bộ phụ trách 
về chính sách kinh tế xây dựng cơ 
chế, đem lại lợi ích thiết thực cho 
các DN khi đầu tư nhiều hơn cho 
KH-CN, nhân lực chất lượng cao. 

Đẩy mạnh hơn nữa tự chủ đại học 
khi số công trình nghiên cứu công 
bố quốc tế của các đại học tăng từ 
54% (năm 2016) lên 85% (năm 
2019); không phân biệt các viện 
nghiên cứu công lập và tư nhân 
trong thực hiện các nhiệm vụ khoa 
học, công nghệ. 

Đổi mới quản lý chi ngân sách, 
bảo đảm chặt chẽ nhưng tôn trọng, 
tin tưởng nhà khoa học, chấp nhận 
tính rủi ro trong nghiên cứu khoa 
học. 

Thứ hai, Bộ KH&CN phải chú ý 

hơn nữa đến lĩnh vực khoa học xã 
hội, nhân văn khi thời gian qua các 
công bố quốc tế chủ yếu là những 
nghiên cứu về kỹ thuật, công nghệ, 
khoa học cơ bản, khoa học ứng 
dụng.  

Thứ ba, Phó Thủ tướng bày tỏ ấn 
tượng trước sự phát triển của cộng 
đồng, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng 
tạo (start-up) đang thu hút rất nhiều 
quỹ đầu tư mạo hiểm với số vốn 
tăng gấp nhiều lần trong mấy năm 
qua, Thời gian tới, các bộ ngành 
cần tăng cường kết nối với các nhà 
khoa học Việt Nam ở nước ngoài; 
hỗ trợ các DN start-up thâm nhập 
thị trường.  

Thứ tư, Bộ KH&CN phải công 
khai, minh bạch hơn nữa mọi đề tài, 
công trình nghiên cứu, phản biện… 
từ đó tạo sự trung thực trong khoa 
học, tôn vinh những nhà nghiên 
cứu, chuyên gia chân chính; tiết 
kiệm trong nghiên cứu khoa học.  

Thứ năm, Bộ KH&CN, giới 
nghiên cứu phải đi đầu, khơi dậy 
sáng tạo trong toàn xã hội từ những 
đề tài nghiên cứu, sáng chế đến 
những sáng kiến trong quản lý xã 
hội để cuộc sống văn minh, sạch sẽ, 
vệ sinh hơn; tôn vinh các nhà khoa 
học, những cá nhân có nhiều sáng 
kiến. 

(Tổng hợp) 
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TECHFEST 2019 THU HÚT 14 
TRIỆU USD ĐẦU TƯ 

Tại Techfest 2019, hoạt động kết 
nối đầu tư đã diễn ra liên tục trong 
suốt sự kiện, thu hút sự quan tâm 
tham gia của rất nhiều nhà đầu tư 
và các doanh nghiệp khởi nghiệp 
với số phiên kết nối là trên 250 
cuộc, tổng số tiền quan tâm đầu tư 
khoảng 14 triệu USD. 

Sau 3 ngày làm việc (4-6/12), 
Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo quốc gia Techfest Vietnam 2019 
đã khép lại sau 27 hoạt động trải dài 
trong suốt 3 ngày diễn ra sự kiện 
với tổng số nhà đầu tư, chuyên gia 
quốc tế tham gia vào các hoạt động 
của sự kiện khoảng 250 người. 

Năm nay 4 vùng kinh tế trọng 
điểm: Vùng Đông Nam Bộ (tại Bà 
Rịa-Vũng Tàu); Vùng Đồng bằng 
sông Hồng và Trung du miền núi 
phía bắc (tại Hà Nội); Vùng Đồng 
bằng sông Cửu Long (tại Cần Thơ); 
Vùng Tây Nguyên và Duyên hải 
Nam Trung Bộ (tại Lâm Đồng) đã 
đăng cai tổ chức Techfest vùng 
nhằm thúc đẩy liên kết giữa các chủ 
thể của hệ sinh thái từ Trung ương 
đến địa phương, tìm kiếm các 
doanh nghiệp khởi nghiệp xuất sắc 
nhất để tham gia Techfest Vietnam 
2019. 

Bên cạnh đó, lần đầu tiên các 

Techfest quốc tế đã được tổ chức tại 
các nước có hệ sinh thái phát triển: 
Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore 
nhằm quảng bá hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo của Việt Nam với 
quốc tế và hỗ trợ doanh nghiệp khởi 
nghiệp của Việt Nam tiếp cận nhà 
đầu tư quốc tế, hội tụ nguồn lực về 
với Việt Nam. 

Lễ khai mạc Techfest năm 2019 
được truyền hình trực tiếp trên sóng 
truyền hình VTV2, Đài truyền hình 
Việt Nam, góp phần lan tỏa tinh 
thần khởi nghiệp đến đông đảo các 
tầng lớp trong xã hội. Tại Lễ khai 
mạc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ 
Đức Đam đã nhấn mạnh về một 
khát vọng hình thành một đội ngũ 
doanh nghiệp sáng tạo, nhiệt huyết 
làm động lực phát triển kinh tế xã 
hội và đưa Việt Nam sánh vai cùng 
thế giới. 

Trong suốt thời gian diễn ra sự 
kiện, các hoạt động tọa đàm, hội 
thảo chuyên đề đã được tổ chức với 
những nội dung thiết thực cùng sự 
tham gia chia sẻ, thảo luận của các 
nhà quản lý, nhà đầu tư, các doanh 
nghiệp khởi nghiệp thành công, đội 
ngũ Việt kiều, các chuyên gia và tổ 
chức quốc tế với mục đích tăng 
cường kết nối giữa các thành phần 
của hệ sinh thái trong nước, kết nối 
chuyên gia, người Việt Nam thành 
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công ở nước ngoài cùng chung tay 
xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo Việt Nam phát triển mạnh 
mẽ hơn nữa. 

Cũng tại sự kiện này, triển lãm 
sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo đã giới thiệu dịch vụ hỗ trợ khởi 
nghiệp của gần 300 doanh nghiệp 
và tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp. 

Ngoài ra, hoạt động kết nối đầu 
tư, một trong những nội dung quan 
trọng đã diễn ra liên tục trong suốt 
sự kiện, thu hút sự quan tâm tham 
gia của rất nhiều các nhà đầu tư và 
các doanh nghiệp khởi nghiệp với 
số phiên kết nối là trên 250 cuộc 
với tổng số tiền quan tâm đầu tư 
khoảng 14 triệu USD. Như vậy có 
thể thấy các kết nối ngày càng đi 
vào chiều sâu, và chất lượng của 
các startup ngày càng tăng cao. 

Theo Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Trần Văn Tùng, Ngày hội Khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo 2019 cho 
thấy sự phát triển của hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, từng 
bước tiến ra và hội nhập với quốc 
tế, nhưng đồng thời cũng đặt ra cho 
chúng ta nhiệm vụ, trách nhiệm lớn 
lao. Tuy nhiên, Bộ KH&CN mong 
muốn và tin tưởng rằng, với sự ủng 
hộ, quan tâm của Lãnh đạo Chính 
phủ, của các Bộ, ngành, địa 
phương, sự tham gia trách nhiệm và 

nhiệt tình của các đơn vị, các tổ 
chức đại diện cho doanh nghiệp, 
nhà đầu tư, tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp sáng tạo sẽ là cơ sở cho sự 
phát triển bền vững của hệ sinh thái 
khởi nghiệp sáng tạo và nền kinh tế 
Việt Nam. 

Bộ KH&CN sẽ tiếp tục triển khai 
Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi 
nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia và 
hỗ trợ các địa phương triển khai Đề 
án một cách hiệu quả và nghiêm túc 
tiếp thu những chỉ đạo từ Lãnh đạo 
Chính phủ trong Lễ Khai mạc sự 
kiện. 

   (Theo chinhphu.vn) 
 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN 
VỮNG DỰA TRÊN KH&CN 

Tăng trưởng kinh tế luôn là vấn 
đề hàng đầu đối với mỗi quốc gia 
trên thế giới, trong đó có cả Việt 
Nam. Kinh tế tăng trưởng tạo tiền 
đề thúc đẩy phát triển đất nước về 
mọi mặt, như: Tăng vốn tích lũy để 
đầu tư mở rộng sản xuất kinh 
doanh; nâng cao đời sống người 
dân; cải thiện các vấn đề về phúc 
lợi công cộng: văn hóa, giáo dục, y 
tế và xóa đói giảm nghèo… 

 Nền kinh tế các nước đi lên phát 
triển một cách bền vững là phải dựa 
vào việc nghiên cứu, ứng dụng 
mạnh mẽ khoa học và công nghệ 



Số 285 - 01/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 5 

(KH&CN). Coi KH&CN là quốc 
sách hàng đầu, là nền tảng và động 
lực cho tăng trưởng kinh tế đất 
nước cũng là quan điểm xuyên suốt 
trong dòng chảy lịch sử phát triển 
kinh tế. 

Tại Việt Nam, Cách mạng Tháng 
Tám 1945 thành công, nền khoa 
học - kỹ thuật Việt Nam mới được 
hình thành và từng bước phát triển 
theo hướng hiện đại hoá nhằm đáp 
ứng yêu cầu của Cách mạng, phấn 
đấu đạt đến mục tiêu xây dựng đất 
nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh 
phúc. 

Trong 2 cuộc kháng chiến chống 
Pháp và chống Mỹ, Đảng và Nhà 
nước ta đặc biệt quan tâm phát triển 
KH&CN, phục vụ đắc lực cuộc 
cách mạng kỹ thuật thời chiến, 
giành thắng lợi trong chiến tranh và 
xây dựng tiềm lực sẵn sàng tiến 
hành cuộc cách mạng khoa học trên 
quy mô lớn với trình độ cao sau khi 
chiến tranh kết thúc. 

Song do xuất phát điểm từ nền 
kinh tế nghèo nàn, lạc hậu, lại bị 
chiến tranh tàn phá nặng nề, trình 
độ khoa học - công nghệ - kỹ thuật 
tuy có phát triển nhưng vẫn chậm 
chạp và thua kém so với trình độ 
chung của các nước trong khu vực. 

Bước vào thời kỳ đổi mới từ năm 
1986, tăng trưởng kinh tế của Việt 

Nam giảm dần sự phụ thuộc vào 
khai thác tài nguyên, xuất khẩu thô 
và mở rộng tín dụng. Kinh tế từng 
bước phát triển theo xu hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Cùng với 
đó, GDP của nước ta tăng trưởng 
liên tục từ năm 1990 đến 2000 với 
mức tăng trưởng bình quân 7,35%. 
Trong vòng 10 năm, quy mô GDP 
tăng từ 6,5 tỷ USD lên 33,64 tỷ 
USD (gấp 5,18 lần). Đỉnh điểm, 
năm 2007, tăng trưởng kinh tế Việt 
Nam đạt 8,5%, mức cao nhất kể từ 
năm 1997. 

Cũng phải nhấn mạnh rằng, từ khi 
tiến hành công cuộc đổi mới toàn 
diện, Đảng ta đã sớm có các định 
hướng và chỉ đạo đúng đắn về vị trí, 
vai trò của KH&CN đối với sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, 
luôn coi trọng và tạo điều kiện 
thuận lợi để KH&CN phát triển. 
Quan điểm coi KH&CN là quốc 
sách hàng đầu, là nền tảng và động 
lực của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa được khẳng định và quán triệt 
trong nhiều văn kiện của Đảng thời 
kỳ đổi mới. 

Trước Đại hội VI, Đảng ta đã xác 
định cách mạng khoa học - kỹ thuật 
là then chốt trong ba cuộc cách 
mạng của thời kỳ khôi phục và kiến 
thiết đất nước sau thống nhất. Đại 
hội VI (1986) coi KH&CN là động 
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lực thúc đẩy công cuộc đổi mới 
toàn diện đất nước. Đại hội VII 
(1991) khẳng định KHCN là nền 
tảng của công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đại hội Đảng VIII (1996) và 
Đại hội IX (2001) coi KHCN là 
quốc sách hàng đầu, là nền tảng và 
động lực công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa. Đại hội X (2006) nhấn mạnh 
vai trò động lực của KH&CN trong 
phát triển kinh tế tri thức. Đại hội 
XI (2011) đề ra đường lối đẩy mạnh 
toàn diện công cuộc đổi mới và 
KH&CN giữ vai trò then chốt trong 
phát triển lực lượng sản xuất hiện 
đại, là động lực then chốt của quá 
trình phát triển nhanh và bền vững. 

 
 Từ sự quan tâm của nhà nước về 

phát triển KH&CN, Việt Nam đã 
đạt được những thành tựu trên các 
lĩnh vực khoa học - xã hội - nhân 
văn, khoa học tự nhiên, xây dựng, 
công nghệ thông tin, truyền thông, 
y học. Những thành tựu này đã 
đóng góp không nhỏ ngăn chặn tình 
trạng suy giảm kinh tế nước nhà khi 
khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 
2008 đã đẩy kinh tế thế giới vào 

tình trạng suy thoái. 
Không chỉ vậy, sự phát triển như 

vũ bão của KH&CN, nhất là trên 
các lĩnh vực công nghệ thông tin, 
công nghệ sinh học, công nghệ vật 
liệu mới… đóng vai trò quan trọng 
trong việc nâng cao năng suất lao 
động, góp phần gia tăng hiệu quả 
sản xuất. Từ đó, làm cho chất lượng 
tăng trưởng kinh tế được cải thiện 
theo hướng bền vững và ổn định. 

