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THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ GIẢI 
PHÁP THÚC ĐẨY TĂNG 
NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG 
QUỐC GIA  

Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Chỉ thị 07/CT-TTg về giải 
pháp thúc đẩy tăng năng suất lao 
động quốc gia. 

 
(Ảnh: Đặng Hiếu) 

Chỉ thị nêu rõ, sau hơn 30 năm đổi 
mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, 
chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, 
sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, 
cộng đồng doanh nghiệp và nhân 
dân cả nước, Việt Nam (VN) đã 
thoát khỏi tình trạng kém phát triển, 
trở thành nước có thu nhập trung 
bình. Quy mô, tiềm lực nền kinh tế 
được tăng cường, hội nhập quốc tế 
ngày càng sâu rộng, an sinh xã hội 
được bảo đảm, thu nhập, đời sống 
người dân được nâng lên. 

Trong quá trình phát triển đất 
nước, năng suất lao động là yếu tố 
quyết định nâng cao năng lực cạnh 

tranh của nền kinh tế và của từng 
doanh nghiệp (DN). Nâng cao năng 
suất lao động là vấn đề quan trọng 
để phát triển nhanh, bền vững. Thời 
gian qua, năng suất lao động của 
VN đã có những cải thiện đáng kể. 
Tuy nhiên, năng suất lao động chưa 
tương xứng với kỳ vọng. Mức năng 
suất lao động theo sức mua tương 
đương của VN còn khiêm tốn so 
với một số nước trong khu vực 
ASEAN. 

Để khắc phục những hạn chế nêu 
trên, thực hiện thành công Nghị 
quyết số 24/2016/QH14 ngày 
8/11/2016 của Quốc hội về Kế 
hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai 
đoạn 2016-2020, Nghị quyết số 05-
NQ/TW ngày 1/11/2016 của Hội 
nghị lần thứ tư Ban chấp hành 
Trung ương Đảng khóa XII về một 
số chủ trương, chính sách lớn nhằm 
tiếp tục đổi mới mô hình tăng 
trưởng, nâng cao chất lượng tăng 
trưởng, năng suất lao động, sức 
cạnh tranh của nền kinh tế, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương căn cứ chức năng, 
nhiệm vụ được giao tập trung chỉ 
đạo, thực hiện đồng bộ, hiệu quả 

VẤN ĐỀ HÔM NAY 
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các định hướng lớn về cải cách để 
thúc đẩy tăng năng suất lao động  
VN: tổ chức mạng lưới và nâng cao 
năng lực quản trị nhà nước, nâng 
cao năng lực cạnh tranh quốc gia, 
cải thiện môi trường kinh doanh. 

Thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ 
cấu lao động từ nông nghiệp sang 
công nghiệp và dịch vụ, nhất là từ 
lao động có giá trị gia tăng thấp 
sang có giá trị gia tăng cao hơn; cải 
cách khu vực tài chính ngân hàng, 
ưu tiên dòng vốn vào các lĩnh vực 
có năng suất cao hơn; cải cách 
mạnh mẽ hơn nữa khu vực DN nhà 
nước, hỗ trợ khu vực kinh tế tư 
nhân, đặc biệt nâng cao tinh thần 
khởi nghiệp, sáng tạo; tiếp tục thu 
hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước 
ngoài có chọn lọc; tiếp tục hội nhập 
kinh tế quốc tế sâu rộng. 

Thí điểm Chương trình thúc đẩy 
tăng năng suất lao động 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế 
hoạch triển khai thực hiện Phong 
trào "Năng suất lao động quốc gia"; 
chọn một số lĩnh vực, một số địa 
phương thực hiện thí điểm Chương 
trình thúc đẩy tăng năng suất lao 
động, từ đó nhân rộng ra toàn bộ 
nền kinh tế; xây dựng Chiến lược 
quốc gia phát triển DN công nghệ, 
ưu tiên phát triển DN công nghệ số, 

DN công nghệ cao thiết kế, sáng tạo 
và sản xuất tại VN, trình Thủ tướng 
Chính phủ trong năm 2020; xây 
dựng Chiến lược thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài hướng tới hỗ trợ nâng 
cao năng suất lao động quốc gia, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định, trong tháng 9 năm 
2020; xây dựng chiến lược khuyến 
khích, hỗ trợ phát triển DN tư nhân 
vươn ra thị trường khu vực và thế 
giới, trình Thủ tướng Chính phủ 
trong năm 2020. 

Bộ KH&CN nghiên cứu, xây 
dựng Kế hoạch tổng thể nâng cao 
năng suất dựa trên nền tảng khoa 
học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
phê duyệt trong tháng 10 năm 2020; 
xây dựng Chương trình quốc gia về 
hỗ trợ DN nâng cao năng suất, chất 
lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 
2030, trình Thủ tướng Chính phủ 
xem xét, quyết định trong tháng 6 
năm 2020. 

Nghiên cứu, xây dựng đề án thu 
hút nguồn lực xã hội đầu tư cho 
hoạt động khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo, nhất là từ DN, 
trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
phê duyệt trong tháng 8 năm 2020; 
khẩn trương triển khai các dự án 
năng suất của Tổ chức năng suất 
châu Á (APO), nhất là dự án chứng 
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nhận chuyên gia năng suất, tham 
gia các dự án trung tâm xuất sắc của 
APO; xây dựng và triển khai thực 
hiện Dự án nghiên cứu thúc đẩy 
năng suất trong quá trình tái cấu 
trúc nền kinh tế. 

Bộ Công Thương rà soát, nghiên 
cứu, hoàn thiện thể chế về thương 
mại điện tử; tập trung phát triển sản 
xuất sản phẩm có giá trị gia tăng 
cao, giá trị xuất khẩu lớn, sử dụng 
công nghệ cao, tự động hóa, giảm 
dần các ngành sử dụng nhiều tài 
nguyên, khoáng sản và lao động 
giản đơn. 

Đẩy mạnh công nghiệp hóa hoạt 
động sản xuất nông nghiệp 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn xây dựng chính sách cơ 
cấu lại ngành nông nghiệp gắn với 
xây dựng nông thôn mới, chuyển 
đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù 
hợp thực tế, gắn với thị trường và 
thích nghi biến đổi khí hậu; đẩy 
mạnh công nghiệp hóa hoạt động 
sản xuất nông nghiệp từ khâu sản 
xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; 
tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa 
học, nhất là công nghệ sinh học 
phục vụ phát triển nông nghiệp. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, 
nghiên cứu hoàn thiện chính sách 
phát triển các cơ sở đào tạo ngoài 
công lập phù hợp với xu thế chung 

của thế giới, ưu tiên đầu tư phát 
triển đào tạo một số ngành, nghề 
quan trọng, nhất là đối với những 
ngành, nghề có tác động mạnh mẽ 
đến phát triển kinh tế - xã hội, đến 
hoạch định chính sách phát triển đất 
nước. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hoàn thiện chính sách khuyến 
khích DN tham gia hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp; tiếp tục chương 
trình, phương pháp đào tạo, đánh 
giá giáo dục nghề nghiệp, gắn đào 
tạo với DN, đơn vị sử dụng lao 
động, việc làm bền vững; đẩy mạnh 
đào tạo, đào tạo lại người lao động 
và đào tạo lao động kỹ thuật chất 
lượng cao đủ năng lực tham gia nền 
sản xuất thông minh, kinh doanh 
dựa trên công nghệ hiện đại. 

Thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 
để tăng năng suất lao động 

Bộ Thông tin và Truyền thông đẩy 
nhanh việc hoàn thiện thể chế về 
xây dựng, phát triển Chính phủ điện 
tử; đôn đốc khẩn trương hoàn thành 
các cơ sở dữ liệu quốc gia cần ưu 
tiên triển khai; thúc đẩy chuyển đổi 
số quốc gia để tăng năng suất lao 
động, phát triển kinh tế - xã hội; 
trong đó, thúc đẩy chuyển đổi số 
toàn diện các hoạt động của DN, 
các ngành trọng điểm, các cơ quan 
nhà nước và người dân và phát triển 
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các yếu tố nền tảng tạo điều kiện 
cho chuyển đổi số quốc gia. 

Bộ Tài chính đẩy mạnh việc hoàn 
thiện khuôn khổ về thể chế tài chính 
- ngân sách nhà nước để tận dụng vị 
thế của VN trong thị trường 
ASEAN và cơ hội do các hiệp định 
thương mại tự do (FTA) tạo ra 
nhằm thu hút hiệu quả nguồn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài, thúc đẩy nâng 
cao năng suất lao động, chuyển dịch 
cơ cấu nền kinh tế; tích cực thực 
hiện cơ cấu lại thị trường tài chính. 

Ngân hàng Nhà nước VN tiếp tục 
rà soát, đánh giá triển khai giải 
pháp tập trung tín dụng vào các lĩnh 
vực sản xuất kinh doanh, nhất là 
lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương 
của Chính phủ, hướng dòng vốn 
chảy vào lĩnh vực năng suất cao, tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận 
vốn tín dụng của DN, người dân. 

Hoàn thiện cơ chế, chính sách thu 
hút nguồn nhân lực chất lượng cao 

Bộ Nội vụ khẩn trương triển khai 
thực hiện cải cách chính sách tiền 
lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang 
(khu vực công) theo nhiệm vụ được 
phân công tại Nghị quyết số 
107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của 
Chính phủ về Chương trình hành 
động của Chính phủ thực hiện Nghị 
quyết số 27-NQ/TW ngày 

21/5/2018 của Hội nghị Trung ương 
7 khóa XII về cải cách chính sách 
tiền lương đối với cán bộ, công 
chức, viên chức, lực lượng vũ trang, 
người lao động trong DN. 

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại 
DN đẩy nhanh việc sắp xếp, cơ cấu 
lại các tập đoàn, tổng công ty thuộc 
Ủy ban và các DN thuộc Tổng công 
ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà 
nước phù hợp với năng lực quản trị, 
điều hành, nâng cao hiệu quả hoạt 
động, khả năng cạnh tranh ở một số 
ngành, lĩnh vực có tính dẫn dắt, 
phát huy lợi thế so sánh; nghiên 
cứu, thực hiện Đề án mỗi tập đoàn, 
tổng công ty nhà nước là một trung 
tâm đổi mới sáng tạo. 

Thực hiện hiệu quả các phong 
trào thi đua “Lao động giỏi, Lao 
động sáng tạo” 

Thủ tướng Chính phủ đề nghị 
Tổng Liên đoàn Lao động VN chỉ 
đạo các cấp công đoàn chủ động 
phối hợp với người sử dụng lao 
động tuyên truyền, nâng cao nhận 
thức cho đoàn viên và người lao 
động về lợi ích, trách nhiệm tham 
gia nâng cao năng suất lao động; 
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu 
quả các phong trào thi đua “Lao 
động giỏi, Lao động sáng tạo” trong 
khu vực DN, “Tham mưu giỏi, phục 
vụ tốt” trong khu vực hành chính, 
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đơn vị sự nghiệp; phát huy vai trò, 
trí tuệ của đoàn viên công đoàn, 
phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải 
tiến quy trình sản xuất, ứng dụng 
các tiến bộ khoa học, kỹ thuật - 
công nghệ góp phần nâng cao năng 
suất lao động. Tập trung triển khai 
Chương trình “Công đoàn VN đồng 
hành cùng với Chính phủ nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia và 
phát triển bền vững đất nước giai 
đoạn 2019 - 2023”. 

Phòng Thương mại và Công 
nghiệp VN chủ trì phát động và 
triển khai phong trào năng suất 
quốc gia trong cộng đồng DN nhằm 
khuyến khích các DN nâng cao 
năng suất thông qua việc nâng cao 
trình độ quản trị, chuyển đổi số, 
chuyển đổi mô hình kinh doanh, đổi 
mới công nghệ,…. 

Các hiệp hội DN tích cực hưởng 
ứng phong trào năng suất quốc gia 
đối với các DN, tiếp tục phát huy 
vai trò định hướng hỗ trợ DN trong 
cải thiện năng suất lao động. 

Đề nghị Liên minh Hợp tác xã VN 
căn cứ chức năng, nhiệm vụ đẩy 
mạnh thực hiện các giải pháp đổi 
mới, phát triển và nâng cao hiệu 
quả hoạt động kinh tế tập thể, hợp 
tác xã; tập trung thực hiện đổi mới 
công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân 
lực; xây dựng và nhân rộng các mô 

hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã 
kiểu mới gắn với chuỗi giá trị trong 
nước và toàn cầu; ứng dụng khoa 
học, công nghệ tiên tiến vào sản 
xuất, kinh doanh, nâng cao năng 
suất lao động khu vực kinh tế hợp 
tác, hợp tác xã. 

Các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương, đẩy 
mạnh cải cách thể chế, nâng cao 
hiệu quả quản trị nhà nước, cải 
thiện môi trường kinh doanh, cơ sở 
hạ tầng, cải cách thủ tục hành 
chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 
DN phát triển, nâng cao năng suất 
lao động.  

 (Theo ĐCSVN) 
 

THỦ TƯỚNG CHỈ THỊ TẠO 
ĐIỀU KIỆN CHO DN KHỞI 
NGHIỆP SÁNG TẠO  

Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban 
hành Chỉ thị số 09/CT-TTg yêu cầu 
tạo điều kiện cho doanh nghiệp 
(DN) khởi nghiệp sáng tạo.  

Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 
01/01/2020 của Chính phủ về 
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2020 đã nêu việc cải thiện môi 
trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao 
năng lực cạnh tranh quốc gia, phát 
triển mạnh mẽ doanh nghiệp về cả 
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số lượng, quy mô và chất lượng, 
đẩy mạnh tái cấu trúc doanh nghiệp, 
thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo là 
một trong các giải pháp để thực 
hiện đột phá chiến lược, đổi mới mô 
hình tăng trưởng theo chiều sâu trên 
cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại, 
tăng năng suất lao động, sử dụng 
hiệu quả các nguồn lực, nâng cao 
tính tự chủ của nền kinh tế. 

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho 
các DN khởi nghiệp sáng tạo, Thủ 
tướng Chính phủ yêu cầu Bộ 
trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang 
Bộ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương 
tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện 
có hiệu quả giải pháp, nhiệm vụ. 

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư đôn đốc, yêu cầu các cơ 
quan đăng ký kinh doanh tại các địa 
phương hướng dẫn chi tiết, tạo điều 
kiện thuận lợi cho các DN khởi 
nghiệp sáng tạo trong việc đối 
chiếu, ghi nhận ngành, nghề kinh 
doanh của DN chưa có trong các 
mã ngành kinh doanh theo quy định 
hiện hành vào cơ sở dữ liệu quốc 
gia về đăng ký DN. 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, 
phối hợp với các Bộ, ngành, cơ 
quan liên quan và Ủy ban Kinh tế 
của Quốc hội sớm đề xuất Chính 

phủ việc sửa đổi Luật Đầu tư theo 
hướng tạo thuận lợi cho các nhà đầu 
tư nước ngoài thành lập, góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp của quỹ 
đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tại Việt 
Nam; xây dựng dự thảo Nghị định 
về cơ chế, chính sách ưu đãi và 
khuyến khích đối với Trung tâm 
Đổi mới sáng tạo Quốc gia, trình 
cấp có thẩm quyền trong quý 
I/2020. 

Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp 
tục triển khai có hiệu quả Đề án Hỗ 
trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo quốc gia đến năm 2025, 
hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước 
đối với hoạt động khởi nghiệp sáng 
tạo; rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu 
các tổ chức khoa học và công nghệ, 
trung tâm nghiên cứu, vườn ươm 
công nghệ, tổ chức hỗ trợ khởi 
nghiệp và đổi mới sáng tạo công lập 
và ngoài công lập trên cả nước; 
nghiên cứu, đề xuất giải pháp thúc 
đẩy kết nối, hợp tác giữa các tổ 
chức với nhau, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trong Quý I/2020. 

Hỗ trợ 3 trung tâm đổi mới sáng 
tạo, khởi nghiệp 

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ 
Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, 
lựa chọn từ những đơn vị có tiềm 
năng về sáng tạo công nghệ và đã 
có khởi đầu tích cực, đúng hướng 
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về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp 
để hỗ trợ phát triển 3 trung tâm hỗ 
trợ về đổi mới sáng tạo và khởi 
nghiệp tại 3 trường đại học, phát 
triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi 
mới sáng tạo của ngành giáo dục, 
báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong 
quý I/2020. 

Đồng thời, nghiên cứu, đề xuất 
giải pháp khuyến khích khởi nghiệp 
sáng tạo trong các cơ sở giáo dục 
đại học, giải pháp kết nối các 
trường đại học với các DN khởi 
nghiệp sáng tạo, báo cáo Thủ tướng 
Chính phủ trong quý I năm 2020. 

Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên 
cứu, đề xuất giải pháp liên quan đến 
việc phát triển các DN trong các 
trường đại học, thúc đẩy khởi 
nghiệp sáng tạo tại các trường đại 
học, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trong quý I/2020; … 

Thành lập sàn giao dịch vốn cho 
DN khởi nghiệp 

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với 
các Bộ, ngành liên quan nghiên 
cứu, xây dựng Đề án thành lập sàn 
giao dịch vốn cho DN khởi nghiệp 
sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trong năm 2020 - 2021; chủ trì, 
hướng dẫn hạch toán kế toán cho 
DN có hoạt động đầu tư khởi 
nghiệp sáng tạo, công ty thực hiện 
quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp 

sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp 
sáng tạo, báo cáo Thủ tướng Chính 
phủ trong quý II/2020. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hỗ trợ tư vấn chính sách về lao 
động cho các DN khởi nghiệp sáng 
tạo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 
trong quý I/2020; chỉ đạo các 
trường trong phạm vi quản lý tăng 
cường hỗ trợ học sinh, sinh viên 
khởi nghiệp; quan tâm xây dựng hệ 
sinh thái khởi nghiệp trong nhà 
trường; kết nối với các DN, các nhà 
nghiên cứu, DN khởi nghiệp sáng 
tạo để thúc đẩy tinh thần khởi 
nghiệp của học sinh, sinh viên, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 
I/2020. 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn, phổ biến rộng rãi 
quy trình, thủ tục về cấp giấy phép 
lao động cho người lao động nước 
ngoài có trình độ cao đến Việt Nam 
trong các ngành công nghệ cao, 
công nghệ thông tin, các công nghệ 
cốt lõi của cuộc Cách mạng công 
nghiệp lần thứ tư. Điều chỉnh các 
chương trình đào tạo nghề của các 
trường cao đẳng, trung cấp theo 
hướng tăng cường đào tạo kỹ năng 
chuyên môn; đưa nội dung đào tạo 
khởi nghiệp sáng tạo vào chương 
trình đào tạo; mở các chương trình 
đào tạo nghề chuyên ngành công 
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nghệ thông tin mà thị trường lao 
động đang và sẽ có nhu cầu, báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 
I/2020. 

Tạo hành lang pháp lý thuận lợi 
cho DN công nghệ 

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ nghiên 
cứu, xây dựng thể chế cho các 
ngành, lĩnh vực kinh doanh trên nền 
tảng công nghệ mới, đã xuất hiện 
hoặc có tiềm năng xuất hiện, tạo 
hành lang pháp lý thuận lợi cho DN 
công nghệ. Ở các ngành có tiềm 
năng nhưng có mức độ ảnh hưởng 
cao tới kinh tế, xã hội như tài chính, 
ngân hàng, nghiên cứu xây dựng cơ 
chế quản lý thử nghiệm (Regulatory 
Sandbox) để DN có thể phát triển 
và thí điểm sản phẩm, dịch vụ mới. 

UBND các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan 
chuyên môn, cơ quan có thẩm 
quyền tại địa phương tạo điều kiện 
thuận lợi cho DN khởi nghiệp sáng 
tạo thực hiện thủ tục hành chính về 
đăng ký ngành nghề kinh doanh có 
điều kiện; xử lý nghiêm theo quy 
định của pháp luật đối với trường 
hợp gây khó khăn cho DN trong 
quá trình thực hiện thủ tục hành 
chính, trong đó thủ tục đăng ký DN, 
đăng ký đầu tư, đăng ký góp vốn, 
mua cổ phần, phần vốn góp. 

 (VietQ) 

NĂM 2020, KHỞI NGHIỆP 
SÁNG TẠO CÓ THÊM NHIỀU 
ĐỘNG LỰC ĐỂ PHÁT TRIỂN 
MẠNH MẼ  

Năm 2020, phong trào khởi 
nghiệp sáng tạo của Việt Nam (VN) 
được dự đoán sẽ tiếp tục phát triển 
mạnh mẽ khi có thêm nhiều dư địa, 
động lực mới. 

Theo Bộ Khoa học và Công 
nghệ (Bộ KH&CN), năm 2020 là 
năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng 
bởi đây là năm cuối của nhiệm kỳ, 
có ý nghĩa quyết định trong việc 
hoàn thành thắng lợi Nghị quyết 
Đại hội XII của Đảng. 

Năm 2020 cũng là năm tiến hành 
tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến 
tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII 
của Đảng; kỷ niệm 90 năm ngày 
thành lập Đảng và nhiều sự kiện 
quan trọng của đất nước. Để góp 
phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ 
công tác năm 2020 và kế hoạch 5 
năm 2016-2020, Bộ KH&CN sẽ 
tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các 
bộ, ngành, cơ quan trung ương và 
địa phương triển khai đồng loạt các 
nhiệm vụ trọng tâm. Đặc biệt quan 
tâm đến việc xây dựng, phát triển 
hơn nữa phong trào khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo VN. 

Bộ KH&CN cho biết sẽ thực hiện 
đồng bộ các giải pháp về kinh tế, 
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thương mại, đầu tư và cải thiện môi 
trường kinh doanh để kích cầu công 
nghệ và nhu cầu đổi mới sáng tạo từ 
khu vực doanh nghiệp (DN). Tăng 
cường năng lực hấp thụ công nghệ 
của doanh nghiệp thông qua việc 
tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp 
đầu tư lập quỹ phát triển khoa học 
và công nghệ, thành lập viện nghiên 
cứu, doanh nghiệp KH&CN, doanh 
nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Tăng 
cường hợp tác công tư trong triển 
khai các dự án công nghệ quy mô 
lớn và hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo. Triển khai các giải pháp thu hút 
đầu tư nước ngoài có hàm lượng tri 
thức cao, …. 

Đồng thời, tiếp tục hoàn thành 
lang pháp lý để thúc đẩy sự phát 
triển của KH&CN và đổi mới sáng 
tạo; Hoàn thiện thể chế kinh tế vĩ 
mô; sửa đổi, bổ sung các chính sách 
về tài chính, đầu tư, KH&CN để 
thúc đẩy sự phát triển của KH&CN 
và đổi mới sáng tạo. 

Rà soát và hoàn thiện hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật hướng 
dẫn nội dung chi và quản lý Quỹ 
phát triển KH&CN của doanh 
nghiệp nhằm trao quyền tự chủ, tự 
quyết định sử dụng Quỹ phát triển 
KHCN cho hoạt động nghiên cứu 
khoa học, đổi mới công nghệ, đổi 
mới sáng tạo và đầu tư cho khởi 

nghiệp sáng tạo phục vụ trực tiếp 
hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Cũng trong kế hoạch công tác 
năm 2020, Bộ KH&CN sẽ tiếp tục 
đổi mới tư duy trong công tác quản 
lý KHCN và đổi mới sáng tạo. Tiếp 
tục đổi mới hệ thống sáng tạo quốc 
gia theo hướng lấy doanh nghiệp 
làm trung tâm và trường đại học là 
chủ thể nghiên cứu mạnh. Thúc đẩy 
hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo 
quốc gia để phát triển mạnh lực 
lượng doanh nghiệp khởi nghiệp 
sáng tạo có tiềm năng tăng trưởng 
nhanh. Thúc đẩy gắn kết, hợp tác 
giữa trường đại học, viện nghiên 
cứu với khu vực công nghiệp, 
doanh nghiệp để đẩy mạnh thương 
mại hóa kết quả nghiên cứu trong 
thực tiễn sản xuất, kinh doanh. 

Đánh giá thêm về những triển 
vọng của phong trào khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo trong năm 2020, 
ông Phạm Dũng Nam, Chánh Văn 
phòng Đề án 844 (Đề án “Hỗ trợ hệ 
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo quốc 
gia đến năm 2025”) cho hay, năm 
2020 sẽ là năm mà hệ sinh thái khởi 
nghiệp sáng tạo của Việt Nam sẽ 
tiếp tục phát triển mạnh mẽ.  

Theo thống kê từ Văn phòng Đề 
án 844, đến năm 2019 đã có 52 địa 
phương ban hành kế hoạch triển 
khai Đề án 844 với 61 nhiệm vụ hỗ 
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trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
trên khắp cả nước, tác động quan 
trọng trong việc hỗ trợ hệ sinh thái 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc 
gia đúng như mục tiêu đề án đề ra. 

Chỉ số Đổi mới Sáng tạo Toàn cầu 
(GII) của Việt Nam cũng liên tục 
tăng cao, dẫn đầu nhóm quốc gia có 
thu nhập trung bình thấp. Theo đó, 
Việt Nam đã đạt kết quả trong việc 
tiếp cận kiến thức khoa học, công 
nghệ của thế giới và hòa nhập vào 
chuỗi giá trị toàn cầu, tạo điều kiện 
cho việc trao đổi tri thức hiệu quả.  

Cũng trong khuôn khổ Đề án 844, 
năm 2019 đã có 140 sự kiện khởi 
nghiệp được tổ chức, tập trung vào 
tính liên kết hệ sinh thái cũng như 
kết nối quốc tế để phát triển thị 
trường, huy động nguồn lực cho 
doanh nghiệp khởi nghiệp.  

Cũng theo Bộ KH&CN, trong  
năm 2020, khởi nghiệp sáng tạo sẽ 
tiếp tục được tạo điều kiện để phát 
triển và bứt phá. Sự kiện đáng chú ý 
nhất là Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Đề án phát 
triển Trung tâm khởi nghiệp sáng 
tạo quốc gia và mạng lưới kết nối 
khởi nghiệp quốc gia. Theo dự thảo 
Đề án, năm 2020, sẽ thiết lập và 
đưa vào hoạt động ba cơ sở của 
Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo quốc gia tại Hà Nội, Đà Nẵng, 

TP Hồ Chí Minh, hình thành Mạng 
lưới kết nối khởi nghiệp quốc gia. 