Kết quả là, GDP từ mức 66,37 tỷ 
USD vào năm 2006 đến năm 2018 
đã đạt 244,98 tỷ USD, năng suất 
tổng hợp tăng dần từ giai đoạn 2006 
- 2010 đạt 17,2%; đến giai đoạn 
2011 - 2015 đạt 33,58%; đến giai 
đoạn 2016-2018 đạt 43,29%. 

Đóng góp của năng suất các nhân 
tố tổng hợp (TFP) tăng từ 33,6% 
bình quân giai đoạn 2011 - 2015 lên 
khoảng 43,3% trong giai đoạn ba 
năm 2016 - 2018; giai đoạn 2016 - 
2020 ước đạt 43,5%. Tính chung 10 
năm 2011 - 2020 vượt mục tiêu 
chiến lược đề ra (35%). Tốc độ tăng 
năng suất lao động bình quân giai 
đoạn 2011 - 2015 là 4,3%/năm, giai 
đoạn 2016 - 2018 đã tăng lên 
5,8%/năm. 

Theo số liệu từ Học viện KH,CN 
và ĐMST cho thấy chất lượng tăng 
trưởng được cải thiện thể hiện qua 
tốc độ tăng năng suất lao động. 
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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 
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 đổi mới sáng tạo 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). 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Xuân 
Định  cho biết, trong kế hoạch hành 
động quốc gia, vai trò của khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo 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. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 
 
 

CẦN CƠ CHẾ VƯỢT TRỘI ĐỂ 
KHUYẾN KHÍCH DOANH 
NGHIỆP KHỞI NGHIỆP ĐỔI 
MỚI SÁNG TẠO 

Chuyên gia cho rằng, để nâng cao 
năng lực cạnh tranh, nhất là trong 
bối cảnh cuộc cách mạng công 
nghiệp 4.0, cần có những chính 
sách, cơ chế, thể chế mang tính chất 
vượt trội để hỗ trợ, khuyến khích 
các hoạt động đổi mới sáng tạo và 
doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. 

Theo kết quả xếp hạng Môi 
trường kinh doanh 2020 do Ngân 
hàng Thế giới mới công bố, Việt 
Nam tăng 1,2 điểm (từ 68,6 lên 
69,8) nhưng giảm 01 bậc xếp hạng 
chung (từ vị trí 69 xuống 70/190 
quốc gia, nền kinh tế). Đây là năm 
thứ 2 liên tiếp Việt Nam giảm bậc.  

Nói về nguyên nhân của việc này, 
Tổ công tác của Thủ tướng nhấn 
mạnh, việc giảm bậc xếp hạng 
chung là do chất lượng cải thiện 
môi trường kinh doanh của chúng ta 
còn chậm, cải cách chưa thực sự 
mạnh mẽ, dẫn đến số điểm tăng 
chưa nhiều, những chỉ số nêu trên 
vẫn bị giảm bậc, trong khi nhiều 
nền kinh tế khác cải cách nhanh và 
mạnh mẽ hơn. 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 



Số 285 - 01/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 8 

Cụ thể, trong 10 chỉ số thành phần 
thì có 05 chỉ số tăng điểm, 04 chỉ số 
giữ nguyên điểm và 01 chỉ số giảm 
điểm; có 02 chỉ số được ghi nhận 
cải cách về quy định và thực thi; có 
2/5 chỉ số tăng điểm có sự tăng bậc, 
3/5 chỉ số còn lại tăng điểm nhẹ 
(khởi sự kinh doanh, Cấp phép xây 
dựng và Tiếp cận điện năng: tăng 
0,3 điểm) nhưng giữ nguyên hoặc 
giảm bậc. Có thể thấy rằng, những 
nỗ lực cải cách của chúng ta trong 
thời gian qua là chưa đủ. 

Tổ công tác cũng kiến nghị Chính 
phủ chỉ đạo các bộ, ngành đánh giá 
nguyên nhân giảm bậc và chịu trách 
nhiệm cải thiện từng chỉ số thành 
phần. Đồng thời, tăng cường hoạt 
động kiểm tra, đôn đốc việc thực 
hiện các nhiệm vụ, giải pháp để cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng 
cao năng lực cạnh tranh của Việt 
Nam. Trong đó, lưu ý cải thiện các 
chỉ số khởi sự kinh doanh, chỉ số 
cấp phép xây dựng, đăng ký tài sản, 
bảo vệ nhà đầu tư, giao dịch thương 
mại qua biên giới, giải quyết tranh 
chấp. 

 
Ảnh minh họa 

Liên quan tới vấn đề trên, theo bà 
Nguyễn Minh Thảo - Trưởng ban 
Môi trường kinh doanh và năng lực 
cạnh tranh, Viện Nghiên cứu Quản 
lý kinh tế Trung ương, bảng xếp 
hạng của Ngân hàng Thế giới giúp 
Việt Nam nhận diện đâu là những 
rào cản cần tìm kiếm những giải 
pháp khắc phục. Về môi trường 
kinh doanh, bà Thảo cho rằng, nếu 
Việt Nam không tạo ra môi trường 
kinh doanh thuận lợi, thông thoáng 
sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt 
động đầu tư kinh doanh của doanh 
nghiệp và hoạt động đầu tư. 

Bên cạnh đó, những yếu tố như thị 
trường tài chính của chúng ta còn 
kém, có những khoảng cách so với 
thế giới, hay những yếu tố về cơ sở 
hạ tầng cũng là yếu tố đóng góp 
trực tiếp, ảnh hưởng đến tốc độ tăng 
trưởng của nền kinh tế. Vấn đề về 
hạ tầng cũng đóng góp trực tiếp vào 
hoạt động sản xuất kinh doanh và 
sự tăng trưởng phải được nhận diện 
để xem đâu là điểm cần tập trung để 
có những giải pháp khắc phục. 

Về giải pháp thời gian tới, bà 
Thảo cho rằng, Việt Nam phải tiếp 
tục giám sát chặt chẽ hơn việc thực 
thi những cải cách về môi trường 
kinh doanh, cụ thể là tiếp tục cải 
cách về điều kiện kinh doanh... Bên 
cạnh đó, những hoạt động quản lý 
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chuyên ngành cũng cần được đầu tư 
nhiều hơn. 

Một trong những điểm quan trọng 
của môi trường kinh doanh là ứng 
dụng công nghệ thông tin trong các 
giao dịch với cơ quan quản lý nhà 
nước và các dịch vụ công trực tuyến 
cấp độ 4 cũng cần Chính phủ ưu 
tiên trong hoạt động về môi trường 
kinh doanh. 

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, 
nhất là trong bối cảnh cuộc cách 
mạng công nghiệp 4.0, cần có 
những chính sách, cơ chế, thể chế 
mang tính chất vượt trội hỗ trợ, 
khuyến khích các hoạt động đổi 
mới sáng tạo và doanh nghiệp khởi 
nghiệp sáng tạo. 

Ngoài ra, trụ cột về kỹ năng là 
một trong các yếu tố quan trọng ảnh 
hưởng tới năng lực cạnh tranh. 
Những giải pháp về nâng cao kỹ 
năng của người lao động, chất 
lượng lao động cũng là một trong 
những yêu cầu cần được chú trọng 
trong thời gian tới để cải thiện môi 
trường kinh doanh cũng như đóng 
góp vào năng lực cạnh tranh quốc 
gia. 

 (Theo vietq.vn) 
 

ĐỂ DOANH NGHIỆP KHỞI 
NGHIỆP SÁNG TẠO LÀ LỰA 
CHỌN CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ 

CÁC CHUYÊN GIA QUỐC TẾ 
Hội thảo “Ideal Startup Profile: 

Tiêu chí lựa chọn doanh nghiệp 
khởi nghiệp sáng tạo từ chuyên gia, 
nhà đầu tư” đã diễn ra vào ngày 
5/12 trong khuôn khổ Techfest 
Vietnam 2019 tại Quảng Ninh.  

Hội thảo đã quy tụ được các diễn 
giả là những chuyên gia hàng đầu 
trong lĩnh vực khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo hiện nay. Sự kiện tập trung 
bàn luận chuyên sâu về các tiêu chí 
và cách thức đánh giá, lựa chọn các 
doanh nghiệp khởi nghiệp, từ đó 
xóa bỏ những lối mòn tư duy về 
quy trình gọi vốn đầu tư và đầu tư 
cho startup và góp phần hoàn thiện 
quy trình hỗ trợ tài chính trực tiếp 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp từ 
Đề án 844 giai đoạn tới, mới đây 
được quy định tại thông tư số 
45/2019/TT-BTC về quản lý tài 
chính Đề án 844. 

Đánh giá startup dựa trên các 
tiêu chí nào? 

Trao đổi về ba tiêu chí quan trọng 
nhất trong việc đánh giá doanh 
nghiệp khởi nghiệp, có nhiều quan 
điểm đã được đưa ra, song tất cả 
các diễn giả trong hội thảo đều nhất 
trí với ba yếu tố: Thị trường, con 
người và sản phẩm. Bà Nguyễn 
Hoàng Anh (Cassie Nguyễn) - 
Đồng sáng lập và Giám đốc điều 
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hành Abivin - startup Việt, đã chia 
sẻ tại sự kiện: “Đối với doanh 
nghiệp khởi nghiệp, yếu tố đầu tiên 
cần chú trọng là xác định tiềm năng 
thị trường bởi thị trường đủ lớn thì 
doanh nghiệp mới có thể phát triển 
được. Thứ hai là yếu tố con người, 
trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến 
vai trò của đội ngũ nhà sáng lập 
(founding team) trong việc tạo ra 
chất xám, sản phẩm. Cuối cùng, đó 
là sản phẩm, một sản phẩm cần đủ 
tốt và đủ mang lại giá trị cho khách 
hàng của mình”. 

Có thể nói, hội thảo đã cung cấp 
một bức tranh toàn diện về góc nhìn 
từ các chuyên gia tại các tổ chức hỗ 
trợ quốc tế, nhà đầu tư thiên thần và 
Quỹ đầu tư mạo hiểm, đến đại diện 
ban điều hành các cuộc thi khởi 
nghiệp với quy mô toàn cầu, hay 
cán bộ tại các cơ quan quản lý nhà 
nước và đặc biệt là góc nhìn trực 
tiếp từ doanh nghiệp khởi nghiệp. 
Thông qua sự kiện, các doanh 
nghiệp có thể nắm bắt được nhu cầu 
và tâm tư của các đối tượng này, từ 
đó xây dựng một mô hình doanh 
nghiệp và chiến lược phát triển phù 
hợp. Cùng với đó, các nhà đầu tư và 
chuyên gia có cơ sở để đưa ra 
những quyết định đầu tư đúng đắn 
và thông minh hơn trong các hoạt 
động hỗ trợ và các thương vụ đầu tư 

trong tương lai. 
Khát vọng về một thị trường 

quốc tế 
Yếu tố thị trường đóng vai trò đặc 

biệt quan trọng đối với một doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Theo đó, việc 
nghiên cứu thị trường sẽ cung cấp 
cho doanh nghiệp những thông tin 
quan trọng về quy mô và xu hướng 
thị trường, tốc độ tăng trưởng, nhân 
khẩu học của khách hàng,... từ đó 
xây dựng và lựa chọn được mô hình 
kinh doanh phù hợp. Trả lời cho 
câu hỏi “Các nhà khởi nghiệp nên 
tư duy về thị trường trong nước hay 
quốc tế trước?”, ông Trần Anh 
Vương - Chủ tịch King Invest, Nhà 
đầu tư Shark Tank Việt Nam cho 
biết: “Về mong muốn, bất cứ dự án 
nào khi nghĩ đến thị trường rộng thì 
sẽ nghĩ đến thị trường quốc tế. 
Thực tế trong ngành nào cũng vậy, 
doanh nghiệp không chỉ phục vụ 
cho đất nước mà còn là giải quyết 
bài toán lớn hơn của thế giới. Đây 
cũng chính là yếu tố quyết định con 
mắt của nhà đầu tư khi nhìn về khát 
vọng của startup nói chung”. 