Đến năm 2025, hỗ trợ phát triển 
30 tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo tại địa phương; Tiếp cận và phát 
triển thị trường quốc tế cho 300 dự 
án khởi nghiệp sáng tạo; Cung cấp 
dịch vụ cho 1.000 dự án khởi 
nghiệp sáng tạo; Thu hút 1.000 lượt 
chuyên gia, nhà đầu tư có uy tín ở 
trong nước, nước ngoài tại các 
trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng 
tạo; Có chương trình hợp tác và đặt 
văn phòng đại diện tại 5 trung tâm 
khởi nghiệp sáng tạo có uy tín trên 
thế giới. 

Đến năm 2030, hỗ trợ phát triển 
60 trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo tại địa phương; Tiếp cận và 
phát triển thị trường quốc tế cho 
900 dự án khởi nghiệp sáng tạo; 
Cung cấp dịch vụ cho 3.000 dự án 
khởi nghiệp sáng tạo; Thu hút được 
3.000 lượt chuyên gia, nhà đầu tư 
có uy tín ở trong nước, nước ngoài 
tại các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp 
sáng tạo; Có chương trình hợp tác 
và đặt văn phòng đại diện tại 10 
trung tâm khởi nghiệp sáng tạo có 
uy tín trên thế giới. 

Tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: 
Triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh 

thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 
quốc gia tới năm 2025, tỉnh BR-VT 
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đã ban hành Quyết định số 
3380/QĐ-UBND ngày 28/11/2016 
của UBND tỉnh V/v ban hành Kế 
hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo của tỉnh BR-VT giai đoạn 
2016-2020. Qua hơn 3 năm triển 
khai Kế hoạch, hệ sinh thái khởi 
nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dần hình 
thành và phát triển. Nhiều tổ chức 
hỗ trợ khởi nghiệp đã hình thành: 
Trung tâm Việc làm và khởi nghiệp 
Đại học BR-VT, Vườn ươm Khởi 
nghiệp Thanh niên Bà Rịa, Không 
gian làm việc chung V-Office... 
Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT đi vào 
hoạt động từ tháng tháng 8/2019, 
cung cấp không gian ươm tổ chức 
đào tạo, tập huấn, sự kiện về khởi 
nghiệp, không gian ươm tạo doanh 
nghiệp khởi nghiệp. Qua 3 năm, 02 
Cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng 
tạo tỉnh, 35 lớp đào tạo và 60 sự 
kiện đã được tổ chức để phổ biến 
các kiến thức về khởi nghiệp đến 
hơn 8.000 người trong cộng đồng 
khởi nghiệp. Nhiều doanh nghiệp 
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã ra 
đời và có những phát triển mạnh 
mẽ. Tỉnh cũng đã ban hành Đề án 
hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 
khởi nghiệp sáng tạo tỉnh giai đoạn 
2019-2025. Trong năm 2020, tiếp 
tục triển khai đẩy mạnh các hoạt 

động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, 
trong đó dự kiến đưa vào hoạt động 
Trung tâm Đổi mới sáng tạo và 
khởi nghiệp tỉnh BR-VT để cung 
cấp các cơ sở vật chất-kỹ thuật, các 
hỗ trợ để thúc đẩy hoạt động đổi 
mới sáng tạo và khởi nghiệp trên 
địa bàn tỉnh.  

(TH: VietQ+Sở KH&CN) 
 

 
 
BỘ TRƯỞNG CHU NGỌC 
ANH: “TIẾT LỘ” NHỮNG 
BƯỚC ĐI ĐỂ PHÁT TRIỂN 
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 
TRONG GIAI ĐOẠN MỚI  

Năm 2019, được sự quan tâm, chỉ 
đạo sâu sát của Đảng, Quốc hội và 
Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ 
của các bộ, ngành, cơ quan trung 
ương và địa phương, sự đồng hành 
của các nhà khoa học, cộng đồng 
doanh nghiệp và người dân, khoa 
học và công nghệ đã có nhiều kết 
quả đáng khích lệ, đóng góp vào 
thành công chung của cả nước. 

 
Bộ trưởng Bộ KH&CN: Chu Ngọc Anh 

NHỮNG VẤN ĐỀ QUẢN LÝ 
VÀ KHOA HỌC 
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Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ Chu Ngọc Anh, năm 
2019 ghi nhận sự thay đổi mạnh mẽ 
của khoa học và công nghệ khi các 
bộ, ngành, cơ quan đã chung tay 
cùng Bộ và ngành khoa học và công 
nghệ (KH&CN) để từng bước tháo 
gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo hành 
lang ngày càng thông thoáng hơn 
cho hoạt động khoa học, công nghệ 
và đổi mới sáng tạo 
(KH,CN&ĐMST). KH&CN ngày 
càng gắn bó mật thiết và đồng hành 
với các mục tiêu phát triển của các 
ngành, lĩnh vực, giúp nâng cao năng 
lực và sức cạnh tranh của doanh 
nghiệp và của cả nền kinh tế. 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp 
luật tiếp tục được hoàn thiện để tập 
trung hỗ trợ, thúc đẩy sự phát triển 
của doanh nghiệp KH&CN; khuyến 
khích nhập khẩu công nghệ cao vào 
những ngành, lĩnh vực ưu tiên và 
ngăn chặn nhập khẩu máy móc, 
thiết bị, dây chuyền công nghệ lạc 
hậu; xây dựng hệ thống sở hữu trí 
tuệ phù hợp với các mục tiêu phát 
triển kinh tế - xã hội; triển khai áp 
dụng và quản lý hệ thống truy xuất 
nguồn gốc để công khai, minh bạch 
các thông tin về nguồn gốc của sản 
phẩm, hàng hóa nhằm bảo đảm chất 
lượng, sự an toàn của sản phẩm, 
hàng hóa và phục vụ xuất khẩu; quy 

hoạch phát triển, ứng dụng năng 
lượng nguyên tử trong các ngành, 
lĩnh vực. 

Những con số cho thấy sự đóng 
góp thực chất, đáng kể của khoa 
học công nghệ 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 
Các kết quả nghiên cứu cơ bản đã 
góp phần phát triển một số hướng 
ứng dụng mang tính liên ngành, đa 
ngành. Số lượng công bố quốc tế 
của Việt Nam năm 2019 tăng 1,3 
lần so với năm 2018. 

Bộ tiếp tục hoàn thiện các quy 
định và quyết liệt triển khai các 
nhiệm vụ, giải pháp để cải cách 
hành chính, xây dựng Chính phủ 
điện tử. Tiếp tục thực hiện đơn giản 
hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành, 
cắt giảm điều kiện đầu tư, kinh 
doanh. Thực hiện nhiệm vụ đầu mối 
đôn đốc các bộ, ngành triển khai có 
hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ về nâng cao 
năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư. Chủ trì triển 
khai Đề án phát triển Hệ tri thức 
Việt số hóa với một số kết quả ban 
đầu hết sức khả quan: Dự án Bản đồ 
số Việt Nam; Dự án Hệ thống thông 
tin Nhân đạo số; Dự án Số hóa di 
sản văn hóa Việt; … 

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng 
đã chủ động phối hợp triển khai các 



Số 286 - 02/2020 
 

 
THÔNG TIN KHOA HỌC VÀ NGƯỜI LÃNH ĐẠO - 13 

nhiệm vụ trọng tâm, phục vụ mục 
tiêu phát triển các ngành, lĩnh vực 
và địa phương với các kết quả rất cụ 
thể, đóng góp hiệu quả vào việc 
hoàn thành các chỉ tiêu phát triển 
của ngành nông nghiệp, công 
nghiệp, giao thông, xây dựng, y tế, 
du lịch…, góp phần bảo vệ an ninh 
quốc gia, trật tự an toàn xã hội, 
nâng cao đời sống vật chất và tinh 
thần của nhân dân. 

Nhiều giải pháp thúc đẩy sự phát 
triển của hệ sinh thái khởi nghiệp 
sáng tạo quốc gia đã được triển 
khai. Với các nỗ lực của cả hệ 
thống, chỉ số đổi mới sáng tạo (GII) 
năm 2019 của Việt Nam được Tổ 
chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) 
đánh giá tăng 3 bậc so với năm 
2018, đứng ở vị trí 42/129 quốc 
gia/nền kinh tế và đứng thứ nhất 
trong nhóm 26 quốc gia thu nhập 
trung bình thấp, đứng thứ 3 trong 
ASEAN, sau Singapore và 
Malaysia. 

Đổi mới công nghệ ở Việt Nam 
cần cơ bản tập trung vào học hỏi 

Về vấn đề này theo Bộ trưởng 
Chu Ngọc Anh Bộ KH&CN đã xác 
định đổi mới công nghệ ở Việt Nam 
cần cơ bản tập trung vào học hỏi và 
bắt kịp trình độ công nghệ của các 
nước đi trước thông qua xây dựng 
năng lực tiếp thu, thích nghi, làm 

chủ và cải tiến công nghệ với sự 
đầu tư, hỗ trợ mạnh mẽ từ Nhà 
nước và sự tham gia chủ động, tích 
cực của doanh nghiệp và các viện 
nghiên cứu, trường đại học. 

Chính vì vậy, trong thời gian qua, 
Bộ KH&CN đã nỗ lực xây dựng, 
trình Quốc hội và Chính phủ ban 
hành nhiều văn bản quy phạm pháp 
luật cũng như các chương trình 
hành động cụ thể nhằm khuyến 
khích, hỗ trợ các doanh nghiệp 
trong các lĩnh vực tăng cường hoạt 
động KH&CN để tạo nền tảng vững 
chắc nâng cao năng suất, chất lượng 
của sản phẩm hàng hóa, năng lực 
cạnh tranh và tham gia vào chuỗi 
giá trị sản xuất toàn cầu.  

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng 
hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công 
nghệ, ứng dụng KH&CN vào sản 
xuất, nâng cao chất lượng và hiệu 
quả lao động; thúc đẩy năng lực hấp 
thụ công nghệ của doanh nghiệp, 
đặc biệt là công nghệ cao, triển khai 
các dự án đổi mới công nghệ, đổi 
mới sáng tạo, nghiên cứu và phát 
triển của doanh nghiệp… thông qua 
các Chương trình KH&CN quốc 
gia, Quỹ đổi mới công nghệ quốc 
gia. Đồng thời, khuyến khích nhập 
khẩu công nghệ tiên tiến, giải mã, 
làm chủ và bản địa hóa công nghệ 
nhập; liên kết, hợp tác giữa doanh 
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nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại 
học đổi mới công nghệ. 

Các dịch vụ KH&CN được đẩy 
mạnh, đặc biệt là dịch vụ thông tin, 
tư vấn, môi giới, đánh giá, thẩm 
định và giám định công nghệ, 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 nhằm thúc 
đẩy việc kết nối, chuyển giao công 
nghệ giữa các doanh nghiệp với 
viện, trường và giữa doanh nghiệp 
với doanh nghiệp. 

Những kết quả đáng khích lệ 
Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 

Với những giải pháp, hành động 
quyết liệt trong thời gian vừa qua, 
chúng ta có thể thấy được chất 
lượng tăng trưởng được cải thiện rõ 
nét thể hiện qua tốc độ tăng năng 
suất lao động. Tốc độ tăng năng 
suất lao động tăng 6,2% - cao hơn 
nhiều so với nhiều nước trong khu 
vực. Đóng góp của năng suất các 
yếu tố tổng hợp (TFP) vào tăng 
trưởng GDP 2019 đạt 46,11%. 

Về vấn đề đẩy mạnh kết nối 
doanh nghiệp Việt với doanh 
nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực 
KH&CN, Bộ KH&CN cũng đã xây 
dựng và triển khai một số chính 

sách để thúc đẩy chuyển giao công 
nghệ từ nước ngoài vào Việt Nam, 
nhất là các công nghệ cao, công 
nghệ tiên tiến, công nghệ sạch trong 
các ngành, lĩnh vực ưu tiên như: Đề 
án “Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ 
và phát triển công nghệ từ nước 
ngoài vào Việt Nam trong các 
ngành, lĩnh vực ưu tiên giai đoạn 
đến năm 2025, định hướng đến năm 
2030”, đồng thời quy định chặt chẽ 
việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, 
dây chuyền công nghệ đã qua sử 
dụng. 

Bộ KH&CN hỗ trợ kinh phí cho 
doanh nghiệp trong nước nhập khẩu 
và làm chủ công nghệ cao, tiên tiến 
của thế giới thông qua nhiệm vụ 
KH&CN thuộc các Chương trình 
KH&CN cấp quốc gia. 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng 
Chính phủ, Bộ KH&CN đang phối 
hợp với các bộ, ngành, địa phương 
và cơ quan liên quan tổng kết đánh 
giá tình hình thực hiện các chương 
trình, nhiệm vụ KH&CN kết thúc 
vào năm 2020; xây dựng và trình 
Thủ tướng Chính phủ Đề án tái cấu 
trúc các chương trình KH&CN theo 
chuỗi giá trị của sản phẩm, tạo giá 
trị gia tăng, phục vụ thiết thực các 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 
tăng cường tiềm lực quốc phòng. 
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Mục tiêu chính nhằm đánh giá các 
kết quả đã đạt được giai đoạn 2016-
2020, trên cơ sở đó xây dựng nội 
dung các Chương trình KH&CN 
quốc gia giai đoạn 2021-2025 với 
tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, 
xác định các mục tiêu khả thi và 
phù hợp với nguồn lực được giao, 
đảm bảo triển khai không gián đoạn 
và hiệu quả các chương trình. Xác 
định KH,CN&ĐMST là động lực 
tăng trưởng mới, là lực lượng sản 
xuất trực tiếp, tạo tiền để để 
KH,CN&ĐMST trở thành nội dung 
trọng tâm, xuyên suốt và thẩm thấu 
trong nội dung phát triển của các 
ngành, các địa phương; thực sự coi 
doanh nghiệp là trung tâm của hệ 
thống đổi mới sáng tạo quốc gia; 
thông qua các chương trình 
KH&CN quốc gia để thu hút nguồn 
lực xã hội đầu tư cho hoạt động 
nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới sáng 
tạo, khởi nghiệp sáng tạo, chuyển 
giao công nghệ. 

Để thực hiện được các mục tiêu 
trên, Bộ KH&CN đã và đang xây 
dựng khung tổng thể quốc gia về 
các chương trình KH&CN, trong đó 
thể hiện rõ vai trò, chức năng của 
từng chương trình trong mối tương 
quan, liên kết và lan tỏa, bảo đảm 
không chồng chéo, trùng lặp, có sự 
bổ trợ, cộng hưởng giữa các chương 

trình KH&CN cấp quốc gia, hoạt 
động của các quỹ Đổi mới công 
nghệ Quốc gia, Quỹ Phát triển 
KH&CN Quốc gia... 

Trong thời gian tới, Bộ KH&CN 
sẽ tập trung vào các định hướng tái 
cơ cấu các Chương trình trong lĩnh 
vực tự nhiên như: Vật lý, Hóa học, 
Khoa học sự sống, KH&CN liên 
ngành; khoa học xã hội và nhân văn 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội 
nhanh và bền vững, đặc biệt là khoa 
học lý luận chính trị. 

Tái cơ cấu các Chương trình 
KH&CN trọng điểm cấp quốc gia 
theo hướng tập trung nghiên cứu, 
ứng dụng công nghệ lõi, đặc biệt là 
các công nghệ cốt lõi, công nghệ 
nguồn của Cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư; tái cơ cấu các Chương 
trình KH&CN quốc gia, đặc biệt là 
03 chương trình quốc gia. 

Hiện thực hóa mục tiêu 5.000 
doanh nghiệp KH&CN trong năm 
2020 

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: 
Nhằm bảo đảm tính khả thi của mục 
tiêu đề ra, Bộ KH&CN đã và đang 
đẩy mạnh hoạt động xây dựng hoàn 
thiện thể chế, chính sách, trong đó 
bám sát các kế hoạch sửa đổi một 
số Luật: Đầu tư, Doanh nghiệp, 
Thuế thu nhập doanh nghiệp,… và 
các văn bản hướng dẫn các Luật 
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trên để bổ sung các quy định về hỗ 
trợ ươm tạo, hình thành và phát 
triển doanh nghiệp KH&CN nhằm 
bảo đảm sự phối hợp, thống nhất 
giữa các cơ quan chức năng thực 
hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp KH&CN… 

Bên cạnh đó, Bộ sẽ tích cực thúc 
đẩy phát triển doanh nghiệp 
KH&CN thông qua các hoạt động 
ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh 
nghiệp KH&CN, hoạt động chứng 
nhận doanh nghiệp KH&CN, hỗ trợ 
phát triển doanh nghiệp KH&CN. 

(Theo dantri.com.vn) 
 
PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG 
KH&CN, TĂNG NĂNG LỰC 
TIẾP CẬN CUỘC CÁCH 
MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0  

Việc tăng cường phát triển thị 
trường KH&CN là một trong những 
giải pháp quan trọng để làm vững 
chắc hơn nền tảng KH&CN đất 
nước, tăng cường năng lực tiếp cận 
mạnh mẽ cuộc CMCN 4.0 của VN. 

Thị trường KH&CN được mở 
rộng 

Năng lực tiếp cận cuộc cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) 
của một nước phải dựa trên nền 
tảng phát triển khoa học công 
nghệ (KH&CN) của quốc gia, trong 
đó thị trường KH&CN là khâu then 

chốt, cầu nối giữa cung và cầu để 
chuyển những thành quả KH&CN 
vào thực tiễn phát triển kinh tế. 

Theo Bộ KH&CN, trong những 
năm qua, với sự nỗ lực của các cơ 
quan xây dựng chính sách và sự 
tham gia tích cực của doanh nghiệp 
(DN), tổ chức KH&CN, cá nhân 
nghiên cứu KH&CN ở trong và 
ngoài nước, hoạt động phát triển thị 
trường KH&CN đạt được những 
kết quả đáng khích lệ. Cùng với 
môi trường pháp lý được cải thiện 
và năng lực nguồn cung và nguồn 
cầu công nghệ tăng lên, từ cả phía 
các viện nghiên cứu, trường đại 
học, DN KH&CN, DN khởi nghiệp 
đổi mới sáng tạo. 

Mạng lưới các tổ chức trung gian 
được hình thành, đa dạng về các 
loại hình, từ các tổ chức truyền 
thống như khu công nghệ cao, công 
viên phần mềm, khu nông nghiệp 
ứng dụng công nghệ cao, cơ sở 
ươm tạo công nghệ, sàn giao dịch 
công nghệ, các sự kiện kết nối cung 
cầu cho đến các tổ chức mới như tổ 
chức thúc đẩy kinh doanh, không 
gian làm việc chung. 

Các hoạt động kết nối giữa các 
bên cung, cầu công nghệ tiếp tục 
được quan tâm đẩy mạnh. Bên cạnh 
các Techfest địa phương, vùng, năm 
2019, Bộ KH&CN đã phối hợp với 
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các đối tác tổ chức thành công 
Techfest Hoa Kỳ, Techfest Hàn 
Quốc, Techfest Xinh-ga-po để kết 
nối cộng đồng khởi nghiệp trong 
nước với quốc tế.  

 
Chuỗi sự kiện Chợ công nghệ - 

thiết bị và Ngày hội khởi nghiệp đổi 
mới sáng tạo vùng Đồng bằng sông 
Cửu Long được tổ chức tại thành 
phố Cần Thơ để tạo môi trường gắn 
kết KH&CN với sản xuất, kinh 
doanh, thúc đẩy chuyển giao tiến bộ 
kỹ thuật và các thành tựu KH&CN 
vào sản xuất và đời sống. 

... nhưng vẫn còn nhiều điểm 
hạn chế 

Mặc dù hoạt động phát triển thị 
trường KH&CN trong thời gian qua 
đã đạt được nhiều thành tựu nhưng 
theo đánh giá của nhóm chuyên gia 
đến từ Trường ĐHQG TP.HCM 
(gồm PGS.TS Nguyễn Chí Hải và 
ThS. Phạm Mỹ Duyên), thị trường 
KH&CN là thị trường phát triển 
chậm nhất so với các thị trường 
hàng hóa và dịch vụ khác. Sự phát 
triển còn hạn chế của thị trường 
KH&CN Việt Nam thể hiện: 

Thứ nhất, nguồn cung thị trường 
KH&CN phụ thuộc vào kỹ năng, 
trình độ nhân lực vẫn còn hạn 
chế. Số DN tham gia nghiên cứu 
trong lĩnh vực KH&CN hiện nay 
chiếm tỷ trọng gần 9%, tỷ trọng này 
có khuynh hướng gia tăng, tuy 
nhiên tỷ trọng DN làm việc trực 
tiếp liên quan đến nghiên cứu khoa 
học và phát triển chỉ khoảng 351 
DN, con số quá ít so với quy mô 
trên 560 nghìn DN đang hoạt động 
có kết quả kinh doanh tại Việt Nam. 

Thứ hai, sự phát triển thị trường 
KH&CN phụ thuộc vào chi cho 
hoạt động đổi mới sáng tạo thông 
qua R&D.  

Thứ ba, cầu sản phẩm thị trường 
KH&CN còn khá sơ khai. Thị 
trường KH&CN 4.0 còn phụ thuộc 
vào cầu thị trường, tuy nhiên tại 
Việt Nam, cầu thị trường còn phát 
triển khá sơ khai do cơ chế thị 
trường chưa hoàn thiện, mức độ hội 
nhập quốc tế của phần lớn DN chưa 
cao, chưa thực sự đối đầu với cạnh 
tranh gay gắt nên mức cầu sản 
phẩm KH&CN còn thấp. 

Thứ tư, cấu trúc ngành nghề của 
các DN Việt Nam chậm chuyển đổi 
sang 4.0.  

Thứ năm, các định chế trung gian 
trên thị trường KH&CN hoạt động 
thiếu bài bản, quy mô nhỏ lẻ không  
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kết nối được cung- cầu thị trường. 
Cần những giải pháp nào? 
Để phát triển thị trường KH&CN 

ở Việt Nam trong bối cảnh mới 
nhằm thích ứng với cuộc CMCN 
4.0, theo nhóm chuyên gia cần tập 
trung vào một số giải pháp cơ bản. 

Thứ nhất, tăng cường đầu tư cho 
hoạt động KH&CN tương xứng với 
vai trò, vị trí KH&CN gắn với định 
hướng phát triển theo chiều sâu.  

Thứ hai, nâng cao chất lượng đội 
ngũ cán bộ nghiên cứu khoa học, có 
chiến lược đầu tư đúng đắn về con 
người và trọng dụng nhân tài để 
phát huy tiềm lực con người.  

Thứ ba, tăng cường tỷ lệ ứng dụng 
KH&CN vào sản xuất, phát triển hệ 
thống các vườn ươm công nghệ, các 
dự án khởi nghiệp sáng tạo để rút 
ngắn khoảng cách từ lý thuyết đến 
thực tiễn.  

Thứ tư, phát triển mạnh các tổ 
chức trung gian, môi giới trên thị 
trường KH&CN, sàn giao dịch.  

Thứ năm, tăng cường hợp tác 
quốc tế về KH&CN, nhập khẩu 
công nghệ tiên tiến từ nước ngoài 
nhằm đáp ứng yêu cầu sản xuất, 
năng cao năng lực cạnh tranh của 
sản phẩm sản xuất trong nước.  

 (VietQ) 
 
 

VIỆT NAM TÌM RA CÁCH 
THỬ VIRUS CORONA TRONG 
VÒNG 70 PHÚT  

Mới đây, nhóm nghiên cứu của 
TS. Lê Quang Hòa, Viện Công nghệ 
sinh học và công nghệ thực phẩm, 
ĐH Bách khoa Hà Nội, và công ty 
TNHH Khoa học và Công nghệ 
quốc tế Innogenex đã thông báo kết 
quả nghiên cứu chế tạo thành công 
Kit thử nhanh chủng virus Corona 
mới (2019-nCoV) dựa trên kỹ thuật 
RT-LAMP. Đây là một kỹ thuật 
khuếch đại đẳng nhiệt axit nucleic 
chuyên dùng để phát hiện RNA của 
các loại virus gây bệnh. 

Theo ghi nhận đến lúc này, Việt 
Nam là quốc gia đầu tiên chế tạo 
thành công Kit RT-LAMP phát hiện 
nhanh 2019-nCoV, giúp rút ngắn 
thời gian xét nghiệm và đơn giản 
hóa được quy trình phân tích để có 
thể ứng dụng ngay tại các bệnh viện 
tuyến huyện. 

Nghiên cứu công bố sau chưa tròn 
một tháng 

Trước đây, để xét nghiệm các 
trường hợp nhiễm và nghi nhiễm 
2019-nCoV, Việt Nam áp dụng 
phương pháp xét nghiệm giải trình 
tự gene mất 3-5 ngày. Sau đó, với 
mẫu thử của WHO kết hợp với 
phương pháp xét nghiệm sinh học 
phân tử, thời gian xét nghiệm virus 

THÀNH TỰU KH&CN 
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Corona ở Việt Nam rút xuống dưới 
9 giờ. Còn trên thế giới, phương 
pháp tiêu chuẩn real-time RT-PCR 
được WHO khuyến cáo thì mất 
khoảng 3 tiếng để thu nhận kết quả. 

TS. Hòa cho biết, nguyên lý của 
kỹ thuật RT-LAMP mà nhóm áp 
dụng là kỹ thuật khuếch đại đẳng 
nhiệt axit nucleic, trong đó giai 
đoạn phiên mã ngược và giai đoạn 
khuếch đại đều được thực hiện tại 
một nhiệt độ duy nhất với khả năng 
khuếch đại DNA lên đến trên một 
tỷ lần. Đặc biệt, phản ứng dương 
tính được phát hiện trực tiếp bằng 
mắt thường dựa trên việc đổi màu 
dung dịch, giúp rút ngắn và đơn 
giản hóa quy trình phân tích. Tổng 
thời gian phân tích là 70 phút, trong 
đó bao gồm hai giai đoạn: Tách 
chiết RNA của virus (30 phút), 
chuẩn bị và tiến hành phản ứng RT-
LAMP (40 phút). 

Một ưu điểm nổi bật khác của 
sinh phẩm RT-LAMP so với quy 
trình real-time RT-PCR tiêu chuẩn 
là tính đơn giản, không yêu cầu 
trang thiết bị phức tạp. Điều này 
giúp sinh phẩm RT-LAMP có thể 
được sử dụng ngay từ bệnh viện 
tuyến huyện, các bệnh viện dã chiến 
khi dịch bùng nổ, giúp khoanh vùng 
dịch, hạn chế sự lây lan. 