Tuy vậy, các khách mời cũng cho 
rằng yếu tố thời điểm và địa lợi (tức 
là lợi thế của doanh nghiệp tại địa 
phương và quốc gia) cũng là một 
nhân tố để các nhà đầu tư đánh giá 
tiềm năng doanh nghiệp có thể tìm 
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kiếm, lựa chọn và phát triển thị 
trường về sau. Mặc dù không mang 
ý nghĩa quyết định đối với sự thành 
bại của doanh nghiệp nhưng đây là 
những yếu tố hỗ trợ giúp gia tăng 
khả năng thành công và tạo thế chủ 
động trước các tình huống khó khăn 
cho doanh nghiệp trong quá trình 
khởi nghiệp. Ông Trí Hoàng - Nhà 
sáng lập và Giám đốc điều hành 
Trung tâm ươm tạo khởi nghiệp và 
thúc đẩy kinh doanh Ai20x tại 
Silicon Valley cũng khuyên các 
startup khi có mục tiêu phát triển thị 
trường nên tính toán kỹ và thực 
hiện tốt nhất những cái dễ trước, 
khi gặp khó khăn nên tìm ra bước đi 
khôn ngoan để biến chúng thành cơ 
hội. 

 
Shark Trần Anh Vương chia sẻ góc nhìn từ 
một nhà đầu tư thiên thần cho khởi nghiệp 

Nhà sáng lập tài năng và nhân 
lực công nghệ gắn bó 

Yếu tố con người được coi là vấn 
đề trung tâm quyết định sự sống 
còn của một doanh nghiệp. Trong 
đó, vai trò của đội ngũ nhà sáng lập 
được nhấn mạnh trước hết, ở đó 

mỗi một doanh nghiệp lại có một 
hình thức phân chia chức năng, 
nhiệm vụ cho mỗi thành viên trong 
nhóm khác nhau sao cho đạt được 
hiệu quả cao nhất. Ông Tài Nguyễn 
- Giám đốc điều hành cuộc thi khởi 
nghiệp Việt toàn cầu Vietchallenge, 
người có kinh nghiệm nhiều năm 
trực tiếp triển khai cuộc thi khởi 
nghiệp Việt toàn cầu Vietchallenge 
đặc biệt nhấn mạnh vai trò của các 
nguyên tắc làm việc, đồng thời cho 
rằng nhà sáng lập (founder) đi du 
học quốc tế có khả năng thành công 
cao hơn. Bên cạnh đó, để một 
doanh nghiệp có thể vận hành hiệu 
quả, vấn đề nhân sự cũng đóng vai 
trò không kém phần quan trọng.  

Hướng đến hỗ trợ tài chính trực 
tiếp cho startup từ Đề án 844 từ 
năm 2020 

Đặc biệt, hội thảo thực sự đã góp 
phần vào việc cung cấp thông tin 
cũng như hoàn thiện quy trình hỗ 
trợ tài chính trực tiếp cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo trong Đề án 844 trong giai đoạn 
tới.  

Xác định vai trò lớn của nhà nước 
trong cung cấp vốn mồi cho doanh 
nghiệp khởi nghiệp, tại thông tư 
45/2019/TT-BTC về quản lý tài 
chính Đề án 844 mới có hiệu lực từ 
tháng 9/2019 vừa qua, Nhà nước đã 
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cho phép hỗ trợ một phần kinh phí 
cho doanh nghiệp khởi nghiệp được 
tuyển chọn từ cuộc thi khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo quốc gia hàng 
năm. Cụ thể, nhà nước hỗ trợ trả 
tiền công lao động trực tiếp cho 
doanh nghiệp; dịch vụ khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo; sử dụng không 
gian số, dịch vụ hỗ trợ trực tuyến; 
sản xuất thử nghiệm, làm sản phẩm 
mẫu, hoàn thiện công nghệ; và tham 
gia các khóa huấn luyện tập trung 
ngắn hạn tại một số tổ chức thúc 
đẩy kinh doanh uy tín ở nước ngoài. 

Trong thời gian tới, các cơ quan 
quản lý Đề án 844 sẽ thực hiện các 
cuộc khảo sát quy mô và phối hợp 
với các chuyên gia để hình thành cơ 
chế hỗ trợ tài chính cho startup từ 
Đề án 844.  

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

KH&CN ĐÓNG GÓP HIỆU 
QUẢ CHO SẢN XUẤT NÔNG 
NGHIỆP 

Xuyên suốt chiều dài lịch sử của 
phát triển kinh tế nước nhà, nông 
nghiệp luôn được đặt ở vị trí trung 
tâm và là ngành mũi nhọn quan 
trọng trong phát triển kinh tế. Thế 
nhưng, ngành nông nghiệp Việt 
Nam luôn đứng trước nhiều khó 
khăn thách thức như sản xuất manh 
mún, biến đổi khí hậu cực đoan, 

dịch bệnh và hội nhập kinh tế quốc 
tế,… Điệp khúc được mùa mất giá, 
được giá mất mùa vì thế đã trở 
thành điệp khúc quen thuộc đối với 
người nông dân, nông nghiệp, nông 
thôn. 

Đổi mới KH&CN làm thay đổi 
diện mạo ngành nông nghiệp 

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:  Chương 
trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao 
tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội nông thôn, miền 
núi, vùng dân tộc thiểu số (gọi tắt là 
Chương trình nông thôn miền núi); 
Chương trình Hỗ trợ phát triển tài 
sản trí tuệ đến năm 2020; Chương 
trình quốc gia Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm hàng hóa 
của doanh nghiệp Việt Nam đến 
năm 2020; 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 
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nghệ cao đến năm 2020; Chương 
trình Bảo tồn và sử dụng bền vững 
nguồn gen. Ngoài ra, Bộ KH&CN 
đã phối hợp cùng Bộ NN&PTNT 
triển khai Chương trình Công nghệ 
sinh học trong nông nghiệp, thủy 
sản, Chương trình KH&CN phục vụ 
tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 
xây dựng nông thôn mới, Chương 
trình nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao… 

Tăng cường ứng dụng công nghệ 
trong sản xuất nông nghiệp 

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn, cả nước 
hiện có 34 khu nông nghiệp công 
nghệ cao, được quy hoạch tại 19 
tỉnh, thành phố, trong đó, sáu khu 
có quy mô diện tích hơn 400 ha tại 
Hà Nội, Thanh Hóa, Phú Yên, Hậu 
Giang và Bình Dương. 

 
Sản xuất nông nghiệp ứng dụng thành tựu 

KH&CN tại các địa phương 

Nhiều địa phương cũng đang 
chuẩn bị thu hút doanh nghiệp vào 
đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp 
công nghệ cao. Thời gian qua, 

chính sách và các quy định pháp 
luật đã được ban hành khá đầy đủ 
tạo thuận lợi cho DN đầu tư vào 
lĩnh vực này, như: Luật Chuyển 
giao công nghệ; Nghị định số 
57/2018/NĐ-CP về cơ chế chính 
sách khuyến khích DN đầu tư vào 
nông nghiệp, nông thôn; Quyết định 
số 2441/QĐ-TTg về việc phê duyệt 
Chương trình phát triển sản phẩm 
quốc gia đến năm 2020... 

Đáng chú ý, Chương trình đổi mới 
công nghệ quốc gia đã hỗ trợ 13 
DN thực hiện các nhiệm vụ liên 
quan lĩnh vực nông nghiệp, với 
tổng kinh phí là 275,643 tỷ đồng. 
Các nhiệm vụ được lựa chọn theo 
hướng ưu tiên nghiên cứu, chuyển 
giao và ứng dụng công nghệ cao, 
sản xuất nông nghiệp sạch, kỹ thuật 
thâm canh tiên tiến để giảm chi phí 
đầu vào và tăng giá trị gia tăng của 
sản phẩm. Cơ chế, chính sách đã 
góp phần thay đổi diện mạo nền 
nông nghiệp. 

Từ năm 2008 đến năm 2017, kim 
ngạch xuất khẩu nông sản đạt 261,2 
tỷ USD, tăng bình quân 
9,24%/năm. Nông sản Việt Nam 
hiện có mặt ở 180 quốc gia và vùng 
lãnh thổ trên thế giới. Xuất khẩu 
nông sản Việt Nam đứng thứ hai 
khu vực Đông - Nam Á và thứ 15 
trên thế giới. 
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Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp 
và Phát triển nông thôn Lê Quốc 
Doanh, khoa học công nghệ là một 
trong những giải pháp then chốt 
trong thực hiện tái cơ cấu ngành 
nông nghiệp. Trong bối cảnh mới, 
các đơn vị nghiên cứu khoa học 
công nghệ cần đổi mới hơn, bởi các 
cơ chế, chính sách thay đổi đều gắn 
với việc ứng dụng khoa học công 
nghệ. 

Nhờ áp dụng các công nghệ mới 
trong chọn tạo giống cây trồng, thời 
gian chọn tạo giống cây trồng mới 
đã giảm xuống còn từ 3-5 năm, thay 
vì 7-10 năm như trước đây, nên 
trung bình hàng năm Bộ 
NN&PTNT đã công nhận hàng 
chục giống mới/năm. Từ đó nhanh 
chóng gia tăng diện tích trồng các 
giống mới có năng suất, chất lượng 
cao, tính chống chịu tốt. Hiện nay 
cả nước đã có hơn 90% diện tích 
lúa, 80% diện tích ngô, 60% diện 
tích mía, bông, cây ăn quả... được 
dùng giống mới và KH&CN đóng 
góp trên 30% giá trị gia tăng của 
nông sản. Năm 2017, Việt Nam đã 
trở thành một trong 15 quốc gia 
đứng đầu về xuất khẩu nông sản 
trên thế giới, xuất khẩu nông lâm 
thủy sản đạt con số 36,37 tỷ USD. 

Việc nghiên cứu, xây dựng các 
tiến bộ kỹ thuật mới, đã có 203 tiến 

bộ kỹ thuật mới (TBKT) được công 
nhận, bao gồm lĩnh vực Trồng trọt 
công nhận 94 TBKT; lĩnh vực chăn 
nuôi - thú ý 56 TBKT; lĩnh vực 
thủy lợi 30 TBKT; lĩnh vực Thủy 
sản 9 TBKT và Lâm nghiệp 51 
TBKT. 

Đặc biệt trong sản xuất nông 
nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 
các mô hình sản xuất nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao theo chuỗi 
trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản 
đã tăng hiệu quả kinh tế từ 10-30% 
thông qua sử dụng các giống có 
năng suất, chất lượng cao và quy 
trình sản xuất tiên tiến, thích ứng 
với biến đổi khí hậu. Chương trình 
nông nghiệp ứng dụng công nghệ 
cao được triển khai mạnh mẽ. Ngày 
càng có nhiều doanh nghiệp, hợp 
tác xã chọn nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ làm hướng 
đi chính và khẳng định được tính 
đúng đắn, hiệu quả của hướng sản 
xuất này. 

KH&CN thúc đẩy nghiên cứu 
khoa học và chuyển giao công nghệ 
theo chuỗi giá trị, thu hút các doanh 
nghiệp tham gia vào sản xuất nông 
nghiệp. Nhiều công nghệ mới được 
áp dụng đã góp phần chuyển đổi cơ 
cấu kinh tế nông nghiệp và nông 
thôn, tăng giá trị xuất khẩu, đưa 
nước ta vào nhóm các nước xuất 
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khẩu hàng đầu thế giới về tôm, cá 
tra, cà phê, điều nhân, hạt tiêu và 
gạo… Xuất hiện các doanh nghiệp 
công nghệ cao ứng dụng các công 
nghệ tiên tiến, hiện đại để phát triển 
sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị, 
nhiều doanh nghiệp không chỉ đầu 
tư nhà máy với dây chuyền hiện đại 
mà còn đầu tư các phòng thí 
nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 
17025, đủ điều kiện để thực hiện 
các nghiên cứu tại doanh nghiệp, 
giúp các nhà khoa học đến với thực 
tiễn sản xuất và tạo cơ hội để công 
ty doanh nghiệp ứng dụng khoa học 
và công nghệ. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

KHCN VÀ ĐỔI MỚI SÁNG 
TẠO PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN 
KT-XH: BƯỚC CHUYỂN TỪ 
CHÍNH SÁCH 

Thời gian qua, vai trò của khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 
đối với phát triển bền vững là rất rõ 
nét. Thực tế, giai đoạn 2011 đến 
nay, khoa học, công nghệ và đổi 
mới sáng tạo ở Việt Nam đã thể 
hiện đóng góp quan trọng cả ba trụ 
cột cơ bản của phát triển bền vững 
là phát triển kinh tế, xã hội và bảo 
vệ môi trường. 

Nhìn ra thế giới 
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy đổi 

mới sáng tạo (ĐMST) giữ vai trò 
quan trọng đối với tăng trưởng kinh 
tế, là yếu tố không thể thiếu góp 
phần tạo thêm việc làm. Theo ông 
Trần Ngọc Ca - Viện Chiến lược và 
chính sách khoa học và công nghệ 
(KH-CN), Học viện khoa học, công 
nghệ và ĐMST, mỗi quốc gia có 
những chính sách phát triển ĐMST 
riêng nhưng đều có đặc điểm chung 
là bắt đầu từ chính sách KH-CN, 
sau đó có xu thế dịch chuyển sang 
chính sách khoa học, công nghệ và 
ĐMST (STI). Ví dụ tại Đức, chiến 
lược phát triển KH-CN gắn liền với 
chiến lược ĐMST. Mục tiêu đặt ra 
là đối mặt với các thách thức bằng 
các giải pháp toàn diện, gồm chiến 
lược công nghệ cao; sáng kiến nâng 
cao trình độ nhân lực; sáng kiến về 
tính xuất sắc; chương trình tài trợ 6 
tỷ Euro; Luật cải cách giáo dục đại 
học tới 2020; sáng kiến “từ nghiên 
cứu đến ĐMST”; Luật về tự do 
trong học thuật; phát triển hạ tầng 
nghiên cứu. Trong bối cảnh cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư, Đức 
nhấn mạnh hơn vào tính ứng dụng 
và kết nối, tham gia sâu hơn vào 
kinh tế - xã hội. 