Theo TS Lê Quang Hòa, do chưa  

tiếp cận được với các mẫu bệnh 
phẩm thực nên nhóm nghiên cứu 
chưa xác định được độ chính xác 
của sinh phẩm trên các mẫu bệnh 
phẩm lâm sàng. Tuy nhiên, khi thực 
hiện trên các mẫu giả nhiễm sử 
dụng RNA tổng hợp nhân tạo, kết 
quả thu nhận được đều chính xác. 

 (Nhân Dân điện tử) 
 
QUY TRÌNH SẢN XUẤT QUE 
THỬ PHÁT HIỆN NHANH 
VIRUS ROTA  

Hiện nay trên thế giới đã xuất 
hiện nhiều phương pháp phát hiện 
sự có mặt của virus rota, tuy nhiên, 
các phương pháp này lại tương đối 
khó, mất nhiều thời gian, đòi hỏi 
các thiết bị chuyên dụng và các 
nhân viên phải được đào tạo 
chuyên sâu, nguyên vật liệu tương 
đối đắt, que thử hoàn toàn phải 
nhập ngoại. Các trung tâm y tế rơi 
vào tình trạng không chủ động 
được nguồn sinh phẩm, đặc biệt là 
thiết bị nhập ngoại có thể không 
phù hợp với chủng virus rota hiện 
đang lưu hành tại Việt Nam. 

 
Thử sản phẩm que thử phát hiện nhanh virus rota 
gây bệnh tiêu chảy ở trẻ em. Ảnh: Hoàng Hiệp 
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Với mong muốn tạo ra que thử 
phát hiện nhanh virus rota nhằm 
khắc phục các nhược điểm trên, 
PGS.TS Trương Quốc Phong và các 
nhà khoa học thuộc Trung tâm 
Nghiên cứu và Phát triển Công 
nghệ Sinh học, Viện Công nghệ 
Sinh học và Công nghệ Thực phẩm 
(trường Đại học Bách khoa Hà Nội) 
đã đề xuất một quy trình sản xuất 
que thử phát hiện nhanh virus rota 
có giá thành thấp, độ nhạy và độ 
đặc hiệu cao, phù hợp với việc chẩn 
đoán các chủng virus rota lưu hành 
tại Việt Nam. 

Que thử theo giải pháp này hoạt 
động trên nguyên tắc sắc ký miễn 
dịch chứa hai kháng thể đa dòng 
kháng virus rota được sản xuất trên 
hai động vật khác nhau là thỏ và 
chuột lang, cùng một kháng thể đa 
dòng dê kháng IgG thỏ. Để sử 
dụng, người dùng sẽ đặt que thử 
nằm ngang, nhỏ 0,1 ml mẫu (3-5 
giọt) vào vị trí nạp mẫu được đánh 
dấu trên que thử, quan sát và đọc 
kết quả sau 3-5 phút. Khi xuất hiện 
cả 2 vạch hồng tía ở vạch kiểm tra 
và vạch kiểm chứng, chứng tỏ mẫu 
dương tính với virus rota. Khi chỉ 
có một vạch hồng tía ở vị trí đối 
chứng, kết luận mẫu âm tính với 
virus rota. 

Que thử được tạo ra theo quy trình  

này có khả năng phát hiện nhanh 
(3-5 phút) virus rota trong mẫu 
phân bệnh phẩm. Độ nhạy và độ 
đặc hiệu đạt 100%, cao hơn so với 
các kit thương mại hiện nay. 
Ngưỡng phát hiện là 1,6 x 104 hạt 
virus/ml. que thử phát hiện nhanh 
virus rota đã được Cục Sở hữu Trí 
tuệ cấp bằng độc quyền giải pháp 
hữu ích.  

(khoahocphattrien.vn) 
 

NHỮNG DỰ ĐOÁN ẤN TƯỢNG 
VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO NĂM 
2020  

Trí tuệ nhân tạo (AI) không lấy đi 
việc làm của con người, nhưng sẽ 
thay đổi cách con người làm việc. 
AI sẽ tiếp tục tác động đến nơi làm 
việc trong nhiều năm tới… 

Lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI) đã 
trải qua những tiến bộ khoa học to 
lớn trong vài năm qua, từ những cải 
tiến lớn về sức mạnh xử lý và hiệu 
quả tính toán đến những hiểu biết 
mới về nhận dạng đối tượng, ngôn 
ngữ và học sâu. 

Năm 2020, ba chủ đề sẽ định hình 
sự tiến bộ của AI: tự động hóa, xử 
lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) và 
niềm tin. Nhìn rộng ra, các hệ thống 
AI đang dần hoạt động nhanh hơn 
và dễ dàng hơn, phục vụ cho các 
nhà khoa học dữ liệu, doanh nghiệp 
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và người tiêu dùng thông qua tự 
động hóa. NLP sẽ đóng một vai trò 
quan trọng trong việc cho phép các 
hệ thống AI trò chuyện, tranh luận 
và giải quyết các vấn đề bằng ngôn 
ngữ hàng ngày. Và với mỗi tiến bộ 
này, chúng ta sẽ thấy các hoạt động 
minh bạch và có trách nhiệm hơn 
xuất hiện để quản lý dữ liệu AI, 
thông qua các công cụ từ khả năng 
giải thích đến phát hiện sai lệch. 

Năm dự đoán của IBM về AI vào 
năm 2020 

AI sẽ hiểu nhiều hơn, vì vậy có 
thể làm được nhiều hơn: Hệ thống 
AI càng có nhiều dữ liệu, chúng sẽ 
càng nhanh chóng trở nên tốt hơn. 
Nhưng nhu cầu dữ liệu AI có thể 
gây ra vấn đề cho một số doanh 
nghiệp và tổ chức có ít dữ liệu hơn 
các doanh nghiệp khác. Điều đó 
không có nghĩa là họ không thể tin 
tưởng vào sự hỗ trợ của AI. Trong 
năm tới, nhiều hệ thống AI sẽ bắt 
đầu dựa vào công nghệ “neuro-
symbolic”, là sự kết hợp giữa học 
thuật và logic. Neuro-symbolic là 
tấm vé cho những đột phá công 
nghệ của NLP, giúp máy tính hiểu 
rõ hơn về ngôn ngữ và những cuộc 
hội thoại của con người bằng cách 
kết hợp lý luận thông thường và 
kiến thức chủ đạo.  

AI không lấy đi việc làm của con  

người, nhưng sẽ thay đổi cách con 
người làm việc 

AI sẽ tiếp tục tác động đến nơi 
làm việc trong nhiều năm tới. 
Nhưng nỗi sợ rằng con người sẽ 
mất việc đối với máy móc là không 
chính đáng. Thay vào đó, AI sẽ biến 
đổi cách mọi người làm việc, thông 
qua tự động hóa.  

AI sẽ nâng tầm AI để kiến tạo 
niềm tin 

Để tin tưởng AI, các hệ thống này 
phải đáng tin cậy, công bằng và có 
trách nhiệm. Người tiêu dùng có thể 
chắc chắn rằng công nghệ này được 
bảo mật và các kết luận hoặc 
khuyến nghị của AI không được 
thiên vị hay bị thao túng. Trong 
năm 2020, các thành phần điều 
chỉnh độ tin cậy sẽ được đan xen 
vào kết cấu của vòng đời AI để giúp 
doanh nghiệp xây dựng, kiểm tra, 
chạy thử, giám sát và chứng nhận 
các ứng dụng AI để xây dựng độ tin 
cậy, không chỉ là hiệu suất.  

Công nghệ xanh cho AI 
Trung tâm dữ liệu là điểm tựa của 

thế giới hiện đại. Chúng ta dựa vào 
các trung tâm dữ liệu này cho mọi 
thứ, từ điện toán doanh nghiệp đến 
phương tiện truyền thông xã hội, cả 
việc xem trực tuyến bộ phim yêu 
thích. Chúng cũng là nền tảng của 
AI, chiếm tới 2% tổng nguồn năng  
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lượng sử dụng trên toàn thế giới.  
Khám phá các vật liệu mới với sự 

hỗ trợ của AI 
Trong hơn hai thế kỷ vừa qua, 

việc tổng hợp các phân tử hữu cơ là 
một trong những khía cạnh quan 
trọng của nghiên cứu trong công 
nghệ hóa học. Kết quả là, thế giới 
có thuốc cứu sống con người trong 
những căn bệnh tưởng chừng nan y 
và sợi tổng hợp. Tuy nhiên, các nhà 
nghiên cứu vẫn đấu tranh để lập bản 
đồ hàng trăm ngàn phản ứng có thể 
xảy ra khi tạo ra các phân tử khác 
nhau. Khối lượng thông tin khổng 
lồ có nghĩa là một nhà khoa học có 
thể nhớ được vài chục phản ứng 
trong lĩnh vực của họ, nhưng không 
thể trở thành chuyên gia về mọi thứ.  

(vnmedia.vn) 
 
 

 
TS. PHẠM QUANG CƯỜNG: 
MỤC TIÊU HÀNG ĐẦU CỦA 
TÔI VẪN LÀ NGHIÊN CỨU CƠ 
BẢN  

Từ những nghiên cứu cơ bản có 
tính ứng dụng, TS. Phạm Quang 
Cường (trường Đại học Công nghệ 
Nanyang) đã lập được Eureka 
Robotics, một công ty khởi nghiệp 
chuyên cung cấp sản phẩm robot 
cho những công ty lớn của thế giới. 

 
TS. Phạm Quang Cường. Nguồn: NTU Singapore 

Mặc dù ý tưởng về những con 
robot có khả năng thay thế con 
người trong công việc tay chân, 
nâng cao năng suất và tiết kiệm thời 
gian chi phí luôn được nhiều người 
mong chờ nhưng trên thực tế, chúng 
mới chỉ làm được những hành động 
đơn giản, có tính chất lặp lại. Vì 
vậy, vào năm 2018, khi TS. Phạm 
Quang Cường và cộng sự ở Đại học 
Công nghệ Nanyang, Singapore 
công bố robot IkeaBot có khả năng 
lắp đặt ghế Ikea - nhiệm vụ tích hợp 
những thao tác phức tạp đã thu hút 
sự chú ý của cộng đồng quốc tế. 
Khác với những chuyển động đơn 
giản như bắt vít chân bàn vào mặt 
bàn của một số robot lắp ráp đồ nội 
thất tương tự phát triển trước đó, 
IkeaBot của TS. Phạm Quang 
Cường có thể lập kế hoạch chuyển 
động, tìm kiếm bộ phận của ghế, 
điều chỉnh lực tiếp xúc phù hợp để 
thực hiện thao tác.  

Bắt đầu với nền tảng nghiên cứu 
vững chắc 

TS. Phạm Quang Cường đã khởi 
đầu con đường nghiên cứu từ các 

CÂU CHUYỆN KHOA HỌC 
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lĩnh vực dường như không mấy liên 
quan đến robot công nghiệp: 
chuyên ngành khoa học máy tính ở 
trường Sư phạm École Normale 
Supérieure (Pháp); lấy bằng tiến sĩ 
về khoa học thần kinh ở Đại học 
Paris VI - một trong những trường 
đại học hàng đầu thế giới về y dược 
và toán học. Phải đến những năm 
làm nghiên cứu sau tiến sĩ ở Đại 
học Tokyo mới đưa anh đến bước 
ngoặt chuyển hướng hoàn toàn sang 
nghiên cứu robot. 

Tưởng chừng việc chuyển hướng 
đột ngột sang lĩnh vực mới sẽ gây 
nhiều khó khăn, song trên thực tế 
quá trình nghiên cứu trước đó đã 
đem lại cho anh kiến thức đa ngành 
về toán học, vật lý cho đến lập trình 
- những nhân tố cơ bản trong chế 
tạo robot. Dựa trên nền tảng nghiên 
cứu sẵn có, anh đã tập trung phát 
triển những thuật toán lấy cảm hứng 
từ nguyên lý hoạt động của hệ thần 
kinh để ứng dụng trong lập trình 
robot.  

Chỉ sau 2 năm làm nghiên cứu sau 
tiến sĩ, anh chuyển về giảng dạy ở 
Đại học Công nghệ Nanyang và 
thành lập nhóm nghiên cứu riêng về 
điều khiển robot, tập trung vào 3 
hướng cơ bản: thị giác robot; hoạch 
định cử động và cường lực.  

Lập startup vì… khó chuyển giao  

sản phẩm cho công ty 
Việc thành lập công khi khởi 

nghiệp là một bất ngờ với chính TS. 
Phạm Quang Cường, dù anh luôn 
ấp ủ suy nghĩ đưa những kết quả 
nghiên cứu vào thực tế sản xuất, 
đặc biệt trong bối cảnh “trường Đại 
học Nanyang luôn khuyến khích 
thương mại hóa kết quả nghiên cứu. 
Đó cũng là nhiệm vụ của trường vì 
mỗi năm Chính phủ giao cho 
trường phải đạt được chỉ tiêu nhất 
định về sở hữu trí tuệ”. 

Đó là một câu chuyện dài và phức 
tạp, ít ra dưới góc độ nhìn nhận của 
TS. Phạm Quang Cường. Hình thức 
thương mại hóa công nghệ phổ biến 
hiện nay là chuyển giao công nghệ 
cho doanh nghiệp thông qua sự hỗ 
trợ của các trung tâm chuyển giao 
công nghệ thuộc viện, trường. 
Người ngoài cuộc thường hình 
dung rằng chỉ cần tìm được doanh 
nghiệp phù hợp, đồng ý nhận 
chuyển giao, kí kết hợp đồng, thỏa 
thuận về chi phí, phân chia lợi 
nhuận giữa doanh nghiệp và viện 
trường là có thể hoàn tất mọi thủ 
tục. Tuy nhiên, trên thực tế lại 
không đơn giản như vậy. Đến giữa 
năm 2018, anh và các cộng sự đã 
quyết định thành lập doanh nghiệp 
spinoff mang tên Eureka Robotics 
thuộc trường Đại học Công nghệ 
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Nanyang để tự mình thương mại 
hóa các kết quả nghiên cứu. 