Với tổ chức Hợp tác và Phát triển 
kinh tế (OECD), hàng năm có các 
phân tích của các nước thành viên 
về chính sách KH-CN và công 
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nghiệp. Đồng thời, có các nghiên 
cứu tổng quan về chính sách STI 
của các nước không thành viên như 
Chile (2007), Nam Phi (2007), 
Trung Quốc (2008), Peru (2011), 
Colombia (2014), Malaysia (2016), 
Costa Rica (2017)… OECD đã phối 
hợp với Ngân hàng thế giới thực 
hiện nghiên cứu tổng quan về chính 
sách STI cho Việt Nam (OECD-
WB, 2014). 

 
Và tại Việt Nam 
Theo đánh giá của các nhà khoa 

học, tăng trưởng kinh tế của Việt 
Nam những năm gần đây giảm dần 
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 của 
năng suất các yếu tố tổng hợp 
(TFP) tăng từ 33,6% bình quân giai 
đoạn 2011 - 2015 lên khoảng 43,3% 
trong giai đoạn 3 năm 2016-2018; 
giai đoạn 2016-2020 ước đạt 
43,5%. 

Có được các kết quả trên là nhờ 
vào những nỗ lực của Chính phủ 

trong chuyển đổi mô hình tăng 
trưởng kinh tế từ chiều rộng sang 
mô hình mới dựa trên nền tảng nâng 
cao năng suất lao động với việc áp 
dụng các thành tựu KH-CN tiên 
tiến.  

Trong giai đoạn 2011 - 2020, STI 
ở Việt Nam đã thể hiện đóng góp 
quan trọng trên cả ba trụ cột cơ bản 
của phát triển bền vững là phát triển 
kinh tế, phát triển xã hội và bảo vệ 
môi trường. 

Về phương diện phát triển kinh 
tế, KH-CN được xác định là một 
trong những giải pháp thúc đẩy tăng 
năng suất lao động (NSLĐ), thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế. Năm 2017, 
năng suất lao động tăng 6,0%; năm 
2018 ước tính tăng 5,9%, dự kiến 
vẫn đạt tốc độ tăng cao nhất trong 
khu vực ASEAN như vậy tốc độ 
tăng NSLĐ của năm 2017, 2018 
cao hơn mục tiêu tăng bình quân 
5,5% trong Nghị quyết số 05-
NQ/TW Hội nghị lần IV Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng Khóa XII. 

Cùng với đó là các chính sách hỗ 
trợ doanh nghiệp áp dụng hệ thống 
tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, các 
hệ thống quản lý, mô hình, công cụ 
cải tiến năng suất và chất lượng; cải 
thiện môi trường đầu tư kinh doanh, 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt 
động sản xuất, kinh doanh. Các 
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doanh nghiệp ngày càng nhận thức 
rõ hơn vai trò của KH-CN và 
ĐMST trong phát triển bền vững và 
tăng cường đầu tư cho KH-CN.  

Nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn 
trong nước như VinGroup, Viettel, 
VNPT, TH, Thaco... đã chuyển 
hướng chiến lược, đầu tư rất lớn 
cho nghiên cứu và phát triển công 
nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, thành 
lập viện nghiên cứu, trường đại học 
của doanh nghiệp. Tỷ trọng đầu tư 
giữa Nhà nước và doanh nghiệp cho 
KH-CN đã thay đổi theo chiều 
hướng tích cực (5,2:4,8). 

Chính phủ Việt Nam xác định 
phát triển STI và nhân lực chất 
lượng cao là một trong ba đột phá 
chiến lược (cùng với cải cách thể 
chế và hạ tầng); là đòn bẩy của tái 
cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình 
tăng trưởng; nâng cao năng suất, 
chất lượng, hiệu quả và năng lực 
cạnh tranh của doanh nghiệp và nền 
kinh tế. Cùng với đó, cuộc Cách 
mạng Công nghiệp 4.0 và hình thái 
xã hội 5.0 sẽ tác động tất yếu tới tất 
cả các quốc gia, sự phát triển đột 
phá của các công nghệ mới (trí tuệ 
nhân tạo, thực tế ảo, công nghệ tích 
hợp giữa vật lý, sinh học và kỹ 
thuật số) sẽ làm thay đổi cách thức 
quản lý và vận hành kinh tế - xã 
hội, hoạt động sản xuất - kinh 

doanh của doanh nghiệp và điều 
hành của các Chính phủ. 

Để khoa học, công nghệ và 
ĐMST thực sự đóng vai trò đột phá 
trong tiến trình phát triển bền vững 
giai đoạn tới, theo các chuyên gia, 
cần phát huy hiệu quả vai trò lãnh 
đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng và 
chính quyền; phát triển hệ thống 
ĐMST quốc gia theo hướng lấy 
doanh nghiệp làm trung tâm, trường 
đại học và viện nghiên cứu là chủ 
thể nghiên cứu mạnh; nâng cao hiệu 
quả đầu tư công cho hoạt động 
nghiên cứu KH-CN trên cơ sở áp 
dụng mô hình quản trị mới theo 
thông lệ quốc tế. Bên cạnh đó, cần 
xây dựng và triển khai các chương 
trình KH-CN, hỗ trợ các viện 
nghiên cứu, trường đại học hợp tác 
với doanh nghiệp theo hướng tạo ra 
kết quả nghiên cứu được bảo hộ 
quyền sở hữu trí tuệ; áp dụng mô 
hình đối tác công - tư nhằm khuyến 
khích doanh nghiệp tham gia nhiều 
hơn vào các hoạt động ĐMST; thúc 
đẩy hợp tác quốc tế về STI nhằm 
khai thác lợi thế, chia sẻ kinh 
nghiệm và tận dụng các thành tựu 
KH-CN tiên tiến, cũng như chủ 
động nắm rõ các xu thế KH - CN 
trên thế giới để có phương án vận 
dụng hiệu quả vào Việt Nam...  

(Theo daibieunhandan.vn) 
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 Lần đầu tiên Việt Nam sản 
xuất thành công STENT hỗ trợ 
điều trị các bệnh tim mạch  

Sau gần 20 năm bị thống lĩnh bởi 
các thiết bị và thuốc nhập khẩu, sản 
phẩm stent mạch vành phủ thuốc 
“made in Vietnam” lần đầu tiên 
được sản xuất thành công có chất 
lượng tương đương sản phẩm từ 
châu Âu, châu Mỹ nhưng giá thành 
chỉ bằng 60-70% giá nhập khẩu, 
mở ra cơ hội điều trị bệnh tim cho 
hàng triệu người trên khắp cả nước. 
Việt Nam cũng là nước thứ hai của 
Đông Nam Á sản xuất được sản 
phẩm ứng dụng trang thiết bị y tế kỹ 
thuật cao này. 

Từ lâu, đặt stent là phương pháp 
nhiều nước trên thế giới sử dụng 
nhằm ngăn ngừa hiện tượng đột quỵ 
tim. Đây là thiết bị gần giống như 
một chiếc lò xo được luồn vào các 
mạch máu bị tắc, giúp máu có thể 
lưu thông trở lại. Vì stent khi đặt 
vào mạch máu sẽ nằm ở đó suốt đời 
nên điều kiện sản xuất vô cùng 
nghiêm ngặt, đòi hỏi sử dụng công 
nghệ cao. Vật liệu tạo nên stent 
phải tương thích với cơ thể người, 
chưa kể các điều kiện vô trùng, sinh 
học, hóa học… rất khắt khe. Do đó, 
sản xuất được stent không đơn giản. 

Sản phẩm được nghiên cứu thực 
hiện từ năm 2013 bởi Công ty cổ 
phần nhà máy trang thiết bị y tế 
USM Healthcare, đây là dự án trọng 
điểm thuộc Chương trình quốc gia 
phát triển đến năm 2020 do Bộ 
Khoa học và công nghệ cùng các 
Bộ, ngành liên quan quản lý.  

Thông qua các chương trình hỗ 
trợ tài chính và quá trình đánh giá 
từ hội đồng chuyên gia, Bộ 
KH&CN cùng Bộ Y tế đã phối hợp 
để hỗ trợ, đầu tư cho dự án từ việc 
lựa chọn, giới thiệu các chuyên gia 
đầu ngành đến tìm kiếm các bệnh 
viện để thực hiện quá trình thử 
nghiệm lâm sàng, hỗ trợ giải quyết 
các vấn đề pháp lý. 

Đến năm 2019, sau 6 năm thực 
hiện, trải qua nhiều khó khăn từ xây 
dựng nhà máy, nghiên cứu và làm 
chủ công nghệ được chuyển giao từ 
nước ngoài, tuân thủ đúng theo quy 
trình thử nghiệm của Bộ Y tế,… 
Vstent  “made in Việt Nam” do 
Công ty USM Healthcare sản xuất  
đã được thử nghiệm lâm sàng thành 
công tại các bệnh viện uy tín Việt 
Nam như Bệnh viện E, Chợ Rẫy, 
Đa khoa Trung Ương Huế… 

Sau khi dự án thành công, USM 
Healhcare trở thành nhà máy thứ 
hai ở Đông Nam Á sản xuất được 
stent mạch vành và bóng nong 

THÀNH TỰU KH&CN 
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mạch vành. Nhà máy đạt được các 
chỉ tiêu sản xuất trang thiết bị y tế 
như ISO 9001; ISO 13485; GMP- 
WHO. 

  (Theo cesti.gov.vn) 
 

 Tạo thành công lớp phủ chống 
dính đẩy lùi mọi vi khuẩn  

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại 
Đại học McMaster, Canada đã phát 
triển một bề mặt tự làm sạch có thể 
đẩy lùi tất cả các dạng vi khuẩn, 
ngăn chặn việc truyền siêu vi khuẩn 
kháng kháng sinh và các vi khuẩn 
nguy hiểm khác trong môi trường từ 
bệnh viện đến nhà bếp. 

Lớp phủ chống dính này như một 
lớp bọc trong suốt thông thường có 
thể phủ trên tay nắm cửa, lan can, 
chân giá và các bề mặt khác, có tác 
dụng đẩy các vi khuẩn như vi khuẩn 
truyền nhiễm MRSA và vi khuẩn 
đường ruột C. difficile. 

Vật liệu được xử lý cũng lý tưởng 
cho bao bì thực phẩm để ngăn chặn 
sự chuyển giao vô tình của vi khuẩn 
đường ruột như E. coli, Salmonella 
và listeria từ thịt gà sống và các 
thực phẩm khác. 

Lấy cảm hứng từ lá sen không 
thấm nước, bề mặt mới hoạt động 
thông qua sự kết hợp giữa kỹ thuật 
và hóa học bề mặt nano. Bề mặt 
được kết cấu với các nếp nhăn siêu 

nhỏ loại trừ tất cả các phân tử bên 
ngoài. Thí dụ, một giọt nước hoặc 
máu khi rơi xuống bề mặt sẽ bật ra. 
Điều này cũng tương tự với vi 
khuẩn. 

Bề mặt cũng được xử lý hóa học 
để tăng cường hơn nữa tính chất 
chống thấm, tạo một rào cản linh 
hoạt, bền và không tốn kém để tái 
tạo. Công nghệ này đang được sử 
dụng trong tất cả các loại môi 
trường và kể cả trong nước.  

Các nhà nghiên cứu đã thử 
nghiệm vật liệu này bằng cách sử 
dụng hai dạng vi khuẩn kháng 
kháng sinh đáng lo ngại nhất là 
MRSA và Pseudomonas, với sự 
cộng tác của Eric Brown thuộc 
Viện nghiên cứu bệnh truyền nhiễm 
của Đại học McMaster. 

Kỹ sư Kathryn Grandfield đã giúp 
nhóm nghiên cứu xác minh tính 
hiệu quả của bề mặt bằng cách chụp 
ảnh kính hiển vi điện tử. Kết quả 
cho thấy hầu như không có vi 
khuẩn nào bám trên bề mặt mới. 

Các nhà nghiên cứu đang hy vọng 
hợp tác với một đối tác thương mại 
để phát triển thương mại công nghệ 
mới này. 

 (Theo nhandan.org.vn) 
 

 Trí tuệ nhân tạo giúp rút ngắn 
thời gian sạc pin xe điện  
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Công nghệ vi xung thích ứng 
(adaptive micro-pulse technology) 
với sự trợ giúp của AI do Công ty 
Gbatteries phát triển giúp tăng tốc 
quá trình sạc điện mà không ảnh 
hưởng đến pin và độ an toàn. 

Theo New Atlas, tốc độ sạc pin 
chậm là một trong những yếu tố 
chính ngăn cản sự phổ biến của xe 
điện. Công ty GBatteries đã phát 
triển công nghệ tăng tốc quá trình 
này mà không ảnh hưởng đến pin 
và độ an toàn. 

Thông thường, sạc nhanh có tác 
động tàn phá đến pin - khả năng sạc 
giảm dần theo thời gian. Ngoài ra, 
pin quá nóng có thể gây ra hỏa 
hoạn. Các kỹ sư của GBatteries, 
đang phát triển một hệ thống sạc 
nhanh với công nghệ vi xung thích 
ứng (adaptive micro-pulse 
technology), giải quyết những vấn 
đề này thông qua các xung vi mô 
liên tiếp của dòng điện thay đổi liên 
tục. Các thuật toán trí tuệ nhân tạo 
giám sát pin và các yếu tố khác, 
đồng thời xác định thời điểm gửi 
xung và mức điện áp nào để pin 
không bị ảnh hưởng. 

Theo thiết kế, công nghệ này sẽ 
hoạt động với pin lithium-ion thông 
thường. Tất cả các linh kiện điện tử 
cần thiết đều có sẵn trên thị trường, 
chỉ cần kết nối chúng với bộ sạc. 

Ngoài ra, các thuật toán AI sẽ được 
điều chỉnh để phù hợp nhất với 
thành phần hóa học của một mẫu 
pin cụ thể. 

Các nhà phát triển hy vọng rằng 
trong tương lai phát minh của họ sẽ 
cho phép xe điện sạc trong 5-10 
phút, tùy thuộc vào công suất của 
trạm sạc. Tuy nhiên, điều này sẽ trở 
thành hiện thực sau 5 đến 7 năm. 
Đây là chu kỳ phát triển xe thông 
thường. 

Ngoài ra, sẽ mất một khoảng thời 
gian nhất định để xác nhận hiệu quả 
của công nghệ. Trong khi đó, các 
chuyên gia Đan Mạch hứa hẹn sẽ 
phát triển giải pháp giúp sạc xe điện 
thông thường từ các trạm năng 
lượng mặt trời trong vòng 25 phút. 
Thiết kế của họ là các mô đun - cây 
với thân cây bằng bê tông cốt thép 
và có tán là các tấm pin mặt trời. 

 (Theo motthegioi.vn) 
 

 
 

10 SỰ KIỆN KH&CN NỔI BẬT 
NĂM 2019 

Chiều 26/12, CLB Nhà báo 
KH&CN Việt Nam đã công bố kết 
quả cuộc bình chọn 10 sự kiện 
KH&CN nổi bật năm 2019. 

1. Ban hành Nghị quyết của Bộ 
Chính trị về Cách mạng 4.0 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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Ngày 27/9/2019, Tổng Bí thư, 
Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng 
đã ký ban hành Nghị quyết số 52-
NQ/TW “Về một số chủ trương, 
chính sách chủ động tham gia cuộc 
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” 
(Nghị quyết số 52). Nghị quyết số 
52 nhận định: Cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) 
mở ra nhiều cơ hội, đồng thời cũng 
đặt ra nhiều thách thức đối với mỗi 
quốc gia, tổ chức và cá nhân; đã và 
đang tác động ngày càng mạnh mẽ 
đến tất cả các lĩnh vực của đời sống 
kinh tế, xã hội đất nước. 

2. Hội thảo khoa học quốc gia về 
cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 
phía Bắc của Tổ quốc 

Ngày 15/2/2019, tại Hà Nội, Viện 
Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam 
và Hội khoa học Lịch sử Việt Nam 
tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia 
“Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới 
phía Bắc của Tổ quốc - 40 năm 
nhìn lại”. 

Hội thảo là dịp để tôn vinh những 
đồng bào, chiến sĩ từng chiến đấu, 
hy sinh bảo vệ từng tấc đất biên 
cương của Tổ quốc, nhằm giáo dục 
truyền thống yêu nước, niềm tự hào 
dân tộc và lòng biết ơn sâu sắc của 
nhân dân ta, nhất là của tuổi trẻ đối 
với các thế hệ cha anh đã không tiếc 
tuổi xuân và xương máu để bảo vệ 

nền độc lập, tự do, thống nhất và 
toàn vẹn lãnh thổ quốc gia. 

3. Thiết kế, chế tạo, phóng thành 
công vệ tinh MicroDragon 

Ngày 18/1/2019, vệ tinh 
MicroDragon do Việt Nam thiết kế, 
chế tạo đã được phóng lên quỹ đạo 
tại Nhật Bản. Sự kiện này đánh dấu 
bước tiến quan trọng trong việc tiến 
tới làm chủ công nghệ vệ tinh quan 
sát trái đất, viễn thông của Việt 
Nam, phục vụ thương mại. Vệ tinh 
MicroDragon do các chuyên gia 
Việt Nam thực hiện việc nghiên cứu 
chức năng, thiết kế hệ thống; lựa 
chọn thiết bị, lắp đặt, lập trình… 
Nhiệm vụ của vệ tinh là chụp ảnh 
màu nước biển của vùng biển ven 
bờ của Việt Nam để đánh giá chất 
lượng, thành phần nước biển, phục 
vụ ngành đánh bắt thủy sản. 

4. Khai trương Trục liên thông 
văn bản quốc gia và Cổng dịch vụ 
công quốc gia 

Ngày 12/3/2019, Thủ tướng Chính 
phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng lãnh 
đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung 
ương... đã thực hiện nghi thức khai 
trương Trục liên thông văn bản 
quốc gia. Việc khai trương Trục 
liên thông văn bản quốc gia là minh 
chứng thể hiện quyết tâm xây dựng 
Chính phủ điện tử của Chính phủ, 
Thủ tướng Chính phủ thời gian qua 
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và cụ thể hoá chỉ đạo của Thủ 
tướng về xây dựng Chính phủ điện 
tử. 

Chiều ngày 9/12/2019, Cổng dịch 
vụ công quốc gia 
(dichvucong.gov.vn) hỗ trợ người 
dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục 
hành chính trực tuyến chính thức 
được khai trương. Cổng dịch vụ 
công quốc gia gồm 6 phần chính: 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục 
hành chính; xác thực, đăng nhập 
một lần; thanh toán trực tuyến; hệ 
thống phản ánh, kiến nghị cho 
người dân, doanh nghiệp; tích hợp 
các dịch vụ công trực tuyến của các 
bộ, ngành, địa phương; hỗ trợ trực 
tuyến và Tổng đài hỗ trợ. 

5. ST25-“gạo ngon nhất thế giới” 
Hội nghị Thương mại gạo thế giới 

lần thứ 11 tổ chức tại Philippines 
(từ ngày 10-13/11/2019) đã công 
nhận giống gạo ST25 là “gạo ngon 
nhất thế giới năm 2019”. ST25 là 
giống gạo do nhóm các nhà khoa 
học tỉnh Sóc Trăng lai tạo, phát 
triển.  

 

Các giống lúa ST, mà mới nhất là 
ST25 có các đặc tính vượt trội về 
phòng bệnh, kháng mặn; mang 
nhiều ưu điểm của giống gạo thuần 
Việt, hạt dài, trắng, trong, khi nấu 
cho cơm dẻo, ráo, có mùi dứa. So 
với các giống gạo quốc tế, ưu điểm 
của ST25 là giống cao sản, có thể 
trồng từ hai đến ba vụ trong một 
năm. 

6. Viettel thực hiện cuộc gọi 5G 
đầu tiên tại Việt Nam 

Ngày 10/5/2019, Viettel đã thực 
hiện kết nối chính thức lần đầu tiên 
trên mạng di động 5G tại Việt Nam 
bằng thiết bị của Ericsson. Hoạt 
động nằm trong chương trình thử 
nghiệm kỹ thuật do Viettel thực 
hiện nhằm đánh giá mọi mặt về khả 
năng ứng dụng công nghệ trong 
thực tiễn tại Việt Nam.  

7. Trung tâm Giám định ADN hài 
cốt liệt sĩ chính thức hoạt động 

Sự kiện đưa Trung tâm giám định 
ADN tại Viện Hàn lâm KH&CN 
Việt Nam đi vào hoạt động ngày 
25/7/2019. Hiện tại Trung tâm đang 
hợp tác chặt chẽ với các tổ chức lớn 
tại Hoa Kỳ như dự án USAID hỗ 
trợ cung cấp và nâng cao năng lực 
kỹ thuật để sử dụng thông tin ADN 
nhằm phân tích và xác định danh 
tích hài cốt liệt sĩ Việt Nam. Các tổ 
chức nước ngoài như Ủy ban quốc 
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tế về người mất tích (ICMP), Phòng 
thí nghiệm nhận dạng ADN của lực 
lượng vũ trang Hoa Kỳ (AFDIL) và 
Tập đoàn QIAGEN (Đức) cùng 
song hành góp phần hiện đại hóa 
công nghệ giám định với những 
mẫu khó tại Việt Nam. 

8. Vaccine cúm mùa do Việt Nam 
tự sản xuất chính thức được lưu 
hành 

Chiều 15/1/2019, Viện Vắc-xin và 
Sinh phẩm Y tế (IVAC) công bố 
vaccine cúm mùa tam giá dạng 
mảnh bất hoạt (IVACFLU-S) do 
Viện sản xuất chính thức được lưu 
hành từ tháng 1/2019. Đây là 
vaccine cúm đầu tiên do Việt Nam 
tự sản xuất, có khả năng ngăn ngừa 
ba chủng virus cúm thông thường 
gồm A/H1N1/09; A/H3N2 và cúm 
B. 

9. GS. Phạm Hoàng Hiệp nhận 
Giải thưởng Ramanujan 

Trung tâm quốc tế Vật lý lý  
thuyết (ICTP) trao Giải thưởng 
Ramanujan năm 2019 cho GS.TS 
Phạm Hoàng Hiệp - Viện toán học - 
VAST, vào tháng 10/2019.  

Giải thưởng ghi nhận những đóng 
góp nổi bật của GS.TS Phạm Hoàng 
Hiệp trong lĩnh vực giải tích phức, 
đặc biệt trong lý thuyết đa thế vị mà 
ở đó tác giả đã có một kết quả 
nghiên cứu quan trọng về kỳ dị của 

hàm đa điều hòa dưới, phương trình 
Monge-Ampère phức và ngưỡng 
chính tắc với những ứng dụng quan 
trọng trong hình học đại số và hình 
học Kähler phức. Giải thưởng cũng 
ghi nhận những đóng góp của 
GS.TS Phạm Hoàng Hiệp trong sự 
phát triển toán học ở Việt Nam. 

10. Lần đầu tiên Techfest Việt 
Nam được giới thiệu ra quốc tế 

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia - Techfest 
Vietnam 2019 diễn ra  từ ngày 4-
6/12/2019 tại tỉnh Quảng Ninh với 
chủ đề “Nguồn lực hội tụ”. Techfest 
Vietnam 2019 thu hút khoảng 6.000 
lượt người tham dự với hơn 350 
nhà đầu tư trong nước và quốc tế, 
các doanh nghiệp lớn, tập đoàn kinh 
tế và các tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp. Khoảng 250 doanh nghiệp 
start-up tiềm năng được kết nối và 
đẩy mạnh sự hợp tác. 

Song song với các hoạt động 
trong nước như các kỳ Techfest 
trước, năm nay lần đầu tiên Bộ 
KH&CN tổ chức các kỳ Techfest 
quốc tế tại Hoa Kỳ (từ ngày 7 - 
14/9); Hàn Quốc (từ ngày 3 - 9/11) 
và Singapore (từ ngày 10 - 14/11), 
để quảng bá các start-up và hệ sinh 
thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
của Việt Nam với thế giới. 

(Theo chinhphu.vn) 
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ĐOÀN CÔNG TÁC ĐẢNG UỶ 
BỘ KH&CN LÀO LÀM VIỆC 
VỚI ĐẢNG UỶ BỘ KH&CN 
VIỆT NAM 

Ngày 29/11/2019, tại Trụ sở Bộ 
KH&CN Việt Nam đã diễn ra buổi 
làm việc giữa Đoàn công tác của 
Đảng ủy Bộ KH&CN Lào và Đảng 
ủy Bộ KH&CN Việt Nam. 

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ 
KH&CN Lào có Đồng chí 
Boviengkham Vongdara, Ủy viên 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng 
Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư 
Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ KH&CN 
Lào, trưởng đoàn công tác; Đồng 
chí Bounty Thamit, Phó Bí thư 
Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN 
Lào cùng các đồng chí là Ủy viên 
BCH Đảng bộ Bộ KH&CN Lào, 
Lãnh đạo, đại diện các đơn vị 
thuộc Bộ KH&CN Lào. 