Một trong những thành quả ban 
đầu là robot Archimedes đã được 
một công ty sản xuất thấu kính laser 
của Mỹ đặt hàng bởi họ nhận thấy, 
đây là một trong những robot đầu 
tiên có đồng thời độ linh hoạt và độ 
chính xác cao được triển khai ở quy 
mô công nghiệp. Nhưng một khởi 
đầu thuận lợi như vậy vẫn chưa hứa 
hẹn được gì nhiều bởi thương mại 
hóa công nghệ là chặng đường rất 
dài và tiềm ẩn rủi ro.  

Đi tiên phong trong nghiên cứu và 
làm ra những sản phẩm mới là điều 
hay nhưng cũng có cái khó riêng: 
trên thị trường hiện nay chưa có sản 
phẩm áp dụng công nghệ robot có 
độ linh hoạt chính xác cao tương tự 
của Eureka Robotics nên khó có sự 
so sánh và tham khảo. Kế hoạch 
phát triển công ty luôn có trong tâm 
trí của TS. Phạm Quang Cường 
nhưng điều đó không làm anh quên 
đi niềm say mê chính.  

(khoahocphattrien.vn) 
 
 
VIỆT NAM THAM DỰ HỘI 
NGHỊ QUỐC TẾ VỀ TĂNG 
CƯỜNG NỖ LỰC VÀ DUY TRÌ 
BỀN VỮNG AN NINH HẠT 
NHÂN 

Ngày 10/02/2020, Hội nghị quốc 
tế về An ninh hạt nhân – 
ICONS2020 đã chính thức khai mạc 
tại Viên, Áo. Đoàn cán bộ Việt Nam 
tham dự hội nghị do ông Lê Dũng, 
Đại diện thường trực Việt Nam tại 
Cơ quan Năng lượng nguyên tử 
quốc tế (IAEA) – Đại sứ đặc mệnh 
toàn quyền nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa 
Áo làm Trưởng đoàn, ông Nguyễn 
Tuấn Khải, Cục trưởng, Cục An 
toàn bức xạ và hạt nhân 
(ATBXHN), Bà Nguyễn Nữ Hoài Vi, 
thành viên của Nhóm tư vấn cho 
Tổng Giám đốc IAEA về An ninh 
hạt nhân, cán bộ Cục ATBXHN, cán 
bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Áo. 

Tại phiên khai mạc, Ông Rafael 
Mariano Grossi, Tổng Giám đốc 
IAEA đã phát biểu bày tỏ sự cảm 
ơn đối với các quốc gia thành viên 
trong nỗ lực chung để đảm bảo cho 
Tuyên bố Bộ trưởng được thông 
qua nhằm nâng cao các biện pháp 
an ninh hạt nhân trên toàn cầu và 
chống lại nguy cơ khủng bố hạt 
nhân và các hành động phá hoại. 
Trong tuyên bố này, các quốc gia 
khẳng định mục tiêu chung về 
không phổ biến hạt nhân, giải trừ 
quân bị hạt nhân, sử dụng năng 
lượng nguyên tử vì mục đích hoà 
bình và nhấn mạnh vai trò của an 

HỘI NHẬP QUỐC TẾ 
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ninh hạt nhân góp phần bảo đảm an 
ninh và hoà bình quốc tế. 

Ông Rafael Mariano Grossi đồng 
thời nhấn mạnh vai trò của IAEA 
trong việc hỗ trợ các nước thành 
viên trong đào tạo nhân lực về an 
ninh hạt nhân, cung cấp thiết bị, 
chuyên gia kỹ thuật, cung cấp các 
hướng dẫn cho các quốc gia đảm 
bảo an ninh hạt nhân. Ông khẳng 
định việc đẩy mạnh hỗ trợ của 
IAEA đối với các quốc gia trong 
lĩnh vực an ninh hạt nhân là ưu tiên 
hàng đầu trong nhiệm kỳ Tổng 
Giám đốc. 

Hội nghị ICON2020 đã thu hút 
được đông đảo thành viên các nước 
tham gia. Chủ đề của Hội nghị năm 
nay là “tăng cường nỗ lực và duy trì 
bền vững an ninh hạt nhân” với ý 
nghĩa nhằm công nhận các bước 
tiến đã đạt được trên toàn cầu trong 
những năm gần đây trong việc đảm 
bảo anh ninh đối với vật liệu hạt 
nhân và nguồn phóng xạ khỏi các 
mối nguy cơ vì mục đích phá hoại.  

Bên lề Hội nghị, Cục trưởng Cục 
ATBXHN và đoàn cán bộ Việt 
Nam đã có Cuộc họp với ông Raja 
Abdul Aziz Raja Adnan, Trưởng 
ban An ninh hạt nhân, Vụ An ninh 
và An toàn hạt nhân, IAEA nhằm 
trao đổi, thảo luận về triển khai các 
kế hoạch hợp tác an ninh hạt nhân  

trong năm 2020 tại Việt Nam.  
(Cục An toàn bức xạ và hạt nhân) 

 
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP 
VIỆT VỚI DOANH NGHIỆP 
NƯỚC NGOÀI TRONG LĨNH 
VỰC KH&CN  

Thích nghi và làm chủ trong đổi 
mới và chuyển giao công nghệ 

Bộ KH&CN đã xác định đổi mới 
công nghệ ở Việt Nam cần cơ bản 
tập trung vào học hỏi và bắt kịp 
trình độ công nghệ của các nước đi 
trước thông qua xây dựng năng lực 
tiếp thu, thích nghi, làm chủ và cải 
tiến công nghệ với sự đầu tư, hỗ trợ 
mạnh mẽ từ Nhà nước và sự tham 
gia chủ động, tích cực của doanh 
nghiệp và các viện nghiên cứu, 
trường đại học. 

Đây cũng là một trong các khuyến 
nghị chính của Ngân hàng thế giới 
đối với Việt Nam trong giai đoạn 
tới. Chính vì vậy, trong thời gian 
qua, Bộ KH&CN đã nỗ lực xây 
dựng, trình Quốc hội và Chính phủ 
ban hành nhiều văn bản pháp luật 
cũng như các chương trình hành 
động nhằm khuyến khích, hỗ trợ 
các doanh nghiệp trong các lĩnh vực 
tăng cường các hoạt động KH&CN 
để tạo nền tảng vững chắc nâng cao 
năng suất, chất lượng của sản phẩm 
hàng hóa, năng lực cạnh tranh và 
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tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất 
toàn cầu. 

Từng bước hoàn thiện hành lang 
pháp lý tạo điều kiện doanh nghiệp 
đổi mới công nghệ. Hỗ trợ doanh 
nghiệp triển khai các dự án đổi mới 
công nghệ, đổi mới sáng tạo, nghiên 
cứu và phát triển thông qua các 
Chương trình KH&CN quốc gia, 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia 
trong đó có các nội dung hỗ trợ 
doanh nghiệp đổi mới công nghệ, 
ứng dụng KH&CN vào sản xuất, 
nâng cao chất lượng và hiệu quả lao 
động; thúc đẩy năng lực hấp thụ 
công nghệ của doanh nghiệp, đặc 
biệt là công nghệ cao, triển khai các 
dự án đổi mới công nghệ, đổi mới 
sáng tạo, nghiên cứu và phát triển 
của các doanh nghiệp. 

Khuyến khích nhập khẩu công 
nghệ tiên tiến, giải mã, làm chủ và 
bản địa hóa công nghệ nhập; Tiếp 
tục hỗ trợ trực tiếp doanh nghiệp 
nâng cao năng lực hấp thụ công 
nghệ, nghiên cứu đổi mới công 
nghệ trong các Chương trình 
KH&CN, từ Quỹ đổi mới công 
nghệ quốc gia, Chương trình đổi 
mới công nghệ quốc gia; … 

KH&CN thiện rõ nét thể hiện qua 
tốc độ tăng năng suất lao động 

Với những giải pháp, hành động 
quyết liệt như trên trong thời gian 

vừa qua, chúng ta đã đạt được 
những kết quả đáng khích lệ như 
chất lượng tăng trưởng được cải 
thiện rõ nét thể hiện qua tốc độ tăng 
năng suất lao động.  

Đẩy mạnh chuyển giao công nghệ 
từ nước ngoài vào Việt Nam 

Về vấn đề đẩy mạnh kết nối 
doanh nghiệp Việt với doanh 
nghiệp nước ngoài trong lĩnh vực 
khoa học công nghệ. Bộ KH&CN 
cũng đã xây dựng và triển khai một 
số chính sách để thúc đẩy chuyển 
giao công nghệ từ nước ngoài vào 
Việt Nam, nhất là các công nghệ 
cao, công nghệ tiên tiến, công nghệ 
sạch trong các ngành, lĩnh vực ưu 
tiên như  Quyết định số 1851/QĐ-
TTg ngày 27/12/2018 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án 
“Thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và 
phát triển công nghệ từ nước ngoài 
vào Việt nam trong các ngành, lĩnh 
vực ưu tiên giai đoạn đến năm 
2025, định hướng đến năm 2030”, 
đồng thời cũng hạn chế trên cơ sở 
quy định chặt chẽ việc nhập khẩu 
máy móc, thiết bị, dây chuyền công 
nghệ đã qua sử dụng (theo Quyết 
định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 
19/4/2019 của Thủ tướng Chính 
phủ quy định việc nhập khẩu máy 
móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ 
đã qua sử dụng. 
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Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cũng 
đã hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp 
trong nước nhập khẩu và làm chủ 
công nghệ cao, tiên tiến của thế giới 
thông qua các nhiệm vụ KH&CN 
thuộc các Chương trình KH&CN 
cấp quốc gia, thông qua Quỹ Đổi 
mới công nghệ Quốc gia. Bộ 
KH&CN cũng đã giao cho các đơn 
vị trong Bộ chủ động tổ chức thực 
hiện 11 kỳ Trình diễn và kết nối 
cung - cầu công nghệ tại các vùng 
từ năm 2011 đến năm 2019.  

(truyenthongkhoahoc.vn) 
 

 
 

DOANH NGHIỆP VÀ CHỈ SỐ 
SẴN SÀNG TIẾP CẬN CUỘC 
CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 
LẦN THỨ TƯ  

Áp dụng chỉ số sẵn sàng tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0 nhằm 
mục đích giúp các doanh nghiệp 
xác định thời điểm bắt đầu, cách 
thức mở rộng quy mô của doanh 
nghiệp và xây dựng chiến lược, kế 
hoạch để doanh nghiệp duy trì tăng 
trưởng trong bối cảnh Cách mạng 
công nghiệp 4.0. 

Có ba “hiện tượng” dễ dàng nhận 
thấy trong bối cảnh các doanh 
nghiệp tiếp cận cuộc Cách mạng 
công nghiệp lần thứ tư (hay còn gọi 

là Cách mạng công nghiệp 4.0) là: 
Thứ nhất, doanh nghiệp ý thức 
được Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ 
chuyển đổi sản xuất; thứ hai, số 
lượng các doanh nghiệp tiếp cận, áp 
dụng Cách mạng công nghiệp 4.0 
ngày càng tăng; thứ ba, Cách mạng 
công nghiệp 4.0 vẫn được doanh 
nghiệp xem là một vấn đề mới, 
nhiều “bí ẩn”. Chính vì vậy, cần áp 
dụng chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 nhằm mục 
đích giúp các doanh nghiệp xác 
định thời điểm bắt đầu, cách thức 
mở rộng quy mô của doanh nghiệp 
và xây dựng chiến lược, kế hoạch 
để doanh nghiệp duy trì tăng trưởng 
trong bối cảnh Cách mạng công 
nghiệp 4.0. 

Doanh nghiệp tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp lần thứ tư 

Cách mạng công nghiệp 4.0 hình 
thành một môi trường “siêu kết nối” 
và thông minh, vượt ra khỏi phạm 
vi của khu vực sản xuất. Trong đó, 
quá trình tự động hóa và các hoạt 
động tương tác không chỉ xảy ra 
trong hoạt động sản xuất của nhà 
máy, mà diễn ra dọc theo chuỗi giá 
trị trong suốt toàn bộ vòng đời sản 
phẩm. 

Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 được xác 
định dựa trên ba trụ cột cốt lõi và 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 
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tám trụ cột chính. Ba trụ cột cốt lõi 
trong Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0, gồm trụ cột 
cốt lõi về công nghệ, về quá trình 
và về tổ chức. Ba trụ cột cốt lõi này 
được áp dụng để đánh giá cho bất 
kỳ doanh nghiệp nào nhằm xem xét 
khả năng sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0, khả năng 
chuyển đổi thành mô hình nhà máy 
thông minh trong tương lai. Nền 
tảng của ba trụ cột cốt lõi là tám trụ 
cột chính, đại diện cho các vấn đề 
quan trọng mà các doanh nghiệp 
phải quan tâm, cải thiện để nâng 
cao khả năng sẵn sàng tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0 của 
doanh nghiệp. 

Trụ cột cốt lõi về công nghệ 
Công nghệ là yếu tố quan trọng 

trong Cách mạng công nghiệp 4.0. 
Các công nghệ kỹ thuật số mới 
đang tạo ra một ngành công nghiệp 
“siêu kết nối”, nơi các máy móc, 
thiết bị sản xuất được tích hợp với 
các hệ thống kinh doanh, qua đó 
cho phép thực hiện hoạt động trao 
đổi, phân tích dữ liệu một cách liên 
tục theo thời gian thực. Hệ thống 
thực - ảo hỗ trợ cho các nhà máy 
thông minh sản xuất nhanh hơn, 
linh hoạt hơn và “thông minh” hơn. 

Sử dụng chỉ số sẵn sàng tiếp cận  
Cách mạng công nghiệp lần thứ tư  

trong doanh nghiệp 
Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 

mạng công nghiệp 4.0 nhằm mục 
đích giúp các doanh nghiệp xác 
định thời điểm bắt đầu, cách thức 
mở rộng quy mô của doanh nghiệp 
và xây dựng chiến lược, kế hoạch 
để doanh nghiệp duy trì tăng 
trưởng. Tiếp cận chỉ số sẵn sàng sẽ 
giúp doanh nghiệp tìm hiểu các 
khái niệm quan trọng và xây dựng 
một ngôn ngữ chung để điều chỉnh, 
tiếp cận Cách mạng công nghiệp 
4.0; đánh giá hiện trạng của doanh 
nghiệp và mức độ sẵn sàng của 
doanh nghiệp; xây dựng một chiến 
lược, kế hoạch tiếp cận, chuyển đổi 
toàn diện và lộ trình thực hiện. 

Giúp doanh nghiệp tìm hiểu các 
khái niệm quan trọng và xây dựng 
một ngôn ngữ chung để điều chỉnh, 
tiếp cận Cách mạng công nghiệp 
4.0 

Sự hiểu biết thấu đáo về các khái 
niệm quan trọng của Cách mạng 
công nghiệp 4.0 sẽ cung cấp cho 
các doanh nghiệp một nền tảng 
vững chắc thực hiện việc chuyển 
đổi để điều chỉnh, tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0. Chỉ số sẵn 
sàng tiếp cận nhằm mục đích giúp 
doanh nghiệp củng cố kiến thức về 
Cách mạng công nghiệp 4.0 theo 
hai cách. 
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Thứ nhất, kiểm tra sự am hiểu của 
doanh nghiệp về các khái niệm cốt 
lõi và các nguyên tắc cơ bản của 
Cách mạng công nghiệp 4.0 thông 
qua ba trụ cột cốt lõi, tám trụ cột 
chính về Chỉ số sẵn sàng tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0.  

Thứ hai, Chỉ số sẵn sàng tiếp cận 
nhằm mục đích thiết lập một ngôn 
ngữ chung giữa các bên liên quan 
trong hệ sinh thái chuyển đổi Cách 
mạng công nghiệp 4.0.  

Đánh giá hiện trạng của doanh 
nghiệp và mức độ sẵn sàng của 
doanh nghiệp tiếp cận Cách mạng 
công nghiệp 4.0 

Tìm hiểu các khái niệm quan 
trọng về Cách mạng công nghiệp 
4.0 là bước đầu tiên và thiết yếu. 
Tuy nhiên, điều này sẽ không giúp 
doanh nghiệp có thể đưa ra các 
chiến lược chuyển đổi hiệu quả để 
tiếp cận Cách mạng công nghiệp 
4.0. Doanh nghiệp phải xác định 
hiện đang ở đâu trước khi xác định 
sẽ làm những gì và làm thế nào để 
tiếp cận Cách mạng công nghiệp 
4.0. Do đó, để giúp các doanh 
nghiệp tiến hành đánh giá toàn diện 
về hiện trạng cần xác định ba vấn 
đề: Đánh giá cái gì? Ai đánh giá? 
Phương thức đánh giá?  

Xây dựng chiến lược, kế hoạch 
tiếp cận, chuyển đổi toàn diện 

Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 bảo đảm 
rằng tất cả các trụ cột cốt lõi, trụ cột 
chính và tham số của doanh nghiệp 
được xem xét, đánh giá. Trong đó, 
tầm quan trọng của mỗi tham số có 
thể khác nhau một cách tương đối. 

Chỉ số sẵn sàng tiếp cận Cách 
mạng công nghiệp 4.0 sẽ giúp cho 
doanh nghiệp mở rộng phạm vi các 
ý tưởng, sáng kiến chuyển đổi hiện 
tại hoặc trong tương lai. Bằng cách 
cung cấp các định nghĩa và mô tả rõ 
ràng về các mức độ chuẩn đối với 
16 tham số, Chỉ số sẵn sàng tiếp cận 
Cách mạng công nghiệp 4.0 xác 
định rõ mục tiêu cuối cùng của 
doanh nghiệp.  

Sau khi xây dựng sáng kiến  
chuyển đổi để tiếp cận Cách mạng 
công nghiệp 4.0, doanh nghiệp cần 
có kế hoạch phát triển kết cấu hạ 
tầng, hệ thống và quy trình phù hợp 
với chiến lược. Đồng thời, doanh 
nghiệp cần xác định các giải pháp 
tối ưu để đạt được các mục tiêu, kết 
quả theo từng giai đoạn khác nhau 
trong chiến lược. Các chiến lược 
chuyển đổi, tiếp cận Cách mạng 
công nghiệp 4.0 cần phải thích ứng 
và phát triển liên tục cùng với sự 
phát triển của doanh nghiệp. Do đó, 
các nhóm chuyên trách của doanh 
nghiệp có vai trò quan trọng trong 
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việc theo dõi tiến trình, đánh giá tác 
động và xác định các cơ hội cải tiến 
trong tương lai. 

(VietQ.vn) 
 
EVFTA – HÀNG VIỆT ĐANG 
ĐI TRÊN “CON ĐƯỜNG CAO 
TỐC HƯỚNG TÂY” 

Hiệp định Thương mại tự do Việt 
Nam- EU (EVFTA) vừa được Nghị 
viện châu Âu phê chuẩn là dấu mốc 
mới trên hành trình cải cách và hội 
nhập của nền kinh tế Việt Nam 
(VN). Điều này cho thấy, Liên minh 
châu Âu- thị trường khó tính với 
những chuẩn mực cao nhất trên thế 
giới, đã chính thức ghi nhận những 
nỗ lực cải cách, xây dựng thể chế 
kinh tế thị trường và phát triển bền 
vững của VN và quyết tâm tăng 
cường hợp tác với nước ta. 

 
Hiệp định EVFTA  

Lợi ích đến từ những con số có thể 
cân, đo, đong, đếm 

Theo TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch 
Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Việt Nam (VCCI), EVFTA được ví 
là “con đường cao tốc hướng Tây”, 

kết nối chúng ta tới một không gian 
thị trường rộng lớn và có tiềm năng 
hàng đầu trên thế giới cả về tài 
chính, công nghệ và thị trường... 

Lợi ích đến từ những con số có 
thể cân, đo, đong, đếm được: Ngay 
lập tức, châu Âu dỡ bỏ 85,6% số 
dòng thuế, giúp tăng năng lực cạnh 
tranh cho 70,3% kim ngạch xuất 
khẩu của VN vào thị trường này, 
VN xóa bỏ 48,5% tương đương với 
64,5% kim ngạch nhập khẩu vào 
VN, sẽ giúp giảm chi phí đầu vào 
cho các ngành sản xuất, giảm giá 
hàng hóa, dịch vụ, khơi thông một 
dòng chảy mới về thương mại giữa 
chúng ta với một thị trường có sức 
mua lớn thứ hai trên thế giới, tạo 
điều kiện cho cả người dân VN và 
Châu Âu có thể tiếp cận những 
hàng hóa và dịch vụ chất lượng cao 
và giá rẻ.  

Với sự tham gia của các đối tác 
châu Âu, chúng ta kỳ vọng, giá trị 
gia tăng và hàm lượng công nghệ 
của những công đoạn sản xuất tại 
VN sẽ tăng lên… Bên cạnh đó, nỗ 
lực vươn tới những chuẩn 
mực quốc tế về quản trị quốc gia và 
quản trị doanh nghiệp (DN), về lao 
động, môi trường… cũng sẽ tạo ra 
nguồn năng lượng mới cho chiến 
lược phát triển bền vững của VN. 

Đồng quan điểm, ông Gabor Fluit-  
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thành viên Hiệp hội DN Hà Lan tại 
VN cho hay, EVFTA được phê 
chuẩn là tin vui, có tác động tích 
cực tới DN VN cũng như EU.  

Ở chiều ngược lại, các DN châu 
Âu cũng sẽ tận dụng cơ hội giảm 
thuế để đưa hàng hóa vào thị trường 
VN. Đó là các loại nông sản như 
táo, lê, khoai tây, lúa mì, thịt gà.  

DN phải làm gì? 
Chủ tịch VCCI cho biết, trước hết 

phải tìm, phải hiểu về các cam kết, 
thách thức, cơ hội liên quan đến 
ngành và lĩnh vực của mình để định 
vị lại mình và phải hành động ngay, 
phải tái cấu trúc các thị trường, bạn 
hàng, … để tận dụng các cơ hội mà 
các cam kết mở ra;  

Muốn ra thị trường thế giới thì 
phải đứng vững trên mảnh đất của 
mình. Hướng ra EU, hướng ra thị 
trường thế giới mênh mông nhưng 
đừng quên thị trường “trước nhà”, 
“trong ngõ” của chính dân mình.  

Ông Tô Hoài Nam, Phó chủ tịch 
kiêm tổng thư ký Hiệp hội DN Vừa 
và Nhỏ cho rằng thách thức lớn 
nhất hiện tại của DN Việt là khả 
năng hợp tác với nhau để khai thác 
tốt thị trường. Bên cạnh những nỗ 
lực từ nội tại DN, ông Nam cho 
rằng để tận dụng hiệu quả hiệp định 
EVFTA còn cần có sự cải cách và 
hỗ trợ về chính sách từ Nhà 

nước. Từ đó ông Tô Hoài Nam 
khuyến nghị cần tạo cơ chế thông 
thoáng để hút dòng vốn FDI vào 
VN để khu vực này tiếp tục góp 
phần vào xuất khẩu, tăng nguồn thu 
ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ 
cấu kinh tế.  

(doanhnghiephoinhap.vn) 
 
 
1. TIN THẾ GIỚI 
 Robot chó của Boston 

Dynamics làm việc trên các giàn 
khoan  

Tập đoàn khai thác dầu khí Aker 
BP và công ty phần mềm trí tuệ 
nhân tạo Cognite (đều của Nauy) 
vừa thông báo kế hoạch thử nghiệm 
một số loại máy bay không người 
lái (drone) và robot ở khu vực giàn 
khoan Skarv của Aker trên biển Bắc 
(chung giữa Anh, Nauy, Đan Mạch, 
Đức), bao gồm cả Spot – mẫu chó 
robot của Boston Dynamics. 

Aker BP và Cognite cũng vừa 
hoàn tất thử nghiệm Spot trong điều 
kiện môi trường làm việc mô phỏng 
giàn khoan dầu khí. Hiện tại, nó đã 
được chuyển sang kiểm tra khả 
năng giám sát thực địa tại giàn 
khoan Skarv, với những nhiệm vụ 
cụ thể như rà soát hoạt động, lập  
báo cáo và phát hiện sự cố. 

 (khoahocphattrien.vn) 

TIN NGẮN KH&CN 
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 Công nghệ AI giúp phòng 
chống virus corona  

Damo Academy, bộ phận nghiên 
cứu khoa học của tập đoàn thương 
mại điện tử Alibaba, đã giúp Trung 
tâm Kiểm soát và Phòng dịch 
(CDC) tỉnh Triết Giang ở miền 
Đông Trung Quốc phát triển một 
nền tảng phân tích gen tự động. 
Với công nghệ chẩn đoán bằng AI, 
nền tảng này có thể rút ngắn thời 
gian chẩn đoán gen cho một trường 
hợp nghi nhiễm, từ vài giờ xuống 
còn nửa giờ. 

Dựa trên máy tính của Aliyun, chi 
nhánh điện toán đám mây của 
Alibaba, nền tảng này cũng có thể 
xử lý nhiều trường hợp đã được xác 
định nhiễm trong tương lai và góp 
phần bào chế vaccine cũng như 
nghiên cứu phát triển thuốc điều trị. 

Alibaba thông báo toàn bộ kết nối 
dịch vụ của hệ thống làm việc tại 
nhà, do chi nhánh công cụ văn 
phòng di động DingTalk của hãng 
sản xuất, sẽ được cung cấp miễn phí 
cho 10 triệu doanh nghiệp. Gần 200 
triệu người làm việc tại nhà sử dụng 
DingTalk. 

Tencent đã cung cấp dịch vụ miễn 
phí cho hệ thống thông tin nghe-
nhìn trong thời gian thực, cho phép 
300 người tham gia một cuộc họp 
trực tuyến cùng lúc. Công ty cũng 

giúp xây dựng các phòng học trực 
tuyến và trường học thông minh 
cho sinh viên tại Vũ Hán - tâm dịch 
nCoV, với các tài nguyên điện toán 
đám mây. Giáo viên có thể giảng 
qua phầm mềm truyền trực tiếp, học 
sinh có thể ngồi nhà nghe giảng. 

Về phần mình, hãng Baidu đã 
phát triển một nền tảng trực 
tuyến tại 6 quốc gia cho chi nhánh 
tại Bắc Kinh của Hiệp hội Y học 
Trung Quốc để cung cấp cho công 
dân các dịch vụ tham vấn về chủng 
virus mới này.  