Về phía Bộ KH&CN có Đồng chí 
Trần Văn Tùng, Bí thư Đảng ủy 
Bộ, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng, 
Thứ trưởng Bộ KH&CN, Trưởng 
đoàn; Đồng chí Phạm Gia Chương, 
Phó Bí thư Đảng ủy chuyên trách; 
Đồng chí Trần Đắc Hiến, Phó Bí 
thư Đảng ủy cùng các đồng chí Ủy 
viên Ban Thường vụ, đại diện 
Lãnh đạo đơn vị, các tổ chức chính 

trị - xã hội thuộc Bộ KH&CN. 
Trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ 

KH&CN Việt Nam và Bộ 
KH&CN Lào, tại Khóa họp lần thứ 
4 Ủy ban hỗn hợp về hợp tác 
KH&CN giữa Việt Nam và Lào 
được tổ chức tại Nghệ An tháng 
6/2017, hai bên đã khẳng định tăng 
cường hợp tác toàn diện giữa hai 
Bộ về mọi mặt, song song với hoạt 
động chuyên môn, hoạt động của 
các tổ chức đảng, đoàn thể cũng 
được quan tâm thông qua các hoạt 
động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm 
nhằm tăng cường sự hiểu biết và 
gắn bó giữa các tổ chức đoàn thể 
của hai nước. 

Tại buổi làm việc, đồng chí Phạm 
Gia Chương, Phó Bí thư Đảng ủy 
chuyên trách, thay mặt Ban 
Thường vụ Đảng ủy Bộ đã báo cáo 
những kết quả đạt được trong thời 
gian qua trong lĩnh vực công tác 
Đảng của Đảng bộ KH&CN phía 
Việt Nam và những bài học kinh 
nghiệm thực tiễn quý báu trong 
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm 
vụ chính trị của Bộ KH&CN. Báo 
cáo nhấn mạnh việc cụ thể hóa 
chương trình hợp tác giữa hai 
Đảng bộ theo 5 nội dung hợp tác 
Bản ghi nhớ đã được thông qua. 
Theo đó, hai Bên xây dựng cơ chế 
đầu mối thường xuyên trao đổi 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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thông tin cần thiết liên quan đến 
hợp tác về công tác đảng và đoàn 
thể; tổ chức đảng, đoàn thể của 
mỗi Bên tổ chức đoàn công tác để 
chia sẻ kinh nghiệm hoạt động, 
thành tựu của mỗi Bên đã đạt được 
trong việc xây dựng hệ thống chính 
trị của mỗi Bên, bởi việc xây dựng 
hệ thống chính trị vững mạnh là 
nền tảng vững chắc để làm tốt 
nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ 
chính trị của mỗi Bên. Đại hội 
Đảng bộ nhiệm kỳ của Bên này sẽ 
mời đại biểu của Đảng bộ Bên kia 
tham dự và phát biểu tại Đại hội để 
cùng chia sẻ thông tin về chương 
trình công tác trong nhiệm kỳ của 
mỗi Bên. Tổ chức các hội thảo để 
hai Bên được chia sẻ kinh nghiệm 
hoạt động, chia sẻ về nghiệp vụ 
công tác đảng, đoàn thể giữa hai 
Bên. Căn cứ vào nhu cầu, hợp tác 
mở những lớp đào về nghiệp vụ 
công tác đảng, công tác cán bộ, 
đoàn thể; dạy tiếng Lào, tiếng Việt 
cho cán bộ đảng, đoàn thể của hai 
Bên; tổ chức giao lưu về văn hóa, 
thể thao giữa công đoàn, đoàn 
thanh niên của hai Bên nhân các sự 
kiện chung được tổ chức trong 
khuôn khổ hợp tác KH&CN giữa 
hai Bộ và các sự kiện quan trọng 
của hai nước. 

 (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 

 
 

66 DOANH NGHIỆP DỰ KIẾN 
ĐƯỢC TRAO GIẢI THƯỞNG 
CHẤT LƯỢNG QUỐC GIA 
NĂM 2019 

Danh sách 66 doanh nghiệp dự 
kiến được trao tặng Giải thưởng 
Chất lượng quốc gia (GTCLQG) 
năm 2019 vừa được công bố tại Kỳ 
họp lần thứ nhất Hội đồng quốc 
gia GTCLQG năm 2019 diễn ra 
ngày 17/12/2019 tại Hà Nội. 

Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần 
Văn Tùng đánh giá cao tính nghiêm 
túc, cẩn trọng, khách quan và dân 
chủ của Hội đồng thời gian qua, 
đồng thời khẳng định, đây là giải 
thưởng có uy tín bởi sự nghiêm túc 
với hàng loạt tiêu chí nghiêm ngặt, 
góp phần tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp tăng khả năng cạnh 
tranh, nâng cao năng suất chất 
lượng trong thời kỳ hội nhập. 

Thứ trưởng cũng mong muốn 
GTCLQG sẽ tiếp tục thu hút, tập 
hợp nhiều hơn sự tham gia của các 
doanh nghiệp lớn nhỏ trong cả 
nước, đặc biệt là những doanh 
nghiệp có những đóng góp trong 
công cuộc đổi mới, hội nhập, phát 
triển của đất nước, qua đó nâng cao 
hơn nữa giá trị thương hiệu doanh 
nghiệp Việt Nam trong thời gian tới. 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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Tính đến ngày 08/11/2019, Cơ 
quan thường trực GTCLQG đã tiếp 
nhận hồ sơ của 66 doanh nghiệp từ 
các HĐST tỉnh/thành phố đề xuất 
xem xét được trao tặng GTCLQG 
năm 2019 trong đó có 31 doanh 
nghiệp được đề xuất trao Giải Vàng 
Chất lượng quốc gia và 35 doanh 
nghiệp được đề xuất trao GTCLQG 
năm 2019. 

Dự kiến kế hoạch đánh giá, thẩm 
định tại chỗ các doanh nghiệp được 
Hội đồng quốc gia lựa chọn trao 
Giải Vàng sẽ diễn ra từ ngày 05/01- 
15/02/2020; Kỳ họp lần hai sẽ được 
tổ chức ngày 20/02/2020 để xem 
xét kết quả đánh giá, thẩm định tại 
chỗ và đề xuất danh sách doanh 
nghiệp đề nghị Bộ KH&CN trình 
Thủ tướng Chính phủ ra quyết định 
tặng GTCLQG năm 2019 và Bằng 
khen của Thủ tướng Chính phủ. 

   (Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

THÚC ĐẨY TĂNG NĂNG 
SUẤT SẢN PHẨM HÀNG HOÁ 
VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH 

Với nhiều kết quả đáng ghi nhận, 
thời gian qua, Chương trình quốc 
gia “Nâng cao năng suất và chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa của 
doanh nghiệp Việt Nam đến năm 
2020” đã hỗ trợ thiết thực cho 
doanh nghiệp nâng cao năng suất 

chất lượng, tạo ra sản phẩm có khả 
năng cạnh tranh trong thị trường 
trong nước và nước ngoài. 

Năm 2019 xây dựng được gần 
1.000 TCVN, QCVN 

Hội nghị Ban điều hành Chương 
trình quốc gia “Nâng cao năng suất 
và chất lượng sản phẩm, hàng hóa 
của doanh nghiệp Việt Nam đến 
năm 2020” (Chương trình 712) 
được Bộ KH&CN tổ chức mới đây 
nhằm đánh giá tình hình triển khai, 
kết quả thực hiện và định hướng các 
hoạt động hỗ trợ danh nghiệp nâng 
cao năng suất chất lượng giai đoạn 
đến năm 2030. 

Tại Hội nghị, Phó Tổng cục 
trưởng Tổng cục TCĐLCL Hà 
Minh Hiệp cho biết, Bộ KH&CN 
được Chính phủ giao chủ trì 2 trong 
9 dự án thành phần thuộc Chương 
trình đó là: Dự án 1 “Xây dựng và 
áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật” và Dự án 2 “Thúc đẩy hoạt 
động NSCL”. 

Qua đó, năm 2019, hoạt động xây 
dựng tiêu chuẩn đã được đẩy mạnh, 
cụ thể: Bộ KH&CN và các Bộ 
ngành đã tổ chức xây dựng 874 
TCVN, tập trung cho đối tượng là 
sản phẩm, hàng hóa chủ lực và các 
lĩnh vực liên quan; phục vụ kịp thời 
yêu cầu quản lý nhà nước về chất 
lượng sản phẩm hàng hóa; nhu cầu 
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sản xuất kinh doanh, xuất nhập 
khẩu hàng hóa... 

Trong số 507 TCVN do Bộ 
KH&CN xây dựng, đến nay, 163 
TCVN đã được công bố; 145 
TCVN đã thông qua Ban kỹ thuật; 
67 TCVN đã qua tổ chức hội nghị 
chuyên đề. 132 dự thảo TCVN đang 
trong quá trình chuẩn bị ký hợp 
đồng thực hiện. 

270 TCVN do Bộ, ngành xây 
dựng đã chuyển Bộ KH&CN thẩm 
định như: Bộ NN&PTNT: 51 
TCVN; Bộ Giao thông Vận tải: 10 
TCVN; Bộ Xây dựng: 35 TCVN; 
Bộ Tài nguyên và Môi trường: 55 
TCVN; Bộ Y tế: 12 TCVN;, Bộ 
TTTT: 6 TCVN... 

Bên cạnh đó, năm 2019, 12 
TCVN, 01 QCVN đã được xây 
dựng từ đặt hàng của các hiệp hội, 
doanh nghiệp như: Hiệp hội đồng 
quốc tế, Hiệp hội thực phẩm Châu 
Âu, Tập đoàn Than, công ty 
Bluscoop, Công ty than Đông Bắc, 
Tập đoàn Ptrolimex, Công ty Thép 
PoscoVSS… 

Năm 2019, Bộ KH&CN thực hiện 
xây dựng mới và sửa đổi 13 QCVN. 
Đến nay 08 QCVN đã được ban 
hành; Thực hiện thẩm định 59 
QCVN do các Bộ ngành xây dựng, 
trong đó đề nghị các Bộ ngành 
không quy định nội dung liên quan 

đến các điều kiện kinh doanh trong 
13 dự thảo QCVN. 

Theo thống kê, từ năm 2016-
2019, số TCVN xây dựng là 3.474 
TCVN. Hệ thống TCVN ngày càng 
được hoàn thiện (tăng cả về số 
lượng, chất lượng và đảm bảo tính 
đồng bộ). Đến nay, có khoảng 
11.500 TCVN với mức độ hài hòa 
TCQT, TCKV đạt trên 54%. 

Hệ thống QCVN đến nay có 
khoảng 780 QCVN trở thành công 
cụ và phương tiện quan trọng để 
duy trì các chuẩn mực trong các 
quan hệ kinh tế, hỗ trợ quản lý nhà 
nước, đảm bảo an toàn, vệ sinh, sức 
khoẻ cho con người; bảo vệ động 
vật, thực vật và môi trường... 

Lấy doanh nghiệp làm trung tâm 
để tăng năng suất, chất lượng 
hàng hóa 

Theo đánh giá của Ban điều hành 
Chương trình 712, không chỉ Bộ 
KH&CN, trong năm 2019 cùng với 
sự vào cuộc của các Bộ: Công 
thương, NN&PTNT, Y tế, TTTT, 
GTVT, Xây Dựng, các UBND tỉnh, 
thành phố Chương trình 712 đã đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận. 
Các mục tiêu của Chương trình cơ 
bản được đáp ứng, tăng cường ở 
giai đoạn 2. Cùng với việc hoàn 
thiện hệ thống văn bản quy phạm 
pháp luật, hoạt động hỗ trợ áp dụng 
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các giải pháp quản lý tiên tiến của 
Chương trình đã góp phần thực hiện 
thành công mục tiêu hỗ trợ phát 
triển doanh nghiệp theo Nghị quyết 
02/NQ-CP, Nghị quyết 35/NQ-
CP… và nhận được sự đánh giá tích 
cực của cộng đồng doanh nghiệp. 

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu cho 
rằng, trong những năm vừa qua nhờ 
có những chương trình như Chương 
trình 712, nền tảng về TCĐLCL 
nâng lên rõ rệt, hàng hóa của Việt 
Nam cũng được chấp nhận dễ dàng 
hơn trên thị trường quốc tế. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ 
trưởng  Bộ KH&CN Trần Văn 
Tùng chia sẻ, đây là một trong 
những hoạt động thực hiện chủ 
trương của Đảng, Nhà nước và 
Chính phủ, lấy doanh nghiệp là 
trung tâm hỗ trợ cho sự phát triển 
của doanh nghiệp thông qua đổi 
mới cơ chế chính sách, đổi mới hỗ 
trợ, đổi mới về KH&CN, trong đó 
có hoạt động tiêu chuẩn đo lường 
chất lượng, hoạt động sở hữu trí tuệ 
và các hoạt động khác. 

Thứ trưởng đề nghị Cơ quan 
thường trực Chương trình phối hợp 
chặt chẽ với các đơn vị quản lý 
trong và ngoài Bộ để hướng dẫn, 
phổ biến lan tỏa hơn nữa mục tiêu 
của Chương trình; Tăng cường 
công tác đào tạo phổ biến, phổ biến 

hướng dẫn về nội dung chương 
trình trong các trường đại học, cao 
đẳng. Thứ trưởng cũng mong muốn 
các Bộ ngành vào cuộc mạnh mẽ 
hơn nữa triển khai Chương trình và 
có những đánh giá về kết quả tổng 
thể. Tiếp tục nghiên cứu, góp ý vào 
Chương trình đang được xây dựng 
trong giai đoạn tới đến năm 2030 để 
Chương trình tiếp cận một cách 
hiệu quả. 