Trong khi đó, các kỹ sư của công 
ty AI Megvii đã tối ưu hóa hệ thống 
quét thân nhiệt để nhận dạng tốt 
hơn những người đeo khẩu trang 
hoặc đội mũ, với sai số khoảng 0,3 
độ C. Hệ thống này cũng hỗ trợ 
thiết bị đo thân nhiệt không cần tiếp 
xúc trực tiếp, ở khoảng cách 3m. 

 (VietQ) 
 
2. TIN TRONG NƯỚC 
 Bệnh viện T.Ư Huế: Độc đáo 

robot chuyển đồ ăn trong phòng 
cách ly chống nhiễm coronavirus  

Với mục đích giảm tối đa sự lây 
lan của bệnh viêm đường đường hô 
hấp cấp do chủng mới coronavirus, 
đồng thời đảm bảo sức khỏe cho đội 
ngũ y bác sĩ, dưới sự chỉ đạo và 
hướng dẫn của Giáo sư Phạm Như 
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Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung 
ương Huế, thạc sĩ Huỳnh Phúc 
Minh - Trưởng bộ phần buồng 
phòng của bệnh viện đã miệt mài, 
chế tạo, cải tiến "robot" trong hơn 1 
tháng. 

Theo thạc sĩ Huỳnh Phúc Minh, 
“robot” chuyên dùng để đưa đồ ăn 
và thức uống cũng như các nhu yếu 
phẩm cho bệnh nhân bị cách ly 
được chế tạo từ xe điện tử lắp chip 
tự động điều khiển, tận dụng bình 
điện 12v, lắp hệ thống sạc pin, bộ 
điều khiển được được tinh chế lại 
cho phù hợp với các ngóc ngách 
của bệnh viện. 

Sau cải tiến, “robot” có thể mang 
khối lượng lên đến 60kg, di chuyển 
tốc độ 20km/giờ, khoảng cách điều 
khiển có thể đạt tới 30m. Thùng 
chứa của “robot” có tổng cộng 4 
ngăn giống như chiếc tủ lạnh mini. 

Với robot tự chế, Bệnh viện Trung 
ương Huế khẳng định đã sẵn sàng 
cho mọi phương án khi có bệnh 
nhân cần cách ly điều trị bệnh viêm 
đường hô hấp cấp do chủng mới 
coronavirus.  

(motthegioi.vn) 
 
 Saigon Innovation Hub tạo 

sức hút khởi nghiệp và đổi mới 
sáng tạo 

Hướng đến việc kết nối và phát  

triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi 
mới sáng tạo (KN&ĐMST) của 
TP.HCM, thúc đẩy và xây dựng 
TP.HCM trở thành thành phố khởi 
nghiệp và đứng đầu khu vực Đông 
Nam Á, ngày 6/8/2016, Sở khoa 
học và công nghệ TP.HCM chính 
thức ra mắt Không gian hỗ trợ 
KN&ĐMST (SIHUB). 

Ngay từ khi được thành lập và sau 
này đi vào hoạt động, SIHUB đã 
hoàn thành tốt vai trò của mình 
trong việc kiến tạo và định hướng 
hệ sinh thái KN&ĐMST; hội nhập 
quốc tế; kết nối nguồn lực công - tư 
và chia sẻ, hỗ trợ cho cộng đồng 
tiếp cận nguồn lực này. 

Ngoài giải thưởng Sáng tạo 
TP.HCM, mô hình SIHUB còn 
được Bộ ngoại giao Israel lựa chọn 
là một trong 2 mô hình của châu Á 
và là một trong 11 mô hình trên 
toàn thế giới để trình bày tại hội 
nghị “JLM Ecosystem Builders” do 
Bộ ngoại giao Israel tổ chức tại 
Israel. Đây cũng là sáng kiến mà 
UBND TP.HCM giới thiệu theo đề 
nghị của trung ương. Hiện, mô hình 
SIHUB đã và đang được 40 tỉnh, 
thành trên cả nước và 6 quốc gia 
trên thế giới học tập. 

Ông Huỳnh Kim Tước, giám đốc 
điều hành SIHUB chia sẻ: “Là đơn 
vị Nhà nước với sứ mệnh kết nối và 
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chia sẻ nguồn lực trong lĩnh vực 
KN&ĐMST, SIHUB luôn tìm kiếm 
và tạo ra những cơ hội tốt nhất cho 
startup và doanh nghiệp Việt Nam 
để từng bước đưa doanh nghiệp 
Việt vươn ra thế giới. Thông qua 
chương trình Runway to the World, 
chúng tôi mong muốn startup Việt 
có cơ hội giao lưu, học hỏi với các 
hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển 
của thế giới và khu vực, từ đó từng 
bước khắc tên Việt Nam lên bản đồ 
hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới 
sáng tạo toàn cầu”. 

 (Khoahocphothong.com.vn) 
 
3. TIN TRONG TỈNH 
 Thông báo đề xuất, đặt hàng 

đề tài nghiên cứu KH&CN, dự án 
sản xuất thử nghiệm kế hoạch 
năm 2021 của tỉnh BR-VT 

Để triển khai công tác xây dựng 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ 
(KH&CN) của tỉnh Bà Rịa – Vũng 
Tàu kế hoạch năm 2021, Sở 
KH&CN thông báo đến các Sở, 
ban, ngành, địa phương; các trường 
Đại học và Cao đẳng, các Viện, 
Trung tâm nghiên cứu và các tổ 
chức và cá nhân tham gia đề xuất đề 
tài nghiên cứu  và dự án sản xuất 
thử nghiệm.  

Theo đó định hướng nhiệm vụ 
phát triển  KH&CN các ngành, lĩnh  

vực sau:  Khoa học xã hội và nhân 
văn; KH&CN biển; Công nghệ 
thông tin và truyền thông; Công 
nghiệp và năng lượng; Tài nguyên 
và môi trường; Nông nghiệp; Giao 
thông vận tải; Xây dựng; Y – dược; 
Giáo dục–đào tạo&dạy nghề; Du 
lịch; Quốc phòng- an ninh;  

Các cá nhân, Viện, Trường, Trung 
tâm nghiên cứu, tổ chức KH&CN 
căn cứ vào định hướng nghiên cứu 
khoa học và phát triển công nghệ 
của tỉnh để trao đổi, làm việc và gửi 
đề xuất nhiệm vụ KH&CN đến các 
Sở, ban, ngành, địa phương quản lý 
theo lĩnh vực của nhiệm vụ được đề 
xuất, đồng thời gửi đến Sở KH&CN 
theo Mẫu A-ĐXNV. Thời hạn: 
trước ngày 15/5/2020.  

Chi tiết: http://sokhcn.baria-
vungtau.gov.vn//FileUpload/Docum
ent/09%20TB-SKHCN.pdf.  

(Theo Sở KH&CN) 
 

  
 
 Làm chủ quy trình xử lý phụ 

phẩm tôm không chất thải quy 
mô 100 tấn/ngày  

Nhóm hợp tác VNF gồm 5 thành 
viên gồm viện nghiên cứu, trường 
đại học và doanh nghiệp do Công ty 
Cổ phần Việt Nam Food (VNF) làm 
thành viên đứng đầu vừa hoàn thiện 

THÔNG TIN CHUYỂN GIAO 
CÔNG NGHỆ 
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và làm chủ quy trình công nghệ 
sinh học xử lý phụ phẩm tôm theo 
hướng tiếp cận không chất thải với 
công suất đầu vào 100 tấn/ngày, đạt 
hiệu suất thu hồi từ 50% đến tối 
thiểu 80% phục vụ ngành dược 
phẩm, thực phẩm và nông nghiệp.  

Nhóm hợp tác VNF hướng đến 
mục tiêu đổi mới và làm chủ công 
nghệ trong lĩnh vực xử lý phụ phẩm 
tôm lần đầu được ứng dụng triển 
khai tại Việt Nam thông qua việc 
nghiên cứu ứng dụng chọn giải 
pháp công nghệ sinh học theo 
hướng tiếp cận giảm thiểu chất thải 
trong xử lý phụ phẩm tôm. Đây là 
hướng đi mới, cần thiết và bền vững 
cho môi trường trong lĩnh vực xử lý 
phụ phẩm tôm.  

Đến nay, nhóm hợp tác VNF đã 
làm chủ công nghệ sinh học xử lý 
phụ phẩm tôm, tạo ra sản phẩm 
cạnh tranh có tính ứng dụng rộng 
rãi trong thương mại hóa.  

Việc ứng dụng công nghệ sinh 
học, tái sử dụng dòng thải trong dây 
chuyền sản xuất của VNF giảm 
thiểu tác động đến môi trường và  
mang lại hiệu quả kinh tế.  

(truyenthongkhoahoc) 
 
 Hệ thống thông tin, định vị 

tàu cá đa chức năng, giá rẻ  
Nhóm nghiên cứu thuộc Trung  

tâm phát triển công nghệ cao, Viện 
hàn lâm khoa học công nghệ Việt 
Nam đã phát triển một hệ thống 
định vị và giám sát tàu cá tích hợp 
nhiều chức năng, với mục tiêu là 
phát triển hệ thống định vị và giám 
sát tàu cá có chi phí duy trì vận 
hành thấp nhưng vẫn đảm bảo hiệu 
quả, theo ThS. Lê Văn Luân, Trung 
tâm phát triển công nghệ cao. 

Ưu điểm của hệ thống định vị, 
giám sát tàu cá do ThS. Lê Văn 
Luân cùng các cộng sự phát triển là 
đã tận dụng những thiết bị thông tin 
liên lạc bộ đàm HF/VHF sẵn có trên 
tàu, giúp tiết kiệm chi phí. Nhóm đã 
phát triển thêm một thiết bị mới là 
thiết bị hải trình SPD, có thể tích 
hợp với bộ đàm trên tàu để thực 
hiện được chức năng định vị giám 
sát nhưng không gây ảnh hưởng tới 
chức năng bộ đàm của thiết bị. 

Trong quá trình tàu đi đến ngư 
trường, thiết bị SPD sẽ tự động hiển 
thị hành trình và dẫn đường cho tàu 
tới ngư trường mong muốn. Khi tàu 
di chuyển, SPD sẽ tự động ghi lại 
tọa độ vị trí tàu vào bộ nhớ sau mỗi 
khoảng thời gian đặt trước. Vị trí 
tọa độ cũng được truyền về trung 
tâm quản lý, điều hành thông qua 
thiết bị bộ đàm HF/VHF theo định 
kỳ hoặc khi yêu cầu từ đất liền.  

 (khoahocphothong.com.vn) 
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SỬA QUY ĐỊNH VỀ PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHIỆP HỖ 
TRỢ  

Bộ Công Thương đang dự thảo 
Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị 
định số 111/2015/NĐ-CP của 
Chính phủ về phát triển công 
nghiệp hỗ trợ. 

Theo đó, dự thảo thay thế “Điều 
12. Chính sách ưu đãi đối với dự án 
sản xuất hoặc tham gia các công 
đoạn sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển”: 

Chính sách ưu đãi thuế: Thuế thu 
nhập doanh nghiệp, được áp dụng 
ưu đãi thuế theo quy định của Luật 
số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các Luật về thuế. 

Thuế nhập khẩu: Được miễn thuế 
nhập khẩu đối với hàng hóa nhập 
khẩu để tạo tài sản cố định; .. 

Đối với chính sách ưu đãi về thuê 
đất, mặt nước: Dự án sản xuất hoặc 
tham gia các công đoạn sản xuất 
sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trợ ưu 
tiên phát triển được miễn tiền thuê 
đất, thuê mặt nước trong 15 năm 
đầu kể từ ngày được xác nhận ưu 
đãi, thuê mặt nước và giảm 50% 
tiền thuê đất, thuê mặt nước trong 
07 năm tiếp theo. 

Chính sách tín dụng, dự thảo nêu 
rõ: Các doanh nghiệp có dự án sản 
xuất hoặc tham gia các công đoạn 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ ưu tiên phát triển được vay với 
lãi suất vay tín dụng đầu tư từ 
nguồn tín dụng đầu tư của Nhà 
nước, được xem xét cấp bù lãi suất 
khi vay từ Ngân hàng thương mại. 

Chính sách cho vay vốn lưu động, 
dự thảo đề xuất: Các doanh nghiệp 
được tổ chức tín dụng xem xét cho 
vay tối đa 80% giá trị hợp đồng hợp 
đồng sản xuất sản phẩm công 
nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển. 

Chính sách hỗ trợ bảo vệ môi 
trường: Hỗ trợ đầu tư xây dựng khu 
xử lý chất thải rắn tập trung và hệ 
thống xử lý nước thải tập trung đạt 
tiêu chuẩn môi trường từ nguồn vốn 
đầu tư phát triển của ngân sách địa 
phương và nguồn hỗ trợ có mục 
tiêu của ngân sách trung ương tại 
các khu, cụm công nghiệp có tỷ lệ 
diện tích đất cho các dự án đầu tư 
sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ 
trợ ưu tiên phát triển thuê, thuê lại 
tối thiểu đạt 20% diện tích đất công 
nghiệp có thể cho thuê của khu, 
cụm công nghiệp. 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến 
góp ý của nhân dân đối với dự thảo 
tại Cổng Thông tin điện tử của Bộ. 

 (baochinhphu.vn) 

VĂN BẢN PHÁP LUẬT  
KH&CN 