(Theo truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

1. TIN THẾ GIỚI 
 Dùng máy in 3D khổng lồ để 
xây dựng cả một khu dân cư 

Theo thông tin trên tờ New Atlas, 
đầu năm 2019, tổ chức phi lợi 
nhuận New Story cùng với hai đối 
tác đã công bố kế hoạch in toàn bộ 
nhà cho một khu dân cư ở Mỹ 
Latinh. 

Dự án xây dựng khu dân cư 
bằng công nghệ in 3D cũng đã được 
công bố rộng rãi từ hồi tháng 
5/2019 và địa điểm được chọn là 
Tabasco (phía Đông Nam Mexico). 
Cư dân địa phương rất nghèo và 
sống trong những túp lều rách nát 
và nguy hiểm, do đó, những ngôi 
nhà của New Story được kỳ vọng sẽ 
là một giải pháp tuyệt vời cho vấn 

TIN NGẮN KH&CN 
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đề nhà ở của họ. Tính tới nay, đã có 
2 trong số 50 ngôi nhà đã được in 
và bàn giao cho cư dân. 

Theo các kỹ sư, phần khung xi 
măng của ngôi nhà đã được in bằng 
máy in 3D Vulcan II chỉ trong 24 
giờ, sau đó các nhà xây dựng đã 
chèn các cửa sổ cùng cửa ra vào và 
lắp đặt mái nhà. 

Diện tích của mỗi ngôi nhà là 
46,5m2 với 2 phòng ngủ, phòng 
khách, nhà bếp, phòng tắm và sân 
thượng nhỏ. Nhà ở được kết nối với 
nguồn điện và cấp nước. 48 ngôi 
nhà còn lại sẽ được in và bàn giao 
cho cư dân vào năm tới. Tổ chức 
phi lợi nhuận New Story không tiết 
lộ chi phí xây dựng nhà. Tuy nhiên, 
cư dân địa phương sẽ phải trả 20 
đôla một tháng trong vòng 7 năm. 

 
Một ngôi nhà được hoàn thành bởi máy 

in 3D khổng lồ. 

Trước đó, vào năm 2014, 10 ngôi 
nhà được xây dựng bằng hệ thống 
in 3D cũng đã được đưa vào sử 
dụng ở Thượng Hải dựa trên 
nguyên liệu, vật liệu xây dựng có 
thể tái chế, chi phí rẻ và thân thiện 
với môi trường. Công ty có tên là 

WinSun sử dụng một máy in 3D 
khổng lồ để phun xi-măng và một 
loại vật liệu đã được tái chế thay thế 
cho các loại bê tông thông thường 
dùng để xây nhà. 

 (Theo New Atlas) 
 

 Bước tiến mới trong xác định 
nguyên nhân gây ung thư, tiểu 
đường 

 
Nhóm nhà khoa học tại Đại học 

Flinders ở Nam Australia đã phát 
hiện được 148 protein mới trong cơ 
thể người chịu tác động từ các tế 
bào bị hủy hoại bởi tâm lý căng 
thẳng, mệt mỏi. 

Trưởng nhóm nghiên cứu Justin 
Chalker cho biết các protein mới 
nói trên có liên quan tới bệnh tim, 
tình trạng kháng thuốc đối với 
người bệnh ung thư và các chức 
năng tế bào khác. 

 Theo ông Chalker, nghiên cứu 
này là nền tảng quan trọng cung cấp 
những chỉ dấu mới cho các nhà 
khoa học y sinh trên toàn thế giới, 
giúp hiểu sâu hơn về cách thức hoạt 
động của mạng lưới protein trong 
quá trình mất cân bằng oxy hóa. 
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 Hiện nhóm nghiên cứu Đại học 
Flinders đang phối hợp với các nhà 
khoa học tại Mỹ phát triển một 
dụng cụ hóa học có thể nhận biết 
tên các tế bào bị ảnh hưởng, từ đó 
giúp xác định các protein là tác 
nhân dẫn tới các bệnh nguy hiểm 
như ung thư hay Alzheimer. 

 Nhà khoa học Lisa Alcock tại Đại 
học Flinders, nhấn mạnh công cụ 
hóa học của nhóm nghiên cứu đang 
chứng minh được sự vượt trội trong 
các cuộc khảo sát tiêu chuẩn vàng 
thường được sử dụng trong những 
nghiên cứu tương tự và sẽ giúp phát 
triển những phương pháp điều trị 
mới. 

 Theo Viện Nghiên cứu Sức khỏe 
và Phúc lợi Australia (AIHW), bệnh 
mạch vành tim là nguyên nhân hàng 
đầu gây tử vong tại nước này trong 
năm 2017, kế đến là chứng mất trí, 
bệnh Alzheimer và ung thư phổi./. 

 (Theo vietnam+) 
 

2. TIN TRONG NƯỚC 
 10 đội xuất sắc lọt vòng Chung 
kết thi an toàn không gian mạng  

Sau 24 giờ tranh tài liên tục, 
không chỉ dẫn đầu bảng điểm, Mỹ 
có tới 3 đội lọt vào vòng Chung kết 
cuộc thi an toàn không gian mạng 
toàn cầu WhiteHat Grand Prix 06. 
Top 10 lọt vào vòng này còn có 2 

đội của Việt Nam, 2 đội của Hàn 
Quốc và 3 đội khác đến từ Nga, Ấn 
Độ và Đức. 

Theo ông Trần Đăng Khoa, 
Trưởng phòng Quy hoạch và phát 
triển, Cục An toàn thông Tin, Bộ 
Thông tin và Truyền thông, cuộc 
thi năm nay đã thu hút tới 739 đội 
đến từ 84 quốc gia. 

Ông Nguyễn Văn Cường, Trưởng 
ban đề thi WhiteHat Grand Prix 
06, nhận định, điều đặc biệt tại 
vòng sơ loại WhiteHat Grand Prix 
năm nay là ưu thế lại thuộc về các 
“tay đua” mới. Việc xuất hiện 
nhiều cái tên mới đến từ Đức hay 
Hàn Quốc, Ấn Độ sẽ khiến cuộc 
đua của vòng Chung kết thêm phần 
thú vị và nhiều màu sắc hơn. Đặc 
biệt, Top 10 đội sẽ có mặt tại vòng 
Chung kết năm nay đều là những 
quốc gia có nền công nghệ rất phát 
triển. Điều này phản ánh khá sát 
với tình hình thực tế và trình độ 
các đội thi.  

Vòng Chung kết WhiteHat Grand 
Prix 06 dự kiến sẽ diễn ra vào 
tháng 2/2020 tại Hà Nội. Không 
chỉ có nội dung Attack/Defense 
truyền thống như các mùa giải 
trước, năm nay Ban Tổ chức sẽ bổ 
sung thêm phần thi Private Bug 
Bounty, tìm kiếm lỗ hổng trên các 
phần mềm thông dụng và hệ thống 
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thông tin quan trọng tại Việt Nam. 
Với phần thi mới này, ngoài giải 
thưởng cao nhất trị giá 230 triệu 
đồng, các đội còn có cơ hội nhận 
thêm khoản tiền thưởng tương ứng 
với các lỗ hổng phát hiện được. 

(Theo chinhphu.vn) 
 

 Việt Nam thành công sản xuất 
túi ni lông tự hủy trong 3 năm  

Viện Hóa học thuộc Viện Hàn 
lâm KH&CN Việt Nam mới đây đã 
thành công tạo ra những chiếc túi 
ni lông tự hủy thành nước và khí 
CO2 trong chưa đầy 3 năm bằng 
các nguyên liệu từ nhựa phế thải. 

Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam 
đã thực hiện đề tài Nghiên cứu 
công nghệ sản xuất túi đựng rác tự 
hủy từ nhựa phế thải. Đề tài do TS. 
Nguyễn Trung Đức làm chủ 
nhiệm, được thực hiện từ năm 
2017-2018 và mới đây đã được 
nghiệm thu loại xuất sắc. 

 Trước đó, nhóm nghiên cứu đã 
tổng hợp thành công chất phụ gia 
xúc tiến oxy hóa (gồm muối và 
hợp chất kim loại). Loại chất độn 
này giúp nhằm phá vỡ cấu trúc ban 
đầu của nhựa phế thải, khiến các 
liên kết carbon bị yếu đi.   

 Để sản xuất loại túi ni lông này, 
các nhà khoa học đã nghiên cứu kỹ 
tính chất nhựa HDPE - loại nhựa 

phế thải phổ biến ở Việt Nam khi 
thải trực tiếp ra môi trường sẽ vô 
cùng độc hại. Nhựa này được xử 
lý, trộn đều với chất phụ gia nói 
trên. Tiếp đến là công nghệ đùn 
thổi, ép, kéo... tạo thành túi đựng. 
Túi này sau sử dụng, thải ra môi 
trường có thể tự phân hủy. 

 So với các loại túi nilon trên thị 
trường, túi phân hủy của nhóm 
nghiên cứu bền chắc hơn, độ co 
dãn tăng 5,06%. Để thử nghiệm độ 
phân hủy, nhóm nghiên cứu đã 
chôn mẫu túi xuống một vườn đất 
ở Phú Thọ, sau 12 tháng túi đã 
phân hủy 70-100% khối lượng. 
Thời gian túi phân hủy chưa tới 3 
năm tùy thuộc vào độ dày của túi. 

 TS Nguyễn Trung Đức, Trưởng 
nhóm nghiên cứu, cho biết túi 
không phân hủy thành những mảnh 
nhỏ như các loại túi nhựa khác mà 
chuyển hóa thành nước và khí 
CO2, dễ dàng thẩm thấu dưới đất, 
đem lại dinh dưỡng cho cây trồng. 
Nếu được ngâm trong bùn hoạt 
tính và môi trường phân trộn, thời 
gian phân hủy của túi sẽ rút ngắn 
xuống 7-8 tháng.  

 Ngày 28/5/2018 sản phẩm túi 
đựng rác tự hủy được Tổng cục 
Môi trường - Bộ Tài nguyên và 
Môi trường cấp Giấy chứng nhận 
túi ni lông thân thiện môi trường số 
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74/CN-TCMT. Nhóm nghiên cứu 
cũng đã nộp hồ sơ đăng ký giải 
pháp hữu ích cho quy trình sản 
xuất hạt nhựa tự hủy từ hạt nhựa 
phế thải và bao bì tự hủy làm từ hạt 
nhựa tự hủy. 

 Hiện nay, nhóm nghiên cứu đã 
kết hợp với công ty TNHH Công 
nghệ và Dịch vụ thương mại Lạc 
Trung (Hà Nội) để sản xuất đồng 
bộ túi phân hủy từ nhựa phế thải 
với công suất 30 kg/giờ. Nhờ việc 
áp dụng công nghệ hiện đại, các 
loại túi được sản xuất với độ dày 
khác nhau, dùng để đựng vật phẩm 
thô, nặng và cả phục vụ sinh hoạt 
hàng ngày. So với túi nilon thông 
thường, túi tự phân hủy có giá cao 
hơn.  

(Theo sohuutritue.net.vn) 
 

3. TIN TRONG TỈNH 
 Đại hội Chi bộ 3 lần thứ II, 
nhiệm kỳ 2020 – 2022 

Ngày 24/12, Chi bộ 3 – Đảng bộ 
Sở KH&CN đã tổ chức Đại hội Chi 
bộ lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 
2022, tham dự Đại hội có đồng chí 
Đinh Văn Hùng - Tỉnh ủy viên, Bí 
thư Đảng ủy Khối Cơ quan và 
Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Mai 
Thanh Quang – Bí thư Đảng uỷ, 
Giám đốc Sở KH&CN. 

Đại hội đã được nghe Báo cáo 
chính trị, Báo cáo kiểm điểm của 
Cấp uỷ nhiệm kỳ 2017-2020 và 
phương hướng hoạt động của Chi 
ủy nhiệm kỳ 2020-2022. 

  Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, 
dưới sự lãnh đạo của Chi ủy, hàng 
năm Chi bộ đều đạt trong sạch, 
vững mạnh, 100% đảng viên hoàn 
thành tốt nhiệm vụ. Đại hội đã đánh 
giá những mặt làm được, chưa làm 
được, xác định nguyên nhân, ưu, 
khuyết điểm đồng thời rút ra bài 
học kinh nghiệm trong quá trình 
thực hiện Nghị quyết trong nhiệm 
kỳ qua.  

Công tác chính trị - tư tưởng cho 
Đảng viên luôn được Chi bộ quan 
tâm thực hiện tốt, trong nhiệm kỳ 
qua, Chi bộ 3 đã kết nạp thêm 5 
đảng viên mới (đạt tỷ lệ 125% theo 
chỉ tiêu đề ra). 

 Theo phương hướng nhiệm vụ đề 
ra, trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ 3 tập 
trung lãnh đạo trung tâm hoàn 
thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra. 
Tiếp tục đổi mới tư duy, tăng cường 
vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với 
sự nghiệp phát triển trên lĩnh vực 
thông tin và ứng dụng khoa học 
công nghệ; Phát triển Trung tâm 
theo hướng đẩy mạnh dịch vụ công 
về lĩnh vực thông tin KH&CN. 
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 Đại hội cũng tiến hành bỏ phiếu 
bầu Chi ủy Chi bộ 3 nhiệm kỳ 
2020-2022 gồm 3 đồng chí, trong 
đó đồng chí Phạm Ngọc Vũ, Giám 
đốc Trung tâm được bầu giữ chức 
Bí thư Chi bộ. 

    (Theo Sở KH&CN) 
 

 Hội thảo Công nghệ in 3D và 
ứng dụng vào sản xuất – đời sống 

Nhằm giới thiệu ứng dụng công 
nghệ in 3D trong nghiên cứu sản 
xuất và đời sống của các chuyên 
gia, các nhà khoa học trong lĩnh 
vực in 3D. Đồng thời, tạo cầu nối 
giữa các chuyên gia, nhà khoa học 
với doanh nghiệp trong tỉnh. Ngày 
20/11, Sở KH&CN tỉnh Bà Rịa – 
Vũng Tàu phối hợp với Trung tâm 
Ứng dụng tiến bộ Khoa học và 
Công nghệ Sở KH&CN TP HCM tổ 
chức hội thảo: Công nghệ in 3D và 
ứng dụng vào sản xuất – đời sống.  

 Chủ trì hội thảo, ông Mai Thanh 
Quang - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh 
BR- VT. PGS.TS Phạm Ngọc Tuấn 
– Khoa cơ khí, Trường Đại học 
Bách khoa, ĐH Quốc gia TP HCM, 
ông Huỳnh Kim Tước – Giám đốc 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 
KH&CN, Sở KH&CN TP HCM và 
các đơn vị tham gia trưng bày tại 
hội thảo. Cùng với sự tham dự của 
các nhà khoa học, chuyên gia đến từ 

viện, Trường, các đơn vị trong và 
ngoại tỉnh. Đại diện lãnh đạo Sở 
KH&CN cùng với đại diện các Sở, 
ban ngành, viện trường, doanh 
nghiệp và tổ chức trong và ngoài 
tỉnh. 

 Tại hội thảo các chuyên gia, nhà 
khoa học, các đại biểu đã trình bày 
tham luận, cùng nhau thảo luận và 
chia sẻ về các vấn đề xoay quanh 
hội thảo như: Công nghệ in 3D: 
Ứng dụng để nâng cao năng lực 
cạnh tranh của các ngành kinh tế 
BR-VT. Thực trạng về ứng dụng 
công nghệ in 3D: Công cụ hữu ích 
trong nghiên cứu và giáo dục. 
Những ứng dụng công nghệ số hóa 
3D trong công tác bảo tồn và du 
lịch thông minh, cũng như báo cáo 
về in 3D kim loại – xu hướng mũi 
nhọn của tương lai sản xuất công 
nghệ cao. Theo đó, tại hội thảo 
nhiều đơn vị, doanh nghiệp đã tham 
gia trưng bày và giới thiệu về các 
sản phẩm công nghệ thu hút nhiều 
sự quan tâm. 

   (Theo Sở KH&CN) 
 

 Nghiệm thu đề tài Nghiên cứu 
ứng dụng vật liệu composite để 
chế tạo lô cốt cho lực lượng 
phòng thủ bờ biển tỉnh BR-VT 

Ngày 18/12, Sở KH&CN đã tổ 
chức Hội đồng tư vấn đánh giá, 
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nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài 
Nghiên cứu ứng dụng vật liệu 
composite để chế tạo lô cốt cho lực 
lượng phòng thủ bờ biển trên tỉnh 
BR-VT. Chủ tịch hội đồng là ông 
Mai Thanh Quang – Giám đốc Sở 
KH&CN. Đề tài do Thiếu tá. ThS. 
Phạm Hồng Thạch làm chủ nhiệm, 
Viện Nhiệt đới Môi trường là cơ 
quan chủ trì. 

Sau hơn 02 năm thực hiện, đề tài 
đã chế tạo thành công sản phẩm Lô 
cốt CP-UPEM/KGSF có cấu tạo 
dạng hình trụ lục giác đều, đường 
kính đường tròn ngoại tiếp 3,0m, 
chiều cao 1,9m. Kết cấu lô cốt được 
tạo bởi các modul có kích thước: 
dài x rộng x dày = 1,5 x 0,5 x 
0,065m xếp thành 3 tầng, modul 
tầng 1 trước và bên sườn (T1-TB) 
không có cấu tạo lỗ châu mai, T2-
TB và T3-TB có cấu tạo lỗ châu 
mai; các modul-tam giác cân cạnh 
đáy 1,5, cạnh bên 1,57m, dày 
0,05m; các thanh đứng 6 góc lục 
giác cao 1,5m, rộng 0,15m và dày 
0,0065m có rãnh khớp với các tấm 
modul T1-TB, T2-TB, T3-TB và 
các khung tam giác cố định các 
modul nóc. Lô cốt có một cửa ra 
vào. Liên kết giữa các modul-N với 
thanh đứng với các modul bằng bu 
lông đai ốc, liên kết giữa các tấm 
modul-T (các modul-T cửa ra vào) 

là liên kết bản lề. Thời gian lắp đặt 
lô cốt khoảng 20 - 30 phút với 3 - 5 
chiến sĩ và có thể sử dụng lô cốt ở 
nhiều vị trí khác nhau tuỳ vào điều 
kiện chiến thuật như ven biển, trong 
thành phố, trên các tuyến giao 
thông, ngã tư, đầu cầu,… 

 Kết quả của đề tài mang lại hiệu 
quả tác chiến quân sự to lớn. Che 
chắn cho bộ đội làm nhiệm vụ 
chống bạo loạn lật đổ (nhiệm vụ 
A2), nhiệm vụ A3 và nhiệm vụ A. 

Đối với lĩnh vực KH&CN có liên 
quan: Đây là lần đầu tiên Việt Nam 
chế tạo vật liệu CP gia cường từ vải 
thủy tinh với hỗn hợp cát – nhựa 
UPE chống cháy ứng dụng chế tạo 
lô cốt. 

Lô cốt lắp ghép dã chiến làm bằng 
vật liệu CP- UPEM/GSF trang bị 
cho  lực lượng phòng thủ bờ biển 
tỉnh BRVT. Bộ đội có thể khiêng 
từng modul khi hành quân, triển 
khai đội hình nhanh, nâng cao sức 
chiến đấu trong mọi tình huống.  

 Hội đồng đánh giá đạt yêu cầu, 
tuy nhiên cần bổ sung hoàn thiện đề 
tài theo góp ý của Hội đồng. 

(Theo Sở KH&CN) 
 

  
 

 
 Trồng thành công sâm Ngọc 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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Linh ở Đà Lạt 
Sau triển khai 5 năm, nhóm 

nghiên cứu dược liệu gồm các 
chuyên gia khoa học Việt Nam - 
Hàn Quốc đã thành công bước đầu 
trồng sâm Việt Nam ở tỉnh Lâm 
Đồng, nơi có độ cao thấp hơn 
(khoảng 1.400 m), nhiệt độ cao hơn 
so với vùng Ngọc Linh (Kon Tum). 

Trong tự nhiên, sâm Việt Nam 
hiện diện ở đỉnh núi cao độ 1.600 - 
1.800 m. Tuy nhiên, trên đỉnh núi 
có những khó khăn khó khắc phục 
để sản xuất lớn như: không có 
đường xe (đi bộ đến 10 ngày), đất 
dốc, không có quỹ đất bằng phẳng 
để cơ giới hóa, khó quản lý sự tàn 
phá của mưa, bão, chim chuột, 
muông thú và... người xấu. 

Việc di thực một giống cây trồng 
đến những vùng sản xuất mới thuận 
lợi hơn về diện tích canh tác, có 
điều kiện canh tác cơ giới hóa, áp 
dụng quy trình kỹ thuật ổn định 
nhằm tạo ra khối lượng lớn dược 
liệu quý hiếm, an toàn thực phẩm là 
hướng đi bền vững. 

Việc di thực sâm Việt Nam có 
nguồn gốc ở độ cao 1.800 m xuống 
1.400 m và trống trong điều kiện 
canh tác nhà che bóng râm được 
cho là rất mới, thậm chí ngoài dự 
đoán. 

Trong khi chờ kết quả nghiên cứu 

cấy mô, tăng diện tích sâm Việt 
Nam còn bị phụ thuộc vào sản 
lượng hạt thu hoạch. Vườn sâm 
Việt Nam di thực khảo nghiệm ở 
huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) có 
diện tích 3.000 m2 được trồng hoàn 
toàn bằng hạt. Một phần may mắn, 
cây sâm di thực công nghệ cao cho 
kết quả: Về mật độ, tăng vài chục 
lần so với trồng rừng (hình của TS. 
L.T.H. Vân). Cây năm 3 lần lượt 
cho hoa, khoảng 10 trái/chùm, từ 
năm 4, 5 tăng cao. Hạt thu hoạch 
đem gieo lại phát triển tốt, tỷ lệ hạt 
nảy mầm trên 80% - có áp dụng xử 
lý hạt. Tỷ lệ cây sống cao (75 - 
90%). Tại vườn trồng, cây sâm Việt 
Nam phát triển và tăng trưởng sinh 
khối rễ và hàm lượng saponin trong 
rễ củ sâm Việt Nam 2 - 4 tuổi đạt 
10 - 13%. 

Theo ông Phạm S, phó chủ tịch 
UBND tỉnh Lâm Đồng, từ những 
kết quả đạt được, địa phương sẽ 
giao cho Sở khoa học và công nghệ 
cùng các cơ quan chức năng tiếp tục 
nghiên cứu và chuẩn hóa quy trình 
canh tác theo hướng công nghệ cao. 
Bên cạnh đó, Sở nông nghiệp và 
phát triển nông thôn cũng sẽ tiếp 
cận quy trình để từng bước chuyển 
giao phát triển sản xuất quy mô lớn 
trong thời gian tới tại Lâm Đồng. 

 (khoahocphothong.com.vn) 



Số 285 - 01/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 36 

 
 

 
BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH 
ĐỘNG QUỐC GIA VỀ QUẢN LÝ 
RÁC THẢI NHỰA ĐẠI DƯƠNG 
ĐẾN NĂM 2030 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh 
Đình Dũng vừa ký Quyết định số 
1746/QĐ-TTg ngày 4.12.2019 ban 
hành Kế hoạch hành động quốc gia 
về quản lý rác thải nhựa đại dương 
đến năm 2030. 

 
Theo đó, mục tiêu chung nhằm 

thực hiện có kết quả các sáng kiến 
và cam kết của Việt Nam với quốc 
tế về việc giải quyết các vấn đề rác 
thải nhựa mà trọng tâm là rác thải 
nhựa đại dương, bảo đảm ngăn 
ngừa việc xả rác thải nhựa từ các 
nguồn thải trên đất liền và các hoạt 
động trên biển, phấn đấu đưa Việt 
Nam trở thành quốc gia tiên phong 
trong khu vực về giảm thiểu rác thải 
nhựa đại dương. Đồng thời, góp 
phần thực hiện thành công Chiến 
lược quốc gia về quản lý tổng hợp 

chất thải rắn đến năm 2025, tầm 
nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 
số 491/QĐ-TTg ngày 7.5.2018 và 
bảo đảm xây dựng, thực hiện có 
hiệu quả Đề án tăng cường quản lý 
chất thải nhựa ở Việt Nam; phù hợp 
với cách tiếp cận theo mô hình kinh 
tế tuần hoàn, góp phần thúc đẩy 
hoạt động thu hồi, tái chế, tái sử 
dụng chất thải nhựa ở Việt Nam; 
nâng cao nhận thức, ứng xử và thói 
quen sử dụng sản phẩm nhựa dùng 
một lần, túi nilon khó phân hủy của 
cộng đồng và xã hội. 

Kế hoạch phấn đấu đến năm 2030 
giảm thiểu 75% rác thải nhựa trên 
biển và đại dương; 100% ngư cụ 
khai thác thủy sản bị mất hoặc bị 
vứt bỏ được thu gom, chấm dứt việc 
thải bỏ ngư cụ trực tiếp xuống biển; 
100% các khu, điểm du lịch, cơ sở 
kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch 
và dịch vụ du lịch khác ven biển 
không sử dụng sản phẩm nhựa dùng 
một lần và túi nilon khó phân hủy; 
100% các khu bảo tồn biển không 
còn rác thải nhựa; mở rộng quan 
trắc hàng năm và định kỳ 5 năm 
một lần đánh giá hiện trạng rác thải 
nhựa đại dương tại một số cửa sông 
thuộc 11 lưu vực sông chính và tại 
12 huyện đảo. 

 (Theo daibieunhandan.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


